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RESUM 

La tesi El segment velar en la flexió verbal de l’eivissenc. Anàlisi de la variació 

distribucional, geogràfica i generacional descriu i analitza les ocurrències del segment 

velar en el sistema verbal del català que es parla actualment a l’illa d’Eivissa. El treball 

neix amb l’objectiu d’aportar noves dades en dos camps: d’una banda, en el 

coneixement del dialecte eivissenc, concretament de la seva morfologia verbal, que no 

havia estat descrita ni analitzada de manera detallada fins ara; i d’una altra banda, en la 

distribució del segment velar en el sistema verbal de la llengua catalana, que ha estat, i 

és, un dels temes que genera més estudis en l’àmbit de la morfologia flexiva del català. 

La major part dels estudis sobre l’eivissenc, o que hi fan referència,  apareguts 

fins al moment han estat realitzats a partir de les dades del corpus que Alcover i Moll 

varen confegir a principis del segle XX (1929-1933). La primera aportació d’aquesta tesi 

és que s’ha realitzat a partir d’un corpus propi de dades actuals elaborat al llarg dels 

anys 2008 i 2009. Aquest corpus de dades conté concretament les respostes de 54 

informants de sis localitats eivissenques, dividits en tres franges d’edat, sobre la 

conjugació de 47 verbs de les tres classes verbals, més 18 verbs de la classe I que es 

varen enquestar de manera complementària. La tesi descriu de manera detallada les 

ocurrències del segment velar detectades en aquest corpus i les analitza des de tres punts 

de vista: morfològic, distribucional i variacional. 

L’anàlisi morfològica ens ha permès constatar que el segment velar en eivissenc 

apareix a totes les classes verbals, fet que ens obliga descartar el tractament de la velar 

com a marca específica de la classe II. En base a l’anàlisi que fem de la totalitat de les 

ocurrències del segment velar, postulem que la velar és una marca d’extensió a totes les 

classes verbals, tret de la classe I on cal que sigui tractada com a marca de 

nombre/persona, ja que només ocorre a les formes de la primera persona del singular del 

present d’indicatiu. La interpretació com a extensió que fem del segment velar que 

ocorre als verbs de la classe III ens ha portat a postular una nova estructura verbal a 

partir de la proposada a Viaplana (1984, 1986). Aquesta nova estructura presenta 

l’avantatge que permet donar un tractament unitari a totes les ocurrències del segment 

velar i palatal en eivissenc (i, de manera extensiva, a la resta de varietats de la llengua 

catalana) i també possibilita, com en el cas de Viaplana, el tractament paral·lel de tots 

dos segments.  



 
 

A l’anàlisi distribucional, elaborat a partir dels conceptes de patrons morfològics 

de Querol (2009), que segueix  els postulats de Maiden (2001, 2003), establim, en 

funció de les respostes majoritàries dels informants, quatre patrons generals de 

distribució del segment velar en eivissenc. Aquests quatre patrons reflecteixen una 

diferència de grau en la velarització, que justifiquem, en la majoria de casos, per les 

condicions fòniques de l’arrel verbal. A grans trets, hem certificat que el que ocorre és 

que el patró velar bàsic, que és el que mostra el grau més alt de velarització, actua sobre 

els paradigmes de tots els verbs, de manera que els verbs d’altres patrons velars 

presenten una variació que tendeix al patró més ampli que tenen per sobre.   

Els resultats de l’anàlisi variacional ens permeten determinar, en relació amb la 

variació respecte dels patrons, que es donen dos tendències majoritàries i contràries 

entre elles: l’augment de la velarització, que respon a moviments interns del dialecte, i 

la disminució de la velarització, que és el resultat de la pressió d’altres varietats 

lingüístiques. Per últim, l’anàlisi sobre la variació geogràfica i generacional ens permet, 

d’una banda, establir una divisió entre les localitats més afectades pels efectes del 

turisme (on l’estructura de la societat ha canviat més) i les que s’han mantingut més 

allunyades d’aquests efectes (i on, per tant, l’estructura de la societat ha patit menys 

canvis). D’altra banda, en relació amb les diferències generacionals, el gran canvi es 

troba en les respostes dels informants de la franja 3, els més joves, que, per una banda, 

presenten més formes similars a la varietat estàndard però que, a la vegada, són els 

promotors de l’augment de la velarització a la classe I, el fenomen més innovador de 

l’eivissenc que hem detectat a la tesi.  
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15 
 

1. INTRODUCCIÓ1 

L’estudi de la distribució del segment velar en el sistema flexiu verbal de la 

llengua catalana (que apareix, per exemple, en la forma beguem) és un tema força 

recurrent en la bibliografia atès que ha estat, i encara és, un tema conflictiu bàsicament 

per dos motius: un, perquè la gramàtica tradicional ha considerat irregulars els verbs que 

presenten aquest segment i, dos, pel fet que la seva distribució presenta un alt grau de 

variació entre els diferents dialectes catalans. L’estudi del dialecte eivissenc no està, en 

general, gaire explotat i, si concretem en el tema d’aquesta tesi, no existeix cap estudi 

que se centri específicament en la morfologia verbal eivissenca i, encara menys, en la 

velarització dels verbs en aquest dialecte. L’estudi que presentem està motivat per dos 

grans objectius: d’una banda, contribuir al coneixement de la varietat de la llengua 

catalana que es parla a l’illa d’Eivissa, concretant aquest coneixement en la distribució 

que presenta el segment velar en el sistema verbal eivissenc, i, de l’altra, aportar més 

dades sobre el comportament del segment velar en el sistema verbal català, ja que estem 

convençuts que és a partir de l’estudi del comportament de cadascuna de les varietats de 

la llengua en relació amb la velarització verbal que es pot arribar a un coneixement real 

i precís del fenomen. 

1.1 Objectius 

1.1.1 Objectius generals 

Els objectius generals que ens plantegem en aquesta tesi són els següents: 

1) Descriure la distribució que presenta el segment velar en el sistema verbal 

eivissenc. 

2) En base a l’anàlisi d’aquesta distribució, determinar quin és el paper (o papers) 

del segment velar en l’estructura morfològica del verb en eivissenc —i, per 

extensió, en la llengua catalana. 

1.1.2 Objectius específics 

Els objectius més específics que ens plantegem són els següents: 

                                                           
1 En el moment de la publicació de la nova Ortografia catalana per part de l’Institut d’Estudis Catalans, 
aquesta tesi estava just acabant de redactar-se. Per aquest motiu, seguim les convencions de l’ortografia 
antiga.  
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1) Comprovar si la pertinença a una classe (conjugació) o subclasse 

(subconjugació) verbal determina les ocurrències del segment velar. És a dir, 

establir si el segment velar és només marcador de (sub)classe verbal o si pot 

ser també marcador d’altres categories verbals. 

2) Atès el grau de variació que presenta la distribució del segment velar dins del 

dialecte (i dins d’un mateix informant), generalitzar les ocurrències del 

segment velar en termes de patrons morfològics (en línia amb els treballs de 

Maiden 2001, 2003, aplicats al català, per exemple, per Querol 2009, Wheeler 

2011 i Pérez Saldanya 2013). 

3) Determinar si podem parlar, a partir de les dades de morfologia verbal, de 

l’existència de diferents parlars dins l’illa d’Eivissa, com estableixen alguns 

estudis previs (§ 3.1.2.1). 

4) Atès el grau de variació que presenta aquest fenomen intradialectalment, 

establir quines diferències generacionals hi ha, per la qual cosa hem dividit els 

informants en tres franges d’edat (els més grans, F1; els de mitjana edat, F2, i 

els més joves, F3). 

5) En base a les respostes dels informants de la F3 (els més joves), determinar 

quina serà l’evolució o la tendència que seguirà el dialecte en relació amb la 

velarització. 

1.2 Hipòtesis de partida 

En relació amb l’objectiu específic 1, establim la següent hipòtesi (hipòtesi 1): el 

grau d’ocurrència del segment velar en eivissenc és elevat i presenta variació. Per aquest 

motiu, creiem que no és només la classe o subclasse verbal el que determina l’aparició 

del segment velar en els verbs en eivissenc, sinó que hi ha casos en què l’aparició 

d’aquest segment és deguda al fet de marcar algun altre aspecte gramatical (persona, 

mode). 

En relació amb l’objectiu específic 2, establim la següent hipòtesi (hipòtesi 2): en 

línia amb el treball inicial de Querol (2009), que es basa en els de Maiden (2001, 2003), 

serà possible establir patrons generals —que superin l’àmbit de la classe verbal— que 

permetran regularitzar l’aparició del segment velar en el verbs en eivissenc i, per 

extensió, en la llengua catalana.  
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En relació amb l’objectiu específic 3, establim la següent hipòtesi (hipòtesi 3): els 

estudis previs parlen de la dicotomia camp-ciutat (motivada sobretot per diferències 

lèxiques) i de diferències entre el parlar oriental i la resta (motivades sobretot per 

diferències fonètiques, bàsicament, centrat en un aspecte: l’obertura de [] en [] en 

posició tònica). Per l’evolució social i demogràfica que ha patit l’illa d’Eivissa pensem 

que la distinció camp-ciutat ja és totalment caduca. Pel que fa a la distinció de la parla 

oriental, pensem que difícilment tindrà una traducció en el pla morfològic. 

Hipotetitzem, doncs, que les diferències entre localitats, si n’hi ha, estaran motivades 

sobretot, per factors socials i demogràfics (per la diferent evolució de cadascuna de les 

localitats). 

En relació amb els objectius específics 4 i 5, establim la següent hipòtesi (hipòtesi 

4): els informants de la F1 no van anar a l’escola, els de la F2 són dels primers que van 

a estudiar català (però només alguns anys i tan sols com a assignatura) i els de la F3 són 

els que ja han rebut la major part de l’ensenyament en llengua catalana. Hipotetitzem, 

en conseqüència, que els informants de la F3 seran els que representaran el gran canvi 

respecte de les generacions anteriors. Centrant-nos en la distribució del segment velar, 

pensem que en aquesta generació es pot produir una certa regressió de la velarització, 

per la pressió de l’estàndard i la llengua escrita. 

 

1.3 Organització dels continguts 

La tesi es presenta dividida en nou apartats, incloent-hi aquest primer capítol 

introductori. A § 2 detallem la metodologia que hem seguit a l’hora de la recollida de 

dades i la confecció del corpus verbal a partir del qual hem elaborat l’estudi; a § 3 

repassem els diferents estudis que han caracteritzat el dialecte eivissenc i, en concret, els 

que han fet referència a la morfologia verbal del dialecte; a § 4 establim el marc teòric 

que seguim a l’hora de fer l’anàlisi de les dades; a § 5 descrivim detalladament les 

dades, especificant els contextos d’aparició del segment velar a cadascun dels verbs 

enquestats; a § 6 presentem l’anàlisi de les dades des del punt de vista morfològic, 

distribucional i variacional, i a § 7 redactem les conclusions de l’estudi. A § 8 fem una 

relació de la bibliografia consultada i, finalment, a § 9, que es troben en el CD adjunt, 

presentem els annexos de l’estudi. 
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2. METODOLOGIA DEL PROCÉS DE RECOLLIDA I SISTEMATITZACIÓ DE LES DADES 

En aquest apartat es detallen els passos que s’han seguit per elaborar el corpus de 

dades sobre el qual s’ha realitzat la descripció i l’anàlisi de la morfologia verbal de 

l’eivissenc. 

A grans trets, atès que la tesi es desenvolupa seguint dos objectius generals         

—determinar la distribució del segment velar en el sistema de la morfologia verbal del 

dialecte, d’una banda, i, de l’altra, veure les diferències generacionals pel que fa a 

aquest aspecte— les dades es varen recollir buscant la màxima representativitat del 

gruix de parlants. Per aquest motiu, s’han realitzat enquestes a les poblacions principals 

dels cinc municipis de l’illa, per aconseguir representació de la totalitat del territori, i 

s’ha establert una divisió per franges d’edat entre els informants, per aconseguir 

representació de la totalitat dels parlants. 

2.1 Recollida de les dades 

L’eivissenc és un dels dialectes catalans més poc estudiats des de gairebé tots els 

punts de vista, ja que la quantitat d’estudis sobre la varietat és bastant minsa (sobretot si 

ho comparem amb la quantitat d’estudis sobre les altres gran varietats balears: el 

mallorquí i el menorquí). Si ens centrem en l’àmbit de la morfologia verbal, les úniques 

dades provenen de quatre fonts: 1) el corpus d’Alcover i Moll (1929-1933); 2) les dades 

dels estudis de Joan Veny (1977, 1999); 3) la informació que podem extreure d’alguns 

estudis de Marià Torres (1980, 1993), i 4) les publicacions de caire més lingüístic del 

poeta Marià Villangómez (1944, 1956, 1972, 1981). Tots són treballs molt notables, que 

cal tenir en compte a l’hora d’encarar qualsevol estudi del dialecte eivissenc, tot i que 

també és cert que no n’hi ha cap que se centri exclusivament en l’estudi de la 

morfologia verbal. Per aquest motiu, la informació que hi trobem és gairebé sempre 

sobre els mateixos aspectes de la flexió verbal de l’eivissenc (desinència zero a la 

primera persona del singular del present d’indicatiu, terminacions –am i –au a les 

formes de primera i segona persona del plural d’aquest mateix temps en els verbs de la 

primera classe i l’ús del pretèrit perfet simple, entre d’altres) i aquests s’expliquen 

pràcticament només des del punt de vista descriptiu i de manera bastant esquemàtica.  

El treball d’A. M. Alcover i Moll, La flexió verbals dels dialectes catalans,2 és 

l’únic corpus de dades prou ampli i detallat que tenim sobre la morfologia verbal del 

                                                           
2 La versió consultada va ser la informatitzada per Perea (2001).  
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català d’Eivissa. De fet, és l’únic que recull un nombre de dades extens (al contrari dels 

altres treballs), tant pel que fa als informants i punts d’enquesta com al nombre de verbs 

enquestats; de fet, es pot dir que és el recull de dades morfològiques de l’eivissenc més 

important que tenim avui en dia. Sobta, per aquest motiu, que ningú n’hagi fet una 

«explotació» com permetria la gran quantitat d’informació que conté. De moment, 

només comptem amb l’article de Max Wheeler (1986), que en fa una anàlisi prou 

detallada. 

Segons Wheeler, el que es desprèn de l’anàlisi de dades de l’eivissenc és que la 

flexió verbal a principis de segle presentava un grau de variació molt alt, que venia 

donat, sobretot, per l’aparició del segment velar en moltes formes. L’exemple més clar 

és el que s’utilitza en l’article per  il·lustrar el grau de variació en el present de subjuntiu 

(1): 

(1) Morfs balears de present de subjuntiu a les persones 1, 2, 3 i 6 (extret de Wheeler [1986] 
2007: 36) 

a.  (només a la classe I), –i–, ––, –ig–, –igi, –g–, –gi, –gig–, –gigi– 
b. Menorca: –i–  
c. Mallorca: , –i–, ––, –ig– 

Com el mateix Wheeler assenyala, el grau de variació en l’eivissenc és molt més 

alt que a les altres illes, ja que tots els morfs de (1a) poden aparèixer en les formes 

verbals pròpies del dialecte. Això mostra que l’aparició del segment velar és un aspecte 

molt notori de la flexió verbal en eivissenc, que mereix un estudi aprofundit sobre la 

seva distribució; aquest és l’objectiu del nostre estudi. 

A l’hora de plantejar quines havien de ser les dades analitzades per aconseguir 

aquest objectiu, el corpus d’Alcover i Moll resultava ser vàlid per l’extensió però 

invàlid per l’època: les dades són de principis del segle XX i, per tant, fer un estudi en 

base a aquestes dades no tenia gaire sentit avui en dia. A més a més, es va fer evident 

que un dels objectius del treball havia de ser el de determinar si aquest grau tan alt de 

variació es mantenia en l’actualitat o si, pel contrari, s’havia modificat. 

Així doncs, la situació amb la qual ens trobàvem era que teníem dades però totes 

presentaven un defecte: la poca actualitat. Per aquest motiu es va fer evident, a l’hora 

d’encarar la realització de la tesi, la necessitat de compilar un corpus de dades que fos 

prou extens (per aconseguir més representativitat) i prou nou (per aconseguir més 

actualitat). Vam decidir que el corpus d’Alcover i Moll funcionaria com a referència i 

punt de comparació amb el corpus que havíem de crear de nou; així, pel que fa als 
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informants, s’intentaria realitzar enquestes a les mateixes localitats i, pel que fa a les 

dades, s’intentaria enquestar els mateixos verbs que s’havien enquestat llavors. 

Evidentment, el corpus d’Alcover i Moll funciona de punt de referència però calia 

adaptar els criteris i la metodologia a les teories actuals. Així, atès que aquesta tesi 

s’inscriu en el projecte Corpus Oral Dialectal (COD), del Departament de Filologia 

Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona, moltes de les decisions 

sobre aquest aspecte s’han pres seguint els criteris aplicats en aquest projecte.3  

 2.1.1. Localitats 

L’illa d’Eivissa està dividida en cinc municipis: Eivissa (la capital), Sant Antoni 

de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia i Santa Eulària des Riu. 

Cadascun d’aquests municipis engloba diversos pobles i unitats més petites d’unió 

veïnal (véndes). Seguint els criteris del COD, s’han realitzat les enquestes al poble que 

fa de capital de cada municipi, que rep el mateix nom que la unitat major.  

El fet de realitzar enquestes a Vila és interessant pel fet que aquesta és l’única 

ciutat de l’illa, i fins fa poc l’única aglomeració gran de població. Cal tenir en compte, 

també, que els municipis de Sant Antoni, Santa Eulària i Sant Josep són els que han 

tingut un augment més considerable de població durant els últims anys —de fet, Santa 

Eulària i Sant Antoni ja es poden considerar nuclis de població prou importants, com 

era Vila fa uns anys. En tots aquests indrets s’ha triat fer enquestes, com ja s’ha dit més 

amunt, als pobles que fan de capitals municipals i s’ha buscat que tots els informants hi 

residissin. 

Això va ser possible en tots els casos, excepte en el de Sant Joan de Labritja: és el 

municipi amb menys població de l’illa i, a més, el grau de dispersió de la població és el 

més alt. Per aquest motiu, trobar informants només del poble de Sant Joan va ser 

impossible i, per tant,  en aquest cas els informants són de diversos indrets del municipi. 

                                                           
3 Per a una descripció més detallada del COD, vegeu Lloret i Perea (2002), Clua i Lloret (2006), Clua et 
al. (2006), Viaplana et al. (2007) i la pàgina web específica del COD (www.ub.edu/lincat) i la general del 
Grup d'Estudi de la Variació Dialectal (GEVaD; www.ub.edu/GEVAD). Una selecció dels textos 
espontanis del COD és accessible a través del Dipòsit digital de la UB 
(http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/10413) i també de la pàgina web del Corpus del Català 
Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB) (www.ub.edu/cccub/), un arxiu que reuneix 
diferents corpus de llengua catalana oral contemporània confegit pel grup de recerca Grup d’Estudi de la 
Variació (GEV; www.ub.edu/GEV), finançat per la Generalitat de Catalunya, del qual forma part el 
GEVaD. El treball d’aquesta tesi s’ha dut a terme en els projectes finançats del MINECO i el FEDER que 
ha rebut el GEVaD; en l’actualitat, el FFI2013-46987-C3-1-P i el FFI2016-76245-C3-3-P. 
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A aquests cinc punts d’enquesta, s’hi va sumar la localitat de Sant Jordi de ses 

Salines, que pertany al municipi de Sant Josep de sa Talaia. Aquesta elecció està 

motivada per dos fets: primer, perquè el municipi de Sant Josep de sa Talaia és el més 

gran pel que fa a l’extensió i, per tant, es va creure oportú enquestar més d’un poble, i 

segon, perquè el poble de Sant Jordi de ses Salines té una situació especial, ja que es 

troba entre el poble de Sant Josep de sa Talaia i de Vila, la capital, de la qual 

geogràficament (i potser psicològicament) és més propera. A aquest fet se li ha de 

sumar que en els darrers anys, per la proximitat amb la capital, hi ha hagut un moviment 

de gent des de Vila cap a Sant Jordi, cosa que ha provocat un augment gran de la 

població en molt poc temps i, evidentment, un canvi important en la base social del 

poble. Per tant, calia veure si tots aquests canvis es traslladaven també a la llengua. 

Així les coses, tenim en total sis punts d’enquesta: Sant Antoni de Portmany, Sant 

Joan de Labritja, Sant Jordi de ses Salines, Sant Josep de sa Talaia, Santa Eulària des 

Riu i Vila, la distribució geogràfica dels quals es pot observar en el mapa següent: 

   

(2) Localitats enquestades 

 

 

 

2.1.2 Informants 

Pel que fa als informants, seguint el criteri del COD, la primera opció era 

enquestar tres persones a cada població i, com que es volia aconseguir representació de 

diferents franges d’edat, una per a cada franja. Aquesta opció, però, semblava 

insuficient per l’objectiu específic de la tesi i per l’alt grau de variació detectat des de 

l’inici de l’estudi. Per aquest motiu es va decidir seguir amb la idea dels tres informants, 
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però, en lloc de tres per a cada població, es van enquestar tres informants per franja a 

cadascuna de les localitats triades.  

Pel que fa a les franges d’edat, es va decidir distribuir els informants en tres 

grups: a) Franja 1 (F1): informants de 60 a 75 anys; b) Franja 2 (F2): informants de 30 

a 45 anys), i c) Franja 3 (F3): informants de 14 a 18 anys. Aquesta divisió s’ha basat en 

la diferència entre els informants pel que fa a la seva escolarització i, més concretament, 

la llengua de l’escolarització: la majoria dels individus de la primera franja no han estat 

escolaritzats (i si ho han estat, ha estat poc temps);4 els de la segona ho han estat, però 

en castellà (els més joves d’aquesta franja, en algun cas, havien tingut l’assignatura de 

català, però pocs anys), i els de la tercera franja són dels primers que han realitzat tota 

l’etapa d’escolarització íntegrament en llengua catalana. Hem pres aquest criteri com a 

principal perquè creiem que aquest és el factor que provoca les possibles diferències 

generacionals que hi pugui haver. De fet, una de les preguntes importants que es 

planteja en aquest estudi és si a un major coneixement de la varietat estàndard, hi 

correspon un menor ús de les variants pròpies del dialecte o si, per contra, és possible 

una convivència de totes dues varietats. Amb aquesta distribució dels informants és més 

fàcil trobar la resposta a aquesta qüestió. 

El principal criteri de selecció d’informants ha estat el de l’edat, però no ha estat 

l’únic. Els altres criteris que també s’han tingut en compte a l’hora de fer la selecció 

d’informants són els següents: que haguessin nascut al poble, que hi residissin 

actualment i que no haguessin passat llargues temporades vivint fora de l’illa.5 

El total d’informants enquestats a cada població ha estat, doncs, de nou 

informants (tres per a cada franja); per tant, el total d’informants a partir del qual hem 

bastit el nou corpus per a aquest estudi és de 54 persones (nou informants a cadascuna 

de les sis localitats enquestades). 

2.1.3 Qüestionari  

El qüestionari constava de 50 verbs (13 de la classe I, o primera conjugació; 23 de 

la classe II, o segona conjugació; i 14 de la classe III, o tercera conjugació),6 dels quals 

                                                           
4 Es pot consultar la informació detallada sobre el nivell educatiu de cada informant a l’annex § 9.1. Si en 
algun punt s’ha considerat que aquesta variable era rellevant per a l’anàlisi de les dades, s’ha indicat de 
manera oportuna. 
5 La tercera franja, de fet, és fins als 18 anys perquè és quan la majoria de joves de l’illa marxen a estudiar 
a fora.  
6 Sobre l’ús dels termes conjugació o classe verbal, per fer referència a les tres agrupacions que podem 
fer dels verbs en funció de la seva vocal temàtica (amb infinitius en -ar, -er/-re i -ir), en aquesta tesi, tal 
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es demanava la conjugació dels temps següents: Present d’Indicatiu (PI), Present de 

Subjuntiu (PS), Imperfet de Subjuntiu (PS), Imperatiu (IMP), Gerundi (GER) i Participi 

(PART). Així, cada informant proporciona un total de 1.450 formes (quatre temps de sis 

persones, un de tres i dos d’una).  

Pel que fa als temps verbals enquestats, són el PI, PS, IS, IMP, PART i GER 

perquè són tots els temps verbals on pot aparèixer la consonant velar. Els temps que 

manquen, el Pretèrit Imperfet d’Indicatiu, el Futur i el Condicional, s’han descartat 

perquè, d’acord amb totes les descripcions del dialecte i el coneixement previ que en 

teníem, en aquests temps les ocurrències del segment velar són inexistents. 

Addicionalment, en una primera fase exploratòria es va constatar que aquest fet 

continuava inalterat. 

Pel que fa al llistat de verbs que han conformat el qüestionari, com ja s’ha indicat 

més amunt, són 47 en total (13 de la classe I, 20 de la classe II i 14 de la classe III). Si 

comptem, a més a més, els 18 verbs complementaris de la classe I que vàrem enquestar 

posteriorment, el còmput total és de 65 verbs. 

Per seleccionar els verbs que havien de formar part del qüestionari es va partir de 

dos criteris bàsics: d’una banda, que s’havien de tenir en compte els verbs model, que 

són, d’acord amb el COD, cantar (classe I), perdre (classe IIa, [–EXTENSIÓ]), beure 

(classe IIb, [+EXTENSIÓ]), servir (classe IIIa, [–EXTENSIÓ]) i dormir (classe III, 

[+EXTENSIÓ]),7 i, de l’altra, que s’havien de tenir en compte els verbs que apareixen en 

les dades de La flexió verbal dels dialectes catalans d’Alcover i Moll, atès que era 

l’únic punt de referència que teníem com a corpus de dades extens de morfologia verbal 

de l’eivissenc. En aquest corpus hi apareixen tots els verbs model menys el de la classe 

III, [+EXTENSIÓ]: servir; però hi consten altres verbs d’aquesta subclasse verbal. L’únic 

que estructuralment s’hi assemblava (arrel acabada en r seguida de consonant) era 

partir, i, per això, en el nostre qüestionari els verbs model són cantar, perdre, beure, 

dormir i partir. 

                                                                                                                                                                          
com hem anat fent des del començament, utilitzem el terme classe. Així, utilitzem l’etiqueta «classe I» 
per referir-nos als verbs de la primera conjugació; «classe II» per als de la segona conjugació, i «classe 
III», per als de la tercera conjugació.  
7 En aquesta tesi seguim el model del COD també pel que fa a la terminologia emprada. Així, en línia 
amb els treballs de Viaplana (1984, 186), que es troben a la base de la concpeció de la qual parteix el 
COD, el segment velar típic, en el català general, que ocorre en verbs de la classe II i el segment palatal 
que apareix en alguns verbs de la classe III s’identifiquen com a morfs «extensió». Expliquem amb detall 
aquesta qüestió a § 3.2 i § 4.1.1.  
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En relació amb la resta de verbs que completen el qüestionari, es va partir de la 

llista d’Alcover i Moll, però es va modificar per les raons que expliquem a continuació. 

En línies generals el que es buscava era confegir un corpus prou equilibrat entre totes 

les conjugacions i que, a la vegada, no fos massa extens (ja que, en conseqüència, 

l’enquesta acabava essent massa llarga i els informants perdien atenció). 

A la primera classe, s’han afegit vuit verbs (canviar, estudiar, caminar, callar, 

mirar, aturar, tornar i tapar) bàsicament per dos motius: d’una banda, perquè el 

nombre de verbs de la primera classe era molt menor que el de la resta de conjugacions 

i, d’una altra, perquè es buscaven verbs amb diferents acabaments de l’arrel, sobretot de 

cara a l’anàlisi de l’ocurrència del segment velar en el PI. Precisament, atès que el grau 

d’ocurrència del segment velar a la forma de la primera persona del singular (o persona 

1) va resultar ser major del que esperàvem, vàrem realitzar una segona tanda 

d’enquestes complementàries per poder tenir més dades sobre aquest fenomen. En 

concret, vàrem demanar la conjugació del present d’indicatiu i present de subjuntiu de 

divuit verbs de la classe I: suar, tatuar, crear, idear, esperar, serrar, torrar, pelar, 

salar, parlar, cremar, fonyar, agafar, baixar, pujar, menjar, passar i posar. Com que 

eren enquestes complementàries vàrem reduir els punts d’enquesta i vàrem enquestar 

nou informants de Vila, nou de Sant Antoni de Portmany i nou de Sant Josep de sa 

Talaia. 

 Pel que fa a la segona i tercera classe, a partir de la llista d’Alcover i Moll es va 

fer una primera selecció per la qual es varen eliminar dotze verbs, amb l’única 

motivació de reduir el llistat sense perdre representitivitat formal.8 En un segon pas, dels 

verbs restants, se’n varen eliminar alguns pel seu grau alt d’irregularitat (i que, per tant, 

no aportaven res a l’objectiu de la tesi de cercar patrons de regularitat distribucional del 

segment velar) i altres per inusuals o desconeguts en la varietat (i que, per tant, els 

informants no elicitaven de manera natural).  

En concret, dels verbs de la classe II es varen eliminar els verbs fer, haver, saber i 

veure per ser irregulars; i remetre i témer pel fet de ser poc usuals. El verb néixer 

formava part inicialment del qüestionari però es va haver de descartar, ja que els 

informants tenien dificultats per conjugar-lo per qüestions de limitacions semàntiques 

(sobretot el PI —jo neix (?)—  i l’imperatiu —tu, neix! (?)). 

                                                           
8 Són els verbs cloure, complaure, contendre, escriure, fondre, parèixer, poder, pondre, soler, valer, 
viure i voler, de la classe II; i consentir, grunyir, morir, tossir i venir, de la classe III. Tots haurien pogut 
formar part del corpus, però es va decidir descartar-los pels motius esmentats. 
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A la classe III es varen descartar els verbs acudir, ajupir, oir, eixir, peixir i pudir 

per ser poc usuals en l’eivissenc actual, i dir i tenir per ser irregulars. Els verbs lluir i 

cruixir, com passava a la classe II amb néixer, formaven part del qüestionari inicial, 

però varen ser descartats perquè els informants tenien dificultats per conjugar-ne alguns 

temps. 

Així doncs, el corpus verbal definitiu a partir del qual hem elaborat el nostre 

estudi és el que detallem a (3). Marquem en negreta els verbs model de cada classe. 
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(3) Llistat de verbs enquestats 

I II III 
 a b a b 

cantar                

aturar 

callar 

caminar 

canviar 

cavar 

estudiar 

llevar 

mirar 

odiar  

passejar 

tornar 

tapar 

agafar (compl.) 

baixar (compl.) 

crear (compl.) 

cremar (compl.) 

esperar (compl.) 

fonyar (compl.) 

idear (compl.) 

menjar (compl.) 

parlar (compl.) 

passar (compl.) 

pelar (compl.) 

posar (compl.) 

pujar (compl.) 

salar (compl.) 

serrar (compl.) 

suar (compl.) 

torrar (compl.) 

tatuar (compl.) 

perdre 

batre 

prometre 

rebre 

rompre 

beure 

caure 

córrer 

coure 

creure 

defendre 

entendre 

jeure 

moldre 

moure 

prendre 

riure 

seure 

treure 

ser 

partir 

llegir 

mentir 

fugir 

cosir 

munyir 

escopir 

bullir 

collir 

 

dormir 

obrir 

omplir 

sentir 

sortir 

 

  

 2.1.4 Enquestes 

Les enquestes es varen dur a terme entre novembre del 2008 i juny del 2009.  En 

la majoria de casos l’enquesta tenia lloc al domicili dels informants, amb l’única 



El segment velar en la flexió verbal de l’eivissenc 
 

28 
 

excepció d’alguns dels informants de la franja 3, els més joves, els quals, atès que el 

punt de contacte amb ells era el seu professor o professora de llengua catalana de 

l’institut, varen ser enquestats en una sala cedida pel centre educatiu. Els casos concrets 

són els següents: els tres informants de Sant Antoni de Portmany, amb els quals es va 

realitzar l’enquesta, en dies diferents, a l’IES Quartó de Portmany; els tres de Vila, a 

l’IES Santa Maria d’Eivissa, i dos de Santa Eulària des Riu, a l’IES Xarc. 

La duració de l’enquesta, atesa la llargària del qüestionari, oscil·lava entre una i 

dues hores i mitja (en el cas dels més grans). Al llarg de l’enquesta, s’anaven fent 

pauses i fent preguntes sobre altres aspectes —lingüístics i no lingüístics— per tal 

d’aconseguir que l’informant estigués el màxim de relaxat i d’atent possible.  

Tota la conversa s’enregistrava amb un aparell MP3 i, a més a més, 

l’enquestadora prenia notes addicionals en els casos en què era necessari. 

Per aconseguir la conjugació de cada verb es va seguir el sistema de les frases 

incompletes. L’enquestadora deia el verb que s’havia de conjugar i, tot seguit, una frase 

on faltava el verb; així, l’informant havia d’adaptar el verb al context temporal que se li 

donava, com il·lustrem a (4):9 

(4) Mostra de les preguntes del qüestionari 
 
CÓRRER  
(PI)  
Jo cada dia __________ una hora   Naltros cada dia __________ una hora 
Tu cada dia __________ una hora   Valtros cada dia __________ una hora 
Ell cada dia __________ una hora   Ells cada dia _____________ una hora 
(PS) 
Es metge vol que jo __________ una hora        Es metge vol que naltros ______   una hora 
Es metge vol que tu __________ una hora       Es metge vol que valtros ______   una hora 
Es metge vol que ell __________ una hora        Es metge vol que ells ________     una hora 

 

2.2 Sistematització de les dades 

Totes les dades han estat transcrites fonèticament, seguint els criteris de l’AFI 

(Alfabet Fonètic Internacional), i organitzades en taules segons la població, com  

mostrem a (5):10 

 

 

 

                                                           
9 Es pot consultar el qüestionari complet a l’annex § 9.2. 
10 Es poden consultar les transcripcions completes a l’annex § 9.3. 
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(5) Taula de transcripció: Sant Josep_ classeI_cantar_PI11 

Verb Mode Temps Pers. MPS CRM CPR CRR MTP CMT MST MRT ALM 

Cantar Ind. 

 
 
 

PI 

1         
2         
3         
4         
5         
6         

 

Totes les taules segueixen el mateix patró: en primer lloc s’indica el verb, el 

mode, el temps i la persona i, tot seguit, les nou columnes següents corresponen a les 

respostes de cadascun dels nou informants de cada població, identificats amb les inicials 

dels seu nom complet. En primer lloc apareixen els informants de la F1, la de la franja 

més grans, tot seguit, la dels de la F2 i, al final, els tres informants de la F3, que són els 

més joves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 La numeració 1-6 que apareix a la quarta columna correspon a les sis persones verbals que s’expressen 
en els paradigmes de cada verb;  les tres primeres del singular i les tres últimes del plural. Al llarg de tota 
la tesi utilitzem aquesta numeració per a referir-nos a la categoria persona de cada forma verbal. Així, 
«1» o «persona 1» indica la primera persona del singular; «2» o «persona 2», la segona persona del 
singular; «3» o «persona 3», la tercera persona del singular; «4» o «persona 4», la primera persona del 
plural; «5» o «persona 5», la segona persona del plural i «6» o «persona 6», la tercera persona del plural. 
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3. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

Aquest capítol persegueix l’objectiu de repassar els estudis previs existents sobre 

els dos grans temes que tractem en aquesta tesi: el dialecte eivissenc i el segment velar. 

Així, a § 3.1 resseguim els treballs que s’han dedicat a la descripció o l’anàlisi del 

dialecte eivissenc en general, o d’algun aspecte en particular —com veurem, la gran 

majoria dels estudis són de caràcter genèric—, tot centrant-nos en aquells estudis que 

han tractat, o fet esment, a la situació del segment velar en eivissenc. A § 3.2, al seu 

torn, centrem l’atenció en el tractament que s’ha donat en la bibliografia al segment 

velar, que, com detallem, és força diferent segons els diversos enfocaments que s’hi ha 

dedicat. 

3.1 Estudis sobre el dialecte eivissenc 

D’entrada, cal dir que els treballs que se centren en la varietat eivissenca de la 

llengua catalana no són gaire nombrosos i, a més, una bona part d’aquests o bé són 

únicament reculls lèxics que no es varen realitzar amb una voluntat específicament 

lingüística sinó que es feien de manera paral·lela a un altre treball principal, o bé són 

caracteritzacions molt esquemàtiques i generals del dialecte. És a dir, no és que els 

treballs sobre l’eivissenc siguin inexistents, però es troba a faltar un major nombre 

d’estudis específics sobre el dialecte i que aprofundeixin en algun tema concret.  

La realitat, en definitiva, és que no existeix un gran nombre d’estudis sobre 

diferents aspectes de l’eivissenc i gairebé les úniques dades a les quals ens podem 

agafar són dades de caire exclusivament descriptiu, que apareixen en estudis que són o 

bé generals del dialecte —com Veny (1999)—, o bé generals de la llengua catalana     

—com, per exemple, sobre la distribució de la velar en diferents dialectes (Perea 

2003)— o bé del dialecte balear —tot i que bona part dels treballs que descriuen 

aspectes concrets del dialecte balear molts cops deixen de banda el que ocorre a Eivissa 

i Formentera, i se centren únicament en la situació a Mallorca i Menorca. Això 

comporta que en moltes ocasions es presumeixi que certs trets són propis de l’eivissenc 

quan no és així, com ara  la caiguda de la r final en nominals aguts o qüestions de lèxic. 

Aquesta poca atenció al dialecte d’Eivissa no només ha provocat l’escassetat d’estudis 

que hem denunciat més amunt sinó que, a més, ha comportat que el poc coneixement 

que es té del dialecte no s’hagi actualitzat.12  

                                                           
12 Per exemple, es repeteix de manera força habitual que en eivissenc és viu l’ús del pretèrit perfet simple 
quan, des del nostre punt de vista, és una afirmació que caldria revisar. De fet, a les nostres enquestes al 
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Pel que fa a la morfologia verbal, i en concret a la distribució del segment velar en 

el sistema verbal eivissenc, no hi ha cap estudi previ que se centri únicament en aquest 

tema. Per aquest motiu, el que hem fet per elaborar aquest punt ha estat pouar la 

informació d’alguns treballs sobre morfologia verbal que fan referència a dades de 

l’eivissenc, i hem destacat també la informació sobre morfologia verbal que apareix en 

els estudis generals del dialecte.  

Així les coses, hem organitzat la bibliografia existent sobre la varietat de la 

llengua catalana que es parla a Eivissa d’acord amb els següents paràmetres: treballs 

que són compilacions, sobretot lèxiques, recollides sense cap pretensió lingüística (§ 

3.1); treballs que són descripcions generals i esquemàtiques del dialecte (§ 3.2), i 

treballs que aporten dades sobre algun aspecte de la varietat que trobem en un recull de 

caire més general (§ 3.3).  

3.1.1  Primeres referències 

Com ja hem dit al principi, bona part dels primers treballs que contenen 

informació lingüística sobre la varietat eivissenca de la llengua catalana són reculls 

lèxics que es varen realitzar com a complement a un altre treball principal, que no era de 

caire lingüístic.13 Aquest seria el cas de Delaroche (1809), que va arribar a l’illa per 

realitzar uns estudis sobre el meridià i, a més, es va dedicar a estudiar el món de la pesca 

a Eivissa. De resultes d’aquest estudi, en va sorgir un llistat força important de lèxic 

eivissenc relacionat amb el món de la pesca.  

Uns seixanta anys més endavant, l’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria va iniciar el 

seu viatge a les illes Balears per escriure la seva obra Die Balearen geschildert in Wort 

un Bild (1869-1891), i va fer la primera aturada a Eivissa. L’Arxiduc descriu diversos 

aspectes de la vida a Eivissa, com la cultura popular, l’habitatge, la flora, etc., i, a més, 

fa alguna referència a la llengua pròpia dels eivissencs i el contacte que té amb el 

castellà.  

Ja al segle XX, concretament l’any 1909, A. Pérez Cabrero publica una guia 

turística sobre Eivissa i hi afegeix un apèndix, amb el títol de Vocabulario de las 

dicciones del léxico ibicenco que no tienen analogía ni semejanza con el castellano y su 

significación, és a dir, un lllistat de mots eivissencs que considera que poden ser útils 

                                                                                                                                                                          
començament vàrem demanar el pretèrit perfet simple, però davant el fet que la majoria d’informants 
només usava el perifràstic (i, per tant, el segment velar no apareixia a cap forma), finalment el vàrem 
eliminar de l’enquesta. 
13 Per a una descripció detallada de tots aquests estudis, vegeu Veny (1999: 11-17). 
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per als turistes. Pérez Cabrero no és un especialista de la lingüística, ni tampoc pretén 

que el seu recull lèxic sigui per a especialistes; així i tot, el compendi és prou important 

i, de fet, Joan Coromines l’utilitza sovint com a referència per documentar formes 

eivissenques per al DECat. 

Com es veu, la majoria d’estudis inicials sobre l’eivissenc fan referència 

únicament al lèxic típic de l’illa i no es fixen en altres aspectes. Els estudis que es 

publiquen més endavant, ja amb un propòsit clarament lingüístic, són els que comencen 

a fixar-se en aquests altres aspectes de la llengua.  

3.1.2 Estudis lingüístics 

En aquest punt revisem la informació que aporten els treballs que es varen 

elaborar amb voluntat i interès lingüístics. En primer lloc, a § 3.1.2.1, analitzem els 

estudis existents sobre l’eivissenc, que són tots de caire molt general i descriptiu i, per 

tant, n’hem destacat els aspectes que ajuden a tenir una caracterització general del 

dialecte i, a la vegada, hem destacat la informació que contenen sobre algun aspecte de 

la morfologia verbal. En segon lloc, a § 3.1.2.2, repassem alguns estudis que se centren 

en la distribució del segment velar en el sistema verbal català i n’extraiem la informació 

que contenen sobre l’eivissenc.  

3.1.2.1 Estudis sobre l’eivissenc 

Des de principis del segle XX i, sobretot a partir dels anys 80, l’estudi de 

l’eivissenc comença a interessar alguns estudiosos, sobretot joves eivissencs estudiants 

de filologia; però, malauradament, la morfologia verbal no ha estat l’aspecte que més 

atenció ha rebut. Hi ha, doncs, una gran quantitat d’estudis sobre lèxic, toponímia o 

etimologia als quals no farem referència pel fet que no són rellevants per als nostres 

objectius.14 Ens hem centrat, per contra, en els estudis de caire general, que ajuden a 

crear una visió àmplia del dialecte, per situar-lo en relació amb la resta de varietats del 

domini, i n’hem destacat la informació que hem considerat rellevant per als nostres 

objectius (sociolingüística, existència de diferents parlars dins de l’illa, aspectes fonètics 

i, evidentment, aspectes de morfologia verbal).  

                                                           
14 Ens referim a treballs sobre aspectes de lèxic i morfologia nominal com els de Marí Tur, J. (1966); 
Moll (1957); Ribes (1986, 1991); Torres (1992) o de toponímia com els de Aguiló (1986, 1989a, 1989b, 
1990); Torres (1991) o Ribes (1992, 1993, 1995, 2005). 
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3.1.2.1.1 Vicent Serra i Orvay (1908) 

La comunicació de Vicent Serra i Orvay al I Congrés Internacional de la Llengua 

Catalana l’any 1908 es considera el primer estudi estrictament lingüístic fet públic sobre 

el dialecte eivissenc. Serra i Orvay era un capellà d’Eivissa (nascut a Sant Jordi de ses 

Salines) amb interessos molt diversos: matemàtiques, astronomia, cultura popular i 

també la lingüística. A. M. Alcover havia contactat amb ell i va ser un dels informadors 

per a l’obra del Diccionari Català-Valencià-Balear. Així, tot i no ser un home dedicat 

exclusivament a l’estudi de la llengua, aquest era un dels seus àmbits d’interès i un dels 

temes en els quals va fixar la seva atenció. Per aquest motiu, va ser qui va participar al 

Congrés per explicar la situació de la llengua catalana a Eivissa.  

La comunicació de l’eivissenc al Congrés té dues parts ben diferenciades: una de 

caire més sociolingüístic, en la qual fa una descripció de la situació social de la llengua, 

i una altra que se centra en la descripció d’alguns trets, sobretot fonètics, que 

caracteritzen l’eivissenc.  

La primera part del treball de Serra i Orvay posa l’atenció en les diferències 

existents entre la parla de la capital (Vila) i la dels pobles; concretament,  denuncia la 

progressiva castellanització que s’ha produït a Vila, al contrari que al camp, on la 

llengua catalana, afirma el canonge, es manté «lliure d’influencis extranyes» (Serra i 

Orvay 1908: 185). Per il·lustrar el grau de castellanització que detecta entre els 

habitants de la capital d’Eivissa, l’autor explica: 

 

«Multíssimes son ses paraules de pura descendenci catalana […] que no’s poren dí devant es 

ciutadans eyvissenchs [de Vila] sensa’spusarse’s qui les diga a sé mutiu de bul-la, o al menus, a 

passà per pajés en su tractu y d’escassa cultura intel-lectual. […] Es nostrus ciutadans [...] no 

tracten d’una qüestió, sinó que tratan d’una cuestió; no cumbreguen, sinó que cumulguan; no 

diuen quefe, sinó jefe; criden es sastre per ferse pendre, no mida, sinó medida d’un traje [...]» 

(Serra i Orvay 1908: 183). 

 

En canvi, la situació de la llengua catalana a la ruralia eivissenca que dibuixa 

Serra i Orvay és totalment diferent, com demostra el fragment següent: 

 

«Molt diferent’impressió rebrà ‘s viatjé que venga a Eyvissa, si [...] pren una de ses carreteres que 

partexen de sa ciutat y s’encamina a St. Jusep, a St. Antoni o a St. Juan. Y quan siga lluny, com 

més milló, de sa capital [...] esperimentarà un’estona de playé sentint una cunversa agradable, 

escultant un llenguatge pur y net d’antiga descendenci catalana.» (Serra i Orvay 1908: 184) 
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El canonge eivissenc afirma que tots els que estiguin interessats a aprendre bé 

l’eivissenc han d’anar al camp, perquè els pagesos són els que el parlen bé; tot i això, 

també denuncia una actitud, potser no abandonada encara avui en dia i que és molt 

il·lustrativa de la mentalitat diglòssica eivissenca, de parlar en castellà quan se surt del 

poble, és a dir, de la zona coneguda —avui en dia, encara és molt habitual dirigir-se a 

algú en castellà pel simple fet de no conèixer-lo. Segons Serra i Orvay, els que intenten 

parlar en castellà tampoc se’n surten perquè no n’han estudiat mai. En relació amb 

aquest aspecte de l’estudi és interessant destacar les paraules del canonge eivissenc: 

segons Serra i Orvay, els que estudien (que en aquells temps eren els de Vila només) 

són els que parlen més en castellà perquè és la llengua de l’escola; per tant, ell proposa 

que la llengua de l’ensenyament passi a ser la llengua pròpia dels estudiants, és a dir, 

l’eivissenc. Aquesta afirmació constitueix una de les primeres demandes que s’han fet a 

Eivissa per reclamar l’ensenyament en la llengua pròpia.    

La segona part de la comunicació de Serra i Orvay afegeix algunes notes sobre 

aspectes fonètics i morfològics característics de l’eivissenc d’aquella època. Entre 

d’altres, fa referència a l’ús de l’article salat —indicant que el literari no hi és 

desconegut—, fa una descripció prou acurada d’algunes combinacions de pronoms 

febles, la reducció vocàlica —sense dir-ne així— i la pronúncia com a [] de la 

combinació –rl– («pel-la [] y no perla»; Serra i Orvay 1908: 86).  

En resum, la comunicació de Serra i Orvay és rellevant pel fet que és el primer 

estudi publicat sobre l’eivissenc i, a més a més, és el primer que parla de la distinció 

entre la parla del camp i la parla de ciutat, que és un aspecte al qual remeten la majoria 

dels estudis posteriors.  

3.1.2.1.2 Marià Villangómez i Llobet (1944, 1956, 1972, 1981) 

Marià Villangómez és conegut, i reconegut, sobretot per la seva obra poètica, però 

el poeta eivissenc també és autor de diverses obres en prosa, de teatre i assaig, i ha fet 

petites incursions en la lingüística amb alguns treballs dedicats a la descripció del 

dialecte català de l’illa d’Eivissa. 

A Villangómez (1944) defensa la personalitat pròpia de l’eivissenc dins el conjunt 

del dialecte balear. A la primera part, recull una sèrie de trets que comparteixen les 

varietats que es parlen a les quatre illes i que les diferencien de la resta de parlars del 
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domini, sobretot del parlar de Barcelona, que ell considera el prototípic. Fa referència a 

trets com la desinència zero de la primera personal del singular del present d’indicatiu, 

l’existència de la vocal neutra tònica a totes les illes —tot i que fa notar el fet que a la 

banda ponentina (Sant Josep, Sant Agustí i Sant Antoni) ja no es pronuncia, cosa que 

considera «un curioso fenómeno»—,15 l’article salat —destacant també l’existència 

d’alguns contextos en els quals s’utilitza el literari—, els possessius meua, teua i seua i 

el ieisme, entre d’altres fenòmens. A la segona part, enumera tota una sèrie de 

característiques que són pròpies de l’eivissenc i que el diferencien del mallorquí i el 

menorquí. Alguns dels trets que esmenta són la pronúncia en eivissenc de les o àtones 

en u (cosa que apropa l’eivissenc al menorquí i al català del Principat, i l’allunya del 

mallorquí); la menor aplicació en eivissenc de la caiguda de la r final en els 

monosíl·labs; l’article masculí plural que a Mallorca és ets i que a Eivissa es manté com 

a es, i el fet que, en les combinacions de verb i pronom, en mallorquí l’accent recau al 

pronom, mentre que en eivissenc es manté al verb. Per tot això, Villangómez clou 

l’article afirmant que, de la mateixa que es tenen en compte les analogies entre illes per 

considerar que existeix un dialecte balear, també cal tenir en compte les diferències que 

presenta l’eivissenc en relació amb els dialectes mallorquí i menorquí per considerar 

que forma un parlar a part.  

A Villangómez (1956) l’objectiu de l’autor és centrar-se en les diferències 

existents entre l’eivissenc que es parla al camp i el que es parla a la ciutat. De la mateixa 

manera que havia fet Serra i Orvay (1908), Villangómez estableix que la diferència 

bàsica entre aquests dos parlars és que la llengua del camp és més antiga, més pura i ha 

rebut menys influència del castellà. Alguns dels trets que Villangómez destaca són el 

diferent tractament dels mots que acaben en –ia o –ua, que al camp se simplifiquen i a 

la ciutat es mantenen; la monoftongació que es produeix en la parla del camp en alguns 

mots que comencen en qua– o gua–, com gótlera ‘guátlera’ o cotre ‘quatre’; la no-

diftongació de vocal dèbil seguida de vocal forta en posició final que es manté al camp 

mentre que a la ciutat ha passat a diftong. 

Una bona part de les diferències que explicita Villangómez són de caire lèxic: 

amb mots antics que es mantenen només al camp —sadoll, ardit, vespre, quelcom—; 

mots que al camp coincideixen amb la forma catalana (del Principat, vol dir) i a la ciutat 

                                                           
15 La delimitació de les zones d’Eivissa on la [] tònica s’ha obert en [] és dels temes més tractats en la 
bibliografia sobre l’eivissenc. Per consultar més dades sobre el tema, vegeu, per exemple, Alcover (1902-
1921), Villangómez (1972), Torres (1980), Montoya (1995) i Marí Tur, R. (2006a, 2008). 
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amb la forma més pròpia de les Balears —disset, divuit i dinoau (al camp) vs. desset, 

devuit i denou (a la ciutat)—, i, finalment, mots que a la ciutat es pronuncien amb 

fonètica amb influència castellana —ciudat, olvidat— mentre que al camp es mantenen 

en la pronúncia catalana —ciutat, oblidat.  

Pel que fa a la morfologia verbal, Villangómez no hi fa gaires referències, però en 

aquest cas parla d’un fenomen que per al nostre estudi és força interessant, ja que es 

tracta de la primera referència a la velarització en eivissenc. Tracta de les formes del 

subjuntiu i fa notar que a la ciutat es prefereix la desinència –i, amb les formes, per tant, 

com digui i tengui. En referir-se a l’ús d’aquestes formes a la ciutat diu que hi ha certes 

zones on la gent usa formes com díguiga i ténguiga, és a dir, formes amb doble velar, 

fenomen que ell considera «vulgarísimo y horrible» i que caldria desterrar (sic.) 

(Villangómez 1956: 4).  

Villangómez (1972, 1981), a diferència dels treballs anteriors, són dos llibres i, 

per tant, la informació que hi trobem és molt més extensa. L’obra de 1972, Curs 

d’iniciació a la llengua, és una adaptació que va fer Villangómez per als eivissencs i 

formenterers de la normativa de la llengua catalana que havia fet Pompeu Fabra  —de 

fet, és el llibre amb el qual varen estudiar català els primers que ho feien a Eivissa. 

L’objectiu de l’obra és, en paraules de l’autor, establir les bases del que hauria de ser la 

llengua literària per als eivissencs i formenterers; és a dir, una llengua formal apta per a 

l’escriptura.16 Villangómez busca sempre el reconeixement dels trets propis de 

l’eivissenc, però dins de la unitat de la llengua i optant sempre per allò que sigui més 

general dins del sistema del català. L’obra es presenta dividida en quaranta-cinc lliçons 

més una lliçó final que és un petit assaig titulat «La llengua dels eivissencs i 

formenterers», i explica aspectes de l’alfabet del català, fonètica, morfologia nominal, 

morfologia verbal i lèxic a partir de la normativa del català general, adaptant-la al que 

ocorre en eivissenc —discernint què és genuí de l’eivissenc i què és interferència—; per 

concloure cada capítol, afegeix dos textos, un —seguint la seva terminologia— en 

català literari i un altre en dialectal, per poder-hi fer exercicis i pràctiques.  

Aquí ens centrarem en les lliçons que dedica a la morfologia verbal que comencen 

a la lliçó 24 i acaben a la 35 (Villangómez [1972] 1978: 113-162). En aquest espai, 

Villangómez tracta els aspectes de les diferents conjugacions verbals, regulars i 

irregulars, amb els temps simples i els compostos. Posa sempre com a forma preferent 

                                                           
16 Villangómez només parla de l’escriptura però el que es desprèn de la lectura de l’obra és que el 
concepte al qual ell anomena llengua literària és el que avui nosaltres anomenem varietat estàndard. 
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la forma pròpia d’Eivissa (per exemple, port en lloc de porto), excepte en aquells casos 

en què considera que la variant eivissenca no és adequada per no ser prou general (per 

exemple, el participi del verb ser que, tot i que reconeix que la forma general a Eivissa 

és set, considera que ha de ser estat, que és més general), per ser resultat de la influència 

del castellà o per ser vulgarisme (rebutja, per aquest motiu, les formes del futur del verb 

ser, siré, siràs, sirà..., usuals a l’illa). 

La informació sobre el sistema verbal en eivissenc que ens proporciona l’obra de 

Villangómez és, en bona part, la mateixa que sabem avui en dia: desinència zero a la 

forma de la persona 1 del present d’indicatiu i, en els verbs de la primera classe, 

manteniment de la vocal temàtica a les formes de les persones 4 i 5 del present 

d’indicatiu (cantam i cantau) i també a totes les persones de l’imperfet de subjuntiu 

(cantàs, cantassis, cantàs, cantàssim, cantàssiu, cantassin). Pel que fa a la classe II, 

pren com a model el verb batre i tracta com a irregulars els verbs que presenten el 

segment velar. Segons Villangómez, aquests verbs són tots els acabats en –ldre i –ler 

(tret de voler), –ndre,  –ure (tret de veure), conèixer, parèixer, poder, dir i dur, en què la 

velar apareix a la forma de la primera persona del singular del present d’indicatiu, a 

totes les formes del pretèrit perfet, present i imperfet de subjuntiu i, a l’imperatiu, a les 

persones 3, 4 i 6. Al llarg dels capítols dedicats als verbs de la classe II fa força èmfasi 

en el gerundi, atès que condemna totalment, en el llenguatge literari, per vulgarisme, 

l’ús d’aquesta forma verbal amb la consonant velar; en les seves paraules: 

 

«Cal evitar, en el llenguatge literari, tota forma de gerundi en –guent: responent i no responguent, 

volent i no volguent.» (Villangómez [1972] 1978:129) 

 

És interessant la remarca «en el llenguatge literari», que sembla indicar que, com 

que és plenament conscient de l’arrelament que tenen els gerundis velaritzats en la parla 

usuals dels eivissencs, es limita a fer-los fora del llenguatge més formal. Així, tenim, 

entre l’article anterior (Villangómez 1956) i aquest, dues referències a la velarització 

existent en l’eivissenc col·loquial: en el primer es refereix a la doble velarització 

d’algunes formes del present de subjuntiu (díguiga) i aquí, a la velarització del gerundi 

(responguent). 

Pel que fa als verbs de la classe III, Villangómez fa la distinció, d’acord amb la 

terminologia tradicional que ell segueix, entre «incoatius» —amb segment palatal— i 

«purs» —sense segment palatal. Segons l’autor, en eivissenc els verbs purs són dormir, 
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ajupir, bullir, collir, cosir, cruixir, eixir, escopir, fugir, grunyir, mentir, morir, munyir, 

obrir, omplir, pudir, retrunyir, sentir, sortir, tenir, tossir, venir. A més a més, indica 

que mentir i escollir es poden conjugar amb segment palatal o sense i que, en eivissenc, 

cal sumar-hi els verbs tossir, fregir i llegir. En aquest punt, trobem interessant remarcar 

que l’única extensió palatal a la qual fa referència Villangómez és –eix; és a dir, la 

forma més pròpia del dialecte balear, –esc, no és anomenada en cap moment: suposem 

que es deu al fet que aquesta extensió no era usual en eivissenc.  

Per acabar el repàs sobre aquesta obra de Villangómez volem referir-nos a 

l’apèndix final que, com hem explicat més amunt, és un petit article titulat «La llengua 

dels eivissencs i formenterers». En línies generals, hi apareix la mateixa informació que 

trobem a Villangómez (1944,1956), però hi ha algunes informacions sobre morfologia 

verbal que val la pena destacar. D’una banda, pel que fa a les formes de l’imperatiu, 

Villangómez parteix del que diu Moll (1968), el qual afirma que l’imperatiu dels verbs 

ser, estar, dir, creure, dur i fer són en balear sigau o siau, estigau, digau, creis, duis i 

feis, però corregeix aquesta informació pel que fa a Eivissa, ja que en aquesta illa les 

formes de l’imperatiu d’aquests verbs són sigueu, estigueu, digueu, cregueu, dugueu i 

faceu. El que ocorre en eivissenc és, doncs, que les formes de l’imperatiu d’aquests 

verbs coincideixen amb les del subjuntiu i, per tant, són formes velaritzades (excepte el 

cas de fer). Com veurem al llarg d’aquest capítol, les formes de les persones 4 i 5 de 

l’imperatiu en eivissenc han cridat l’atenció de diversos autors, pel fet que no 

coincideixen amb la resta de parlars balears. En relació amb les formes de la persona 1 

del present d’indicatiu dels verbs amb arrel acabada en nasal o sibilant palatals, tipus 

estrènyer, merèixer o néixer, Villangómez fa notar que les formes de l’eivissenc no són 

estrenc, meresc o nesc, que són les pròpies del balear. Malauradament, no afegeix res 

més en referència a aquestes formes, així que no diu quines són les formes pròpies de 

l’eivissenc; però reprèn la qüestió a Villangómez (1981). En aquest darrer treball, 

Villangómez explicita que la forma que és usual en la parla eivissenca és la que manté 

la consonant palatal, però sense la consonant velar final que apareix en mallorquí. Així, 

com indica Villangómez (1981: 35), la forma pròpia de l’eivissenc per a la  persona 1 

del present d’indicatiu del verb estrènyer és estreny. En aquest treball, l’autor torna a fer 

referència als gerundis velaritzats i, com havia fet en les obres anteriors, ho fa per dir 

que no s’han d’utilitzar, tot i que reconeix que són «freqüentíssims en la parla 

eivissenca» (Villangómez 1981: 40). El que és més rellevant d’aquest últim treball de 

Villangómez és que, en fer referència al verbs de la classe I amb l’arrel acabada en 
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vocal (tipus estudiar o canviar), avisa que la forma de la primera persona del singular 

del PI ha d’acabar en diftong i, diu expressament, «no direm estudiic, de estudiar, sinó 

estudii» (Villangómez 1981: 41); d’aquesta manera reconeix que en la parla col·loquial 

els eivissencs velaritzen la forma d’aquests verbs.  

En definitiva, Villangómez, tot i ser conegut per la seva tasca literària, va realitzar 

també un treball important de caracterització del dialecte eivissenc. Com Serra i Orvay 

(1908), continua fent la distinció entre camp i ciutat, però va molt més enllà en la 

caracterització del dialecte i, tot i que no aprofundeix en cap aspecte concret, ens deixa 

una llista molt llarga de trets propis de la varietat eivissenca. Pel que fa a la morfologia 

verbal, esmenta fenòmens de velarització que ja es donaven en l’eivissenc de la seva 

època i molt rellevants per al nostre estudi: els gerundis velaritzats, subjuntius amb 

doble velarització i, fins i tot, formes de  primera persona del singular de verbs de la 

classe I velaritzades. 

3.1.2.1.3 Marià Torres Torres (1980, 1983, 1993) 

Marià Torres i Torres és llicenciat en Filologia Catalana i ha dedicat la major part 

de la seva tasca professional a la docència. A més a més, s’ha dedicat sempre, de 

manera paral·lela, a la investigació i és autor d’un gran nombre d’estudis sobre 

l’eivissenc i la cultura eivissenca. En l’àmbit estrictament lingüístic, s’ha centrat en 

l’estudi d’aspectes fonètics del dialecte, la toponímia, i l’edició i anàlisi de textos antics 

en eivissenc. 

Torres (1980) és la seva tesi de llicenciatura i està dedicada a l’anàlisi de la 

situació de la vocal neutra tònica a l’illa a partir de l’estudi de la cançó popular 

eivissenca. Com ja hem dit més amunt, la delimitació de les zones d’Eivissa en què la 

[] tònica s’ha obert en [] és dels temes més tractats en la bibliografia eivissenca i 

l’aportació de Torres és de les més importants, atès que és la que va delimitar de manera 

més detallada la zona:  

 

«L’extensió de la zona que pronuncia la E oberta afecta aproximadament una tercera part de l’illa 

[...] Es tracta de les següents localitats: Sant Agnès de Corona, Sant Antoni de Portmany, les 

véndes des Arabins i sa Bassa Roja de la parròquia de Sant Rafel de Forca, Sant Agustí des Vedrà, 

es Cubells i Sant Josep de sa Talaia» (Torres 1980: VIII). 
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Torres, a més, indica que aquesta divisió entre la zona que fa [] i la que fa []  

coincideix amb els límits antics del quartó de Portmany.17 Així, ve a dir que aquestes 

zones es comporten com un tot per raons històriques, socials i econòmiques (Torres 

1980: 59-60). A banda de fer una anàlisi sobre la situació de la vocal neutra tònica, a la 

primera part de l’obra Torres fa una caracterització del dialecte eivissenc a partir dels 

textos de les cançons populars que utilitza com a base del treball. Malauradament, 

l’espai que dedica a la morfologia verbal és força escàs i no treu tot el profit de les 

dades que podria —segurament perquè no era el seu objectiu. De totes maneres, 

apareixen algunes dades interessants, que val la pena destacar. En primer lloc, l’aspecte 

verbal que més comenta Torres és el del pretèrit perfet simple, bàsicament per constatar 

que el seu ús ja ha desaparegut gairebé totalment de la parla dels eivissencs: 

 

«El parlar d’Eivissa i Formentera coneixia a començaments de segle tot el paradigma de perfet 

simple. Avui, val a dir que aquesta forma simple ha estat substituïda per la perifràstica, malgrat 

l’esforç d’algunes gramàtiques per a mantenir aquelles formes que avui han quedat relegades a 

subjectes d’edat avançada i allunyats dels nuclis de població, i encara en segons quines persones 

del paradigma verbal» (Torres 1980: 16). 

 

Tot i que Torres no hi fa cap referència, en les cançons que analitza es troben 

ocurrències de formes verbals velaritzades, fet que demostra que aquest fenomen és viu 

en el dialecte des de ben antic. Al llarg del treball apareixen gerundis velaritzats, com 

tenguent o diguent —cal dir que també n’apareixen de no velaritzats, com entenent— i 

formes de la primera persona del singular del present d’indicatiu tant en casos més 

usuals (pel fet que també es donen en altres varietats de la llengua, com ara donc del 

verb donar) com en casos menys esperats (com ara enyorc d’enyorar o dissimulc de 

dissimular). En aquest punt creiem que és interessant afegir a aquestes dades els 

resultats que nosaltres vam obtenir en un treball de llicenciatura realitzat seguint 

l’esquema que va utilitzar Torres (1980).18 En el nostre treball sí que ens vàrem fixar en 

el fenomen de la velarització i hi apareixien, de la mateixa manera que ho feien al 

treball de Torres, ocurrències al present d’indicatiu, amb formes com donc (de donar), 

                                                           
17 Els quartons és com s’anomena a les partions en què estava dividida l’illa d’Eivissa en temps 
musulmans. Eren quatre: el quartó de Portmany, el de Balansat, el de ses Salines i el de Santa Eulària. 
18 Es tracta d’un treball inèdit de final de curs de l’assignatura Mètodes en la recerca dialectal del català 
realitzat al curs 2004-2005. El treball recollia onze cançons del cançoner de Bartomeu Marí Marí 
«Agustinet», cantador de Sant Josep de sa Talaia. Vàrem elaborar l’edició de les cançons i, posteriorment, 
a partir de les transcripcions editades, analitzàvem les formes lingüístiques que hi apareixien.  
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sumic (de somiar) i palc (de parlar) i al gerundi, amb formes com punguén (de pondre) 

i correguén (de córrer), i, a més, també al present de subjuntiu, amb formes com 

ragalgan  (de regalar), agraviga (d’agraviar), apurgues (d’apurar) i  dongui (de 

donar). 

Torres (1981, 1983) són dos petits articles centrats en diversos aspectes, sobretot 

fonètics, que permeten establir diferències lingüístiques entre zones de l’illa. A Torres 

(1981), en concret, parla de tres aspectes: dos fonètics, la presència de la vocal neutra 

tònica —amb la mateixa informació que a Torres (1980)— i la no-palatalització de la 

lateral final del mot anell —que es dóna la part nord-oriental de l’illa—, i, per últim, un 

aspecte lèxic, l’ús del mot espioc o ganxo per referir-se a un tipus d’aixada —isoglossa 

que coincideix totalment amb la de la vocal neutra. El fet que coincideixin les zones on 

la vocal neutra ha passat a e oberta amb la zona on es diu espiocs, sumant-hi, com ja 

havia dit a Torres (1980), que els límits d’aquesta zona coincideixen amb els límits 

històrics del quartó de Portmany, provoca que Torres parli d’un parlar diferenciat, que 

anomena portmanyí, perquè, segons ell, el poble generador d’aquests canvis va ser Sant 

Antoni de Portmany, per ser el nucli més gran i amb més activitat econòmica i 

turística.19 Aquesta mateixa idea del parlar diferenciat de la banda de ponent es reprèn a 

Torres (1983), article que se centra en les diferències en el vocalisme tònic de 

l’eivissenc. En aquest treball, es tracten dos aspectes del vocalisme: el de la vocal neutra 

tònica i el de la no-distinció del timbre obert i tancat de les vocals mitjanes posteriors 

([o] i []) que es dóna, segons Torres (1983: 23), entre els parlants joves de Vila i de 

Santa Eulària. Pel que fa al tema de la vocal neutra tònica, en aquest treball es 

repeteixen les mateixes dades que ja apareixen en els treballs anteriors amb la novetat 

que Torres (1983: 23) afirma que «és molt discutible seguir jugant avui dia amb la 

dicotomia parlar urbà/parlar rural» (Torres 1983: 23). Com hem vist al principi, el 

primer que va establir aquesta diferenciació va ser Vicent Serra i Orvay (1908) i altres 

autors, com Villangómez, han continuat fent-hi referència. Des del nostre punt de vista, 

avui en dia, tot i que la distinció es manté en certs trets lèxics i, sobretot, fonètics, 

coincidim amb Torres (1983) en la idea que no és del tot encertat perpetuar-la. De fet, a 

Marí (2006a) vam concloure que les fronteres o isoglosses lingüístiques entre les dues 

                                                           
19 Anys després, Montoya (1995: 184) rebat aquesta hipòtesi i, en base a dades extretes dels dietaris i 
quaderns de camp d’A. M. Alcover, postula que el poble generador del canvi de la [] tònica a [] és Sant 
Josep de sa Talaia. Cap altre autor ha parlat de quin seria el focus origen d’aquest canvi.  
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parles s’han difuminat i pocs trets dels que històricament s’havien utilitzat per marcar 

aquesta dicotomia es mantenen avui en dia: 

 

«[...] l’anàlisi de les dades mostra que s’ha produït una disminució en el nombre de trets que 

marquen la distinció entre la ciutat i el camp. [...] fenòmens com el manteniment de la vocal neutra 

en posició final en els grups –ia i –ua o el major grau de tancament de les o tòniques ja no són 

exclusius de la parla dels habitants d’Eivissa ciutat, ja que també s’han detectat en informants dels 

pobles de Sant Jordi i Santa Eulària, sobretot els més joves. [...] el pas de [] tònica a [] [...] s’ha 

convertit avui en dia en un fenomen gairebé residual i, a més a més, es pot dir que les fronteres 

establertes per Alcover i Torres [...] s’han difuminat [...] el menor grau d’obertura de les o tòniques 

és un fenomen que apareix a Vila i també als pobles de Sant Jordi de ses Salines i Santa Eulària 

des Riu. [...] cal fer referència al pas de la vocal neutra en posició tònica a [], que és l’únic dels 

trets que pot servir per marcar la diferència entre els pobles i la capital: la pronúncia de [] es 

manté en els pobles de Sant Antoni i Sant Josep, com s’esperava, i s’ha estès a Sant Jordi i Santa 

Eulària; de manera que l’única localitat enquestada on es manté la vocal neutra tònica és la capital, 

Vila. Així i tot, s’ha vist que les dades actuals mostren una distribució de la [] i [] no gaire 

sistemàtica: un mateix parlant pot pronunciar un mot amb [] quan li tocaria dir la vocal neutra i 

viceversa.» (Marí Tur, R. 2006a: 32) 

 

Pel que fa al segon aspecte que Torres tracta en aquest treball, això és, la pèrdua 

de la distinció entre les obertures de les vocals mitjanes posteriors, l’autor localitza el 

fenomen a Vila i Santa Eulària i el circumscriu només en els parlants més joves 

d’aquestes dues localitats:  

 

«aquests parlants no diferencien ni acústicament ni fonèticament un mot amb vocal O oberta d’un 

mot amb vocal O tancada. Aquesta no distinció implica la confusió dels mots, dels parells mínims 

següents: dóna/dona, ós/os, mòlt/molt, són/son, sòl/sol, cós/cos [...] tampoc fan la O oberta d’una 

sèrie de paraules que per raons de fonètica històrica tocaria fer-les obertes: por, col, respon, dol, 

etc. [...]» (Torres 1983: 23). 

 

Torres clou l’article explicant les conseqüències que aquestes dues diferències 

fonètiques que es troben en diferents zones de l’illa tenen en la didàctica de la llengua a 

l’aula, tot considerant que, per poder superar les dificultats, cal que el professor tingui 

un bon coneixement del dialecte, de la zona i, sobretot, del coneixement lingüístic del 

grup de la classe.  
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Torres (1993) és un estudi aprofundit sobre la llengua catalana a Eivissa al segle 

XVII a partir de l’edició i anàlisi de les Reials ordinacions de la Universitat d’Eivissa, 

datades l’any 1663. A més de l’edició del text i l’anàlisi lingüística, Torres, per 

contextualitzar el text, fa un resum de la història de l’illa, de les relacions amb València 

durant els segles XVI i XVII, i de les característiques de la Universitat d’Eivissa i del 

document de les Reials Ordinacions. En conjunt, constitueix, de fet, un llibre sobre 

l’Eivissa del segle XVII. 

Pel que fa a l’anàlisi lingüística, segueix l’esquema clàssic de grafies, fonètica, 

morfologia nominal, morfologia verbal i sintaxi. Després de tots aquests apartats, Torres 

n’afegeix un per establir quins dels fenòmens que detecta en l’anàlisi han de ser 

considerats dialectalismes de l’eivissenc.  

En relació amb l’anàlisi sobre la morfologia verbal de l’eivissenc al segle XVII, 

Torres aporta dades interessants, sobretot en relació amb el present d’indicatiu i el 

present de subjuntiu i alguns casos de velarització. En primer lloc, en relació amb el 

present d’indicatiu, totes les formes que apareixen al manuscrit que s’analitza a l’obra 

presenten la desinència –e, fenomen totalment usual en els escrits d’aquella època. No 

obstant això, Torres, a partir de la consulta d’altres textos de l’època, afirma que hi ha 

alternança entre la desinència –Ø (o zero) i la desinència –e. Pel que fa a altres 

desinències del present d’indicatiu, Torres destaca la desinència en –am i –au de les 

persones 4 i 5 i la convivència de les solucions –ix i –eix per als verbs de classe III amb 

segment palatal.  

En relació amb les formes del present de subjuntiu, Torres explica que detecta 

diferents solucions (Torres 1993: 121-124): formes sense desinència; formes 

etimològiques; a la classe I, formes amb la desinència –e i a les classes II i III, amb les 

desinències –a, –es, –en, i, per últim, als verbs incoatius, detecta tres extensions —

similars a les que havíem vist al present d’indicatiu—, que són –ixca, –esca i –exca, 

aquesta última  com a més nombrosa. És interessant destacar el que comenta Torres 

sobre aquestes formes en eivissenc, ja que afirma que les formes usuals en eivissenc 

actual són les formes amb e (–esca i –exca) i, concretament, amb una forta tendència a 

la palatalització. De fet, afirma que «aquesta tendència a la palatalització de l’eivissenc 

ja és ben documentada al segle XVII» i que, de fet, «l’eivissenc, com el català 

continental, prefereix –eix a totes les persones, mentre que a Mallorca i Menorca fan ús 

de l’altra solució, –esc» (Torres 1993: 123). El que ens interessa més de les formes de 

subjuntiu que Torres reporta són les formes velaritzades del verb córrer que apareixen 
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al manuscrit que analitza. En concret, són les formes córrega i córregue i, segons 

Torres (1993: 123), la seva aparició és motivada per l’analogia que estableixen amb 

altres solucions del subjuntiu pròpies del dialecte balear per als verbs de la classe III, 

com sentiguem de sentir o partiguem de partir.  

Quant a les formes de l’imperfet de subjuntiu, Torres documenta formes que 

corroboren el que ja sabíem d’aquest temps: el manteniment de la vocal temàtica en els 

verbs de la classe I (continuàs, declaràs, donassen, pagassen) i, a més, el manteniment 

de la vocal final etimològica –e (conviguessen, tornassen, rendissen). Torres indica que, 

avui en dia, aquesta solució amb –e segueix ben viva en la parla dels eivissencs mentre 

que a les altres illes la tendència és la de substituir-la per la forma amb –i (Torres 1993: 

124). Des del nostre punt de vista, aquesta no és una afirmació errònia, ja que avui en 

dia la forma amb –e és força present i viva en el dialecte, però la solució amb –i està ja 

també ben arrelada en la parla dels eivissencs, sobretot en la dels més joves.   

Per acabar, en relació amb el gerundi, sorprèn el fet que no apareix cap forma de 

gerundi velaritzat, aspecte que han comentat altres autors (com hem vist, Villangómez, 

per exemple), fet que mostra que deu ser un fenomen bastant recent en el dialecte.  

En conjunt, l’aportació de Torres a l’estudi de l’eivissenc ens interessa per dos 

motius. En primer lloc, amb els estudis sobre fonètica Torres planteja l’existència d’un 

parlar diferenciat a l’illa (que ell anomena portmanyí) que es correspon amb la part de 

ponent de l’illa i afirma que cal superar la dicotomia camp i ciutat. Un dels aspectes que 

estudiem en aquesta tesi és quines sinèrgies podem establir entre els diferents pobles de 

l’illa; des d’aquesta perspectiva, una teoria podria ser que, si fonèticament tota la banda 

de ponent es comporta d’una manera, possiblement també ho farà respecte als aspectes 

morfològics. En segon lloc, amb els treballs de 1980 i 1993, Torres aporta més 

exemples de velarització en el sistema verbal de l’eivissenc i, sobretot al de 1993, ens 

en dóna una perspectiva històrica.  

3.1.2.1.4 Joan Veny i Clar (1977, 1999) 

Joan Veny és l’autor que ha fet l’aportació més coneguda a l’estudi de l’eivissenc 

i que, per tant, ha contribuït més al seu coneixement, amb l’obra Aproximació al 

dialecte eivissenc, que va publicar l’any 1999 com a ampliació d’un article que havia 

publicat l’any 1977, «Aproximació a l’estudi del dialecte eivissenc». Tots dos treballs 

segueixen la mateixa estructura i presenten gairebé la mateixa informació amb l’afegit 

que, evidentment, Veny (1999) amplia bona part de la informació que ja apareix a Veny 
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(1977), amb més dades i fenòmens que al primer treball no apareixen. Així doncs, 

trobem adient tractar els dos treballs com un de sol i, atès que el darrer és el que 

proporciona més informació, ens referirem per defecte a aquest. Quan a Veny (1977) 

aparegui una informació rellevant que ha desaparegut a l’obra de 1999, hi farem 

referència explícita.  

El gran mèrit del treball de Joan Veny és que, encara avui, és l’únic estudi que 

presenta una visió general del dialecte eivissenc i en tracta gairebé tots els aspectes, des 

dels estrictament lingüístics (fonètica, morfologia, lèxic, sintaxi, etc.) fins a temes 

d’història de l’illa, costums, folklore, etc. Així, aconsegueix donar una visió panoràmica 

molt encertada de la parla dels eivissencs. Els problemes que presenta, però, sobretot 

mirant-ho des del punt de vista actual, tampoc no es poden obviar. D’una banda, atès 

que es tracta d’un treball introductori i que tracta de manera general tots els aspectes del 

dialecte, no s’aprofundeix en cap aspecte concret —com ja hem comentat al principi, és 

una de les llacunes que tenim en la bibliografia sobre l’eivissenc.20 Cal dir, però, que 

l’autor és plenament conscient d’aquest fet i ho deixa clar, per exemple, quan presenta 

l’apartat dedicat a la morfologia verbal: «em cenyiré a posar en relleu els aspectes 

divergents i originals del verb eivissenc dins el conjunt del català i especialment dins el 

balear, tot esperant una descripció exhaustiva d’aquestes formes verbals a càrrec de 

joves estudiosos» (Veny 1977: 25). D’una altra banda, l’obra presenta, actualment, un 

problema de desfasament —un altre dels problemes que també hem comentat al 

principi—, ja que les dades amb les quals treballa Veny són recollides durant l’any 

1974. Tot i això, ningú no pot negar que l’obra de Veny és l’aportació més àmplia a 

l’estudi del dialecte eivissenc i, per tant, al seu coneixement.  

L’estructura comuna que presenten els dos treballs és la següent: una primera part 

introductòria amb informació dels estudis previs sobre l’eivissenc; un repàs de la 

història de l’illa, centrant-se en les diferents civilitzacions que hi han passat —púnics, 

romans, mossàrabs, àrabs i catalans— i quina petjada han deixat en la llengua (sobretot 

lèxic general i topònims); una descripció de la situació del dialecte eivissenc en relació 

amb els dialectes continentals i, ja entrant en temes purament lingüístics, un repàs dels 

sons (és a dir, fonètica), les formes (és a dir, morfologia), les funcions (és a dir, sintaxi) 

i els mots (és a dir, lèxic) que caracteritzen o són propis de la parla dels eivissencs. En el 

                                                           
20 L’únic aspecte en el qual s’aprofundeix, segurament perquè és l’especialitat de  Joan Veny, és el del 
lèxic i l’etimologia de les paraules típiques de l’eivissenc. La resta d’aspectes lingüístics (fonètica, 
morfologia i sintaxi) es tracten de manera més superficial.  
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repàs que presentem aquí, per raons d’espai i d’objectius, no analitzarem tots els temes i 

fenòmens que presenta Veny, sinó que ens centrarem, d’una banda, en els aspectes que 

han aparegut anteriorment en els treballs dels altres autors que hem comentat —per 

poder seguir un eix comú— i, de l’altra, evidentment, en els temes de morfologia verbal 

que Veny destaca com a «divergents i originals del verb eivissenc» (Veny 1999: 84). 

Pel que fa a la situació de l’eivissenc en relació amb la resta de dialectes, Veny 

deixa clar que l’eivissenc se situa en el bloc oriental dels dialectes catalans, ja que 

comparteix amb els dialectes que formen part d’aquest bloc la majoria de trets que els 

caracteritzen. A més, també explicita quins són els trets que tenen en comú els parlars 

baleàrics: manteniment de la // labiodental, la no palatalització dels grups llatins –T’L–, 

–D’L–, –G’L–, –J’L– , la desinència zero a la primera persona del singular del present 

d’indicatiu, el manteniment de la vocal temàtica a la desinència de les persones 4 i 5 del 

present d’indicatiu dels verbs de la classe I i el manteniment, també en aquesta classe de 

verbs, de la desinència –às, –asses... a l’imperfet de subjuntiu.21 

Quan tracta els aspectes de fonètica, Veny reprèn el tema de la vocal neutra tònica 

a Eivissa, fent referència al pas d’aquesta vocal a [] a la zona ponentina de l’illa. Quant 

a l’extensió exacta d’aquesta zona, Veny fa referència a Torres (1993) i n’accepta les 

conclusions. El que afegeix de nou Veny és l’explicació del motiu pel qual la [] tònica 

ha passat a []: segons l’autor, l’explicació cal cercar-la a l’interior del dialecte i no en 

una influència del català continental; la raó seria, en concret, la falta de rendiment 

funcional de l’oposició entre els fonemes [] i [].  

A més a més, Veny fa referència a molts altres fenòmens que caracteritzen la 

fonètica eivissenca i que són força desconeguts, d’entre els quals destaquem l’alta 

freqüència que existeix de mots en què la [] passa a [] (ricular, rimollar, pigar, 

ribotar, llenigar...); l’ús de la [] com a solució antihiàtica —enfront de la [] que s’usa 

en mallorquí i menorquí—, en mots com coua, proua o conreuar;22 el manteniment, 

com ja havia esmentat Villangómez, de la –r en posició final en mots monosíl·labs com 

                                                           
21 Recordem, però, que Torres (1993) afirma que la vocal neutra final de la desinència només es manté a 
Eivissa i que a les altres illes ha passat a –i (–asses > –assis). 
22 També és molt general en eivissenc, tot i que Veny no hi fa referència, inserir aquesta [] antihiàtica 

entre la preposició i l’adverbi a la combinació a on. Així, en eivissenc és molt corrent pronunciar [], 

en comptes de la solució mallorquina []. 
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cor, or, amor, pur, car, etc., i la menor freqüència d’assimilacions consonàntiques —

fenomen molt característic del menorquí i, sobretot, el mallorquí. 

En eivissenc també és menor la freqüència de dissimilacions consonàntiques, i 

això és el que destaca Veny (1999: 71-72) ja a l’apartat de morfologia nominal, quan fa 

referència al sistema dels articles en eivissenc. A diferència del mallorquí i menorquí, 

en eivissenc no existeix la variant de l’article masculí plural ets —que apareix en 

aquells dialectes quan l’article precedeix un mot que comença en vocal (ets homos)—, 

sinó que es manté es davant de mot iniciat en vocal (es homes). Segons Veny (1999: 

72), cal buscar l’origen de la forma ets en mallorquí i en menorquí en els casos d’article 

masculí singular (es) seguit de mot començat en consonant sibilant, que, en aquests 

subdialectes, no només provoquen una assimilació regressiva de sonoritat sinó que, a 

més, converteixen en africada la segona consonant; així es joc és [] i es genolls, 

[]. Com a conseqüència, la forma ets, que en un inici només apareix en aquest 

context, s’estén també als casos d’article masculí seguit de mot iniciat en vocal (es 

homes > ets homos). És a dir, s’interpreta que la forma de l’article no és es, sinó ets. En 

eivissenc, atès que el contacte de l’article es amb un mot que comença en consonant 

(sibilant o no) l’únic que provoca és una assimilació de sonoritat, en cap cas apareix la 

variant ets.23  

L’apartat que és més rellevant per als objectius del nostre estudi és el que es 

dedica a la morfologia verbal. L’obra de Joan Veny és segurament el treball al qual ens 

podem agafar més com a punt de referència perquè és l’únic que, tot i que no 

aprofundeix en el tema, assaja una petita caracterització de la flexió verbal en eivissenc, 

en destaca les particularitats i aporta informació més enllà dels trets que comparteix 

amb la resta de parlars balears —desinència zero a la persona 1, manteniment de la 

vocal temàtica a les persones 4 i 5 del present d’indicatiu i a totes les formes de 

                                                           
23 Dols (1993, 2002: 341) dóna una explicació alternativa per a la creació de la forma ets: es tractaria de la 
dissimilació de sibilants típica del mallorquí i menorquí, que en aquest cas afectaria la s de l’arrel de 
l’article salat i la s de plural de l’article (a partir d’una forma subjacent per a l’article masculí plural / + 

/). En la mateixa línia, Pons (2007) fa una anàlisi dels contactes consonàntics en balear en termes de la 
teoria de l’optimitat i analitza el fenomen de manera diferent segons el subdialecte. Segons Pons, el motiu 
pel qual l’eivissenc opta per la simplificació/fusió, en contra del que fan els altres dos subdialectes, 
s’explica, en termes de jerarquia de restriccions,  pel fet que en eivissenc el tret de fidelitat 
IDENTITAT(sibilant) està per damunt de les restriccions de marcatge que actuen en la dissimilació que té 
lloc en mallorquí i menorquí. De fet, en línies generals, al llarg de l’obra de Pons es demostra que la 
diferencia clau entre l’eivissenc i el mallorquí i el menorquí és que en eivissenc les restriccions de 
fidelitat estan, generalment, per damunt de les de marcatge. 
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l’imperfet de subjuntiu en els verbs de la classe I— i, a més, és dels pocs autors que 

destaca la velarització que es dóna en alguns contextos i en dóna una explicació.24  

El primer aspecte que es destaca de la morfologia verbal de l’eivissenc és relatiu a 

les formes no personals del verb: hi ha alguns verbs que han canviat de classe (tórcer > 

torcir, importunar > importunir); verbs que mantenen participis arcaics (com de fugir, 

fuit) i altres verbs en què hi ha doble opció per al participi (de néixer, nat i nascut; 

d’obrir, obert i obrit; de saber, sabut i sapigut; de témer, temut i temegut, etc).  

Pel que fa al present de subjuntiu, Veny se centra en les desinències i explica que 

en els verbs de la classe I es troben o bé formes sense desinència, com tomb per ‘(jo) 

tombi’ o carreg per ‘(jo) carregui’, o formes amb la desinència –a, com callga o càlliga 

per ‘(jo) calli’ o mirga o míriga per ‘(jo) miri’ —observem que aquestes formes 

presenten la consonant velar (en la variant // o //), tema que reprendrem més avall. 

En els verbs de les classes II i III, en canvi, l’alternança és entre les formes amb la 

desinència –i i les formes amb la desinència –a. El mateix ocorre a l’imperfet de 

subjuntiu, on, malgrat el manteniment de la vocal temàtica en els verbs de la classe I, a 

la vocal de la desinència que es troba es posició àtona també hi ha l’alternança entre la 

variant amb –a (cantasses, sentisses) i amb –i (cantassis, sentissis).  

Un altre aspecte que creiem que val la pena destacar, abans de centrar-nos en la 

descripció dels casos de velarització als quals fa referència Veny, és el referent als verbs 

anomenats tradicionalment «incoatius». Veny afirma que el segment palatal que 

s’utilitza en eivissenc és –esc, com a la resta de parlars balears, amb la particularitat que 

es produeix una palatalització de la sibilant i, per tant, en eivissenc la forma és –eixc. 

Així, el paradigma que presenta Veny per al present d’indicatiu i el present de subjuntiu 

del verb partir és el següent: 

(6) Paradigma de PI i PS de partir (adaptat de Veny 1999: 87) 

PI PS 
1 parteixc parteixca 
2 parteixes parteixques 
3 Parteix parteixca 
4 Partim partiguem 
5 Partiu partigueu 
6 parteixen parteixquen 

 

                                                           
24 Com hem descrit, Villangómez (1972, 1981) i Torres (1993) fan referència al fenomen, però només de 
manera descriptiva —o prescriptiva en el cas de Villangómez—; en cap moment en busquen la motivació.  
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Segons Veny (1999: 87), la palatalització de la sibilant es produeix per analogia 

amb la palatal de les formes parteixes, parteix, parteixen, però afegeix que aquesta 

palatalització està subjecta a fluctuació, ja que detecta la forma mereixqui al costat de 

meresca o mereixc al costat de meresc. En les nostres dades també apareixen verbs amb 

extensió palatal i, com veurem a § 5, la forma –esc és gairebé inexistent mentre que la 

forma –eix és majoritària.  

Tot seguit ens centrem ja en els casos de velarització als quals fa referència Veny. 

Com hem esmentat més amunt, Veny explica que els verbs de la classe I poden 

presentar la desinència –ga o –iga al present de subjuntiu (callga/càlliga; 

mirga/míriga); a més a més, afegeix que, per pressió analògica amb aquesta velar, 

apareix la velarització, en aquest cas amb la variant //, també a la forma de la primera 

persona del singular del present d’indicatiu. Les formes que dóna l’autor com a mostra 

són les següents: 

(7) Formes velaritzades a la classe I (taula adaptada de Veny 1999: 83) 

VERB PERSONA PS → PI 
CALLAR 

1 

callga, càlliga, call 

→ 

callc, call 
SONAR songa, sòniga, son sonc, son 
VOLAR volga, vòliga, vol volc, vol 
SERRAR serga, sèriga serc, ser 
POSAR posga, pòsiga, pos posc, pos 
PASSAR pasga, pàssiga, pas pasc, pas 
DURAR durga, dúriga, dur durc, dur 
MIRAR mirga, míriga, mir mirc, mir 
ENVIAR enviiga, envíi, envii enviic, envii 
TORNAR tornga,tórniga, torn torc 

 

Fixem-nos que tots els verbs presenten alternança al present d’indicatiu, entre la 

forma amb velar i la forma sense velar, excepte en el cas de tornar, on només apareix la 

variant velaritzada torc. Veny destaca que la inserció d’aquesta –c al final de les formes 

de primera persona del present d’indicatiu pot acabar creant grups consonàntics poc 

usuals en la llengua, però que en eivissenc en aquest cas es mantenen: prifc, prifga de 

privar; llefc, llefga de llevar o cafc, cafga, de cavar (Veny 1999: 84). L’existència 

d’aquestes formes del present d’indicatiu velaritzades en eivissenc és un fenomen força 

rellevant ja que fins ara només s’atribuïa la velarització al present d’indicatiu al dialecte 

alguerès. Com hem vist al principi, Alcover ja havia recollit aquestes formes i sobta que 

ningú, fins a Veny, no les hagi destacat i estudiat amb més en profunditat. També hem 

vist que Villangómez (1972) les esmenta en els verbs de la classe I que acaben en –iar 
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(estudic, d’estudiar, per exemple). Es tracta d’un fenomen molt interessant i que es 

presenta com una característica que diferencia l’eivissenc (i el formenterer) de la resta 

de parlars balears.25  

Un altre fenomen que es dóna al present de subjuntiu, en els verbs de la classe III, 

és que les formes de les persones 4 i 5 són també velaritzades. Veny no hi fa cap 

referència explícita, però les formes de les persones 4 i 5 que apareixen quan exposa els 

paradigmes del present de subjuntiu de llegir i de partir són llegiguem i llegigueu i 

partiguem i partigueu. Reprèn el tema quan parla de les formes de l’imperatiu, ja que 

explica que, en alguns verbs de la classe II i sobretot de la III, les formes de les persones 

4 i 5 d’aquest temps es fan similars a les del present de subjuntiu. Com mostra la taula 

(8), totes les formes d’aquests casos són velaritzades; per tant, les formes del subjuntiu 

també ho són. 

(8) Formes velaritzades al present de subjuntiu de verbs de la classe III (taula adaptada de 

Veny 1999: 86) 

VERB 
PS 

4 5 
SENTIR sentiguem sentigueu 
CAURE caiguem caigueu 
MOURE moguem mogueu 
SEURE seguem segueu 
RIURE riguem rigueu 

DIR diguem digueu 
ENTENDRE entenguem entengueu 
PRENDRE prenguem prengueu 

 

 Veny destaca aquest aspecte pel fet que diferencia l’eivissenc del mallorquí, ja 

que en aquest dialecte la forma de la persona 5 és sempre coincident amb l’indicatiu 

(sentiguem, sentiu; seguem, seis, etc). Afegeix també que segons dades del corpus 

d’Alcover i Moll altres verbs presenten la mateixa solució mallorquina i posa com a 

exemple els casos, trets de les dades del canonge mallorquí, dels verbs creure (creguem, 

creis), treure (creguem, creis) i jeure (jeguem, jeis); no obstant això, Veny adverteix 

que ell, amb les seves enquestes, no ha pogut comprovar l’existència d’aquestes formes 

i explica que creu que poden ser «degudes probablement a comprensibles relliscades 

dels tendres informadors del canonge mallorquí» (1999: 86-87). Recordem, en aquest 

                                                           
25 A Marí Tur, R. (2010), un estudi introductori sobre el dialecte de Formentera, ens vam interessar per la 
velarització a la forma de la persona 1 del present d’indicatiu en els verbs de la classe I en la parla de 
l’illa petita de les Pitiüses. Segons les nostres dades, tot i que són poc nombroses i caldria aprofundir-hi 
més, podem afirmar que el fenomen també es present en la parla dels formenterers.  
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punt, que Villangómez (1972) afirmava que les formes pròpies de l’eivissenc en aquests 

casos eren cregueu, tregueu, jegueu. 

Les formes de l’imperatiu segueixen protagonitzant el darrer aspecte que comenta 

Veny sobre la velarització en eivissenc. Fa referència, en concret, als verbs de la classe 

III amb segment palatal. Segons Veny, en les formes de les persones 4 i 5 no és estrany 

que es detecti fluctuació entre la forma velaritzada i la no velaritzada i, per tant, és molt 

usual que un mateix informant alterni, per exemple, partiguem amb partim i partigueu 

amb partiu.  

En resum, l’estudi de Joan Veny, a més de ser el més complet sobre el dialecte 

eivissenc, és el que aporta més informació sobre la morfologia verbal de l’eivissenc en 

general i la velarització en particular. Veny presenta i destaca fenòmens molt rellevants 

per al nostre treball: velarització a la forma de  la persona 1 del present d’indicatiu, 

velarització a les formes del subjuntiu i a les formes de les persones 4 i 5 de l’imperatiu. 

3.1.2.2 Referències a la morfologia verbal de l’eivissenc 

En aquest apartat recollim les informacions sobre el dialecte eivissenc que 

apareixen en articles sobre la velarització en el sistema verbal de la llengua catalana. 

L’objectiu és, per tant, només destacar quines són les dades referents a la varietat 

eivissenca; a § 3.2 presentem la informació teòrica sobre el tractament del segment velar 

que contenen aquests treballs. 

Els tres estudis als quals fem referència extreuen les dades de l’eivissenc de la 

mateixa font: el corpus de La flexió verbal dels dialectes catalans d’Alcover i Moll 

(1929-1933). En línies generals, tots se centren en els mateixos aspectes; tot i que, com 

es veurà, cada autor destaca aspectes diferents.  

3.1.2.2.1 Max Wheeler ([1986] 2007) 

Wheeler descriu els canvis desinencials ocorreguts en la morfologia verbal balear, 

només del sistema de present, entre finals de l’Edat Mitjana i el segle XX. La part més 

important i extensa de les dades són les de principis del segle XX, que són extretes del 

corpus La flexió verbal en el dialectes catalans d’Alcover i Moll (1929-1933), format 

pels paradigmes flexius de 75 verbs recollits a 149 localitats del domini lingüístic 

recollits entre els anys 1906 i 1921. 

El treball de Wheeler es pot dividir en dues parts: una primera, més descriptiva, en 

què presenta les dades del sistema de l’any 1500 i tot seguit les del sistema de principis 



3. Estat de la qüestió 
 

53 
 

del segle XX, i una segona part, més teòrica, en què presenta els principis psicològics 

que motiven l’analogia, els quals divideix en tres grups, segons el punt de vista del 

subjecte que intervé en l’acte de parla, això és, el subjecte parlant, el subjecte oient i el 

subjecte aprenent. Segons Wheeler, quan ens trobem en cadascuna d’aquestes situacions 

els problemes derivats de l’al·lomorfia o el sincretisme entre formes necessiten ser 

resolts d’una manera o d’una altra; cadascun d’aquestes problemes té un efecte en el 

canvi lingüístic.  

Com hem dit abans, Wheeler tracta els canvis desinencials que hi ha hagut al 

sistema de present, concretament, al present d’indicatiu, al present de subjuntiu i a 

l’imperatiu.  

Pel que fa al present d’indicatiu, Wheeler explica que, tot i que la morfologia 

desinencial d’aquest temps verbal en balear s’ha caracteritzat, sobretot, pel seu 

conservadorisme (amb el manteniment de la forma de la primera persona del singular 

sense desinència, les formes de les persones 4 i 5 de la classe I amb desinència –am,      

–au...), també s’hi han produït alguns canvis. En concret, fa referència a dos canvis, un 

dels quals ens interessa, atès que és sobre formes innovades de primera persona del 

singular en //.26 Aquestes formes noves apareixen en tres contextos, que resumim a (9). 

(9) Formes innovades amb // de 1a persona singular (adaptat de Wheeler 2007: 35) 

CONTEXT FORMES 
classe II temc (témer), corrc (córrer) 
classe IIIa bullc (bullir), cullc (collir), dormc (dormir), munyc (munyir), morc (morir) 
classe IIIb parteixc/parteix (partir) 

 

Com explica Wheeler, les formes de témer i córrer es deuen a la generalització de 

la classe fonològica que condicionava inicialment la presència del segment //, que era, 

en català medieval, aquells verbs de la classe II que tenien una arrel que acabava en /, 

, , /. A partir d’aquí, el segment –g s’estén també als verbs de la classe IIIa que 

presenten un arrel acabada en consonant sonant, com els que apareixen a (9). L’evolució 

que han patit aquestes formes de la primera persona del singular d’aquestes classes 

verbals tendeix a fer més semblants les conjugacions IIIa i IIb. Trobem interessant 

destacar el fet que, segons explica Wheeler, les formes amb segment –g a la classe IIIa 

                                                           
26 L’altre canvi desinencial al present d’indicatiu al qual fa referència és el de les formes rizotòniques de 
la persones 1 i 2del plural dels verbs fer (feim, feis), dir (deim, deis) i dur (duim, duis), que s’han estès a 
altres verbs (com caure, creure, jeure, riure…). 
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es troben a totes les Illes Balears i les de la classe II també, però, en aquest darrer cas, 

especifica que són molt més presents a l’illa d’Eivissa «on també s’ha estès l’element 

// dins el subjuntiu» (Wheeler [1986] 2007: 35). Aquesta especificitat també es 

repeteix quan es tracten les formes de (9) corresponents a la classe IIIb, pel fet que, tal 

com assenyala Wheeler, la forma de la primera persona del singular del verb partir, que 

pot ser parteixc o parteix, només es troba a Eivissa. Segons l’autor, el motiu és que en 

eivissenc la sibilant palatal, típica d’aquest temps verbal de la classe amb segment 

palatal, s’ha estès a la primera persona del singular —al contrari del que ocorre en 

mallorquí i menorquí, on es manté la forma []. 

En relació amb el present de subjuntiu, Wheeler explica que en aquest temps 

verbal hi ha una gran varietat de formes en balear, tot i que no es dóna amb el mateix 

grau a les diferents illes. Abans d’entrar a especificar com es reflecteix aquesta variació, 

l’autor fa notar que, en tractar les desinències del present de subjuntiu, cal distingir entre 

les formes 1, 2, 3 i 6 del paradigma —que tenen l’accent a l’arrel (formes 

rizotòniques)— i les de les persones 4 i 5 —que tenen l’accent a la desinència (formes 

arizotòniques o oxítones), i que és en les formes del primer grup on es detecta la major 

part de la variació. 

Tal com explica Wheeler, les persones 1, 2, 3 i 6 en balear presenten un ampli 

ventall d’opcions de desinències i, cal dir que, en concret, l’eivissenc és el dialecte que 

presenta més variació en aquest aspecte i, a més, aquesta varietat desinencial es deu en 

gran mesura al segment velar. Ho il·lustrem a (10): 

(10) Desinències de subjuntiu en balear (adaptat de Wheeler [1986] 2007: 36) 

Grup a Ø (conj. I), –i–, ––, –ig–, –igi–, –g–, –gi, –gig, –gigi– 
Grup b –i– (Menorca) 
Grup c Ø, –i–, ––, –ig– (Mallorca) 

 

Com es veu a (10), els grups b i c són les solucions pròpies de Menorca i 

Mallorca, respectivament, mentre que Eivissa no apareix especificada a cap grup. Això 

es deu al fet que a Eivissa, i aquest és l’aspecte més rellevant, es troben totes les 

desinències possibles per al subjuntiu, que són les que Wheeler emmarca en el grup a; 

així doncs l’eivissenc es mostra com el dialecte balear amb més variació interna pel que 
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fa a les desinències de present de subjuntiu.27 Més endavant, Wheeler ([1986] 2007: 48) 

diu que en eivissenc les formes de subjuntiu amb // poden aparèixer com una de les 

variants possibles de qualsevol verb de la classe II i de la IIIa, atès que el segment // es 

va estendre força com a marca de subjuntiu, pel fet que té l’avantatge que pot aparèixer 

tan en formes rizotòniques com en formes oxítones. A (11) mostrem les formes que 

esmenta: 

(11) Formes variants de 3a persona del singular del subjuntiu en eivissenc (adaptat de 

Wheeler [1986] 2007: 48) 

PERSONA VERB FORMES PS 

3 

FER []~[] 
BATRE []~[] 
TÉMER []~[] 
COSIR []~[] 
MENTIR []~[] 

 

Tal com explica Wheeler, aquestes formes presenten el problema que introdueixen 

grups consonàntics bastant estranys al sistema fonològic català i, a més, impliquen 

assimilacions i neutralitzacions que atempten contra la integritat fonològica de l’arrel. 

Segurament per això a Mallorca aquesta // no es va estendre tant com a Eivissa i allà 

només es va afegir a verbs que tenien l’arrel acabada en vocal o consonant sonant.  

Pel que fa als sufixos tònics de les formes de les persones 4 i 5, la diversitat no és 

tan gran com la de les persones 1, 2, 3 i 6: no hi ha ni tanta diversitat formal ni 

diferències entre illes. En aquest cas, a les conjugacions I i II presenten les mateixes 

desinències ( i ); en canvi,  a la classe III apareix la velar, amb les desinències 

 i , que, com indica Wheeler ([1986] 2007: 37), són «sufixos generals i 

típics de parlars balears». 

Pel que fa a l’imperatiu, Wheeler comença afirmant que la distribució de les 

formes del plural de les persones 4 i 5 és força diferent entre les Illes i aquesta 

diferència es deu a les diferents solucions per les quals opten els dialectes balears per 

assimilar, a l’imperatiu positiu, les dues formes del plural. Recordem, tal com fa 

Wheeler ([1986] 2007: 38), que la distribució originària de l’imperatiu en tot el català 

era que les formes de les persones 4 i 5 negatives eren iguals a les formes del subjuntiu, 

                                                           
27 Wheeler ([1986] 2007: 37) fa una explicació de l’origen de totes aquestes formes del grup a, present en 
eivissenc, que aquí, atès que la descripció diacrònica no és el nostre objectiu, no reproduïm.  
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mentre que a l’imperatiu positiu la persona 4 seguia sent igual al subjuntiu però la de la 

persona 5 era igual a la de l’indicatiu —excepte en alguns verbs, com dir, saber i veure, 

entre d’altres. La situació a les Illes Balears és lleugerament diferent atès que aquesta 

distribució originària només es manté a les conjugacions I i II; a la classe III la situació 

és diferent i, a més, és on es troben les discrepàncies entre les varietats de les Illes. Els 

verbs de la classe III mostren la tendència, en tots els dialectes balears, a fer iguals les 

formes de les persones 4 i 5, les quals, recordem, provenen de l’indicatiu (persona 4) i 

del subjuntiu (persona 5); i aquí és on es generen les divergències: en eivissenc, aquesta 

tendència afavoreix les formes iguals al subjuntiu; en menorquí, les formes iguals a 

l’indicatiu, i, en mallorquí, es detecten les dues tendències.  

Així, en eivissenc, com que la forma de la primera persona del plural (persona 4) 

ja és en subjuntiu, el que es canvia, en relació amb la distribució originària i en relació 

amb els altres dos subdialectes balears, és que la forma de la segona persona del plural 

(persona 5) és igual al subjuntiu i, per tant, solen ser formes amb la consonant velar. 

Wheeler ([1986] 2007: 38-39) explica que, pel que fa a la persona 5, a la classe II són 

generals les formes del subjuntiu (segueu, tragueu, rigueu, mogueu, clogueu, caigueu, 

prengueu, faceu), mentre que en altres verbs de la classe II, com dur, i els de la classe 

III les formes del subjuntiu són variants que alternen amb la forma general, que és igual 

a l’indicatiu (les formes variants que esmenta són dugueu, colligueu, dormigueu, 

corregueu). Ja hem vist en altres autors (com Villangómez 1972 i Veny 1999) que 

aquest aspecte de l’imperatiu de l’eivissenc ha cridat l’atenció i que ha variat al llarg del 

temps; en aquesta tesi, per això, ens hem centrat també en aquestes dues persones de 

l’imperatiu per veure quina és la distribució actual i per determinar si aquestes formes 

de la classe III que a principis de segle eren variants, ara ja s’han fet generals.  

A la primera persona del plural no hi ha tanta variació, perquè ja en un inici, i això 

és més general, és igual al subjuntiu, que és el mode que es prefereix en eivissenc. Així 

i tot, Wheeler destaca el fet que, a la classe III, en eivissenc s’ha estès el sufix , 

propi, com hem constatat més amunt, de les formes de subjuntiu de tot el balear, i, per 

tant, són habituals a l’imperatiu formes com dormiguem i sortiguem. A més, el sufix 

 s’ha introduït també en verbs de la classe II que necessiten diferenciar les formes 

de l’indicatiu, el subjuntiu i l’imperatiu; de manera que trobem formes com temiguem o 

repiguem (observem que sense el segment velar tindríem temem i rebem per als tres 

modes). 
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3.1.2.2.2 Manuel Pérez Saldanya (1995) 

Manuel Pérez Saldanya presenta una anàlisi dels canvis analògics produïts en el 

sistema flectiu dels verbs velaritzats en català seguint els principis i conceptes de la 

morfologia natural. Segons Pérez Saldanya, els canvis analògics es produeixen pels 

problemes que té el sistema per la manca d’estabilitat de les classes flexives, la manca 

de transparència i la manca d’iconicitat en les classes verbals que presenten els 

segments velars en els seus paradigmes. Com planteja l’autor, tots aquests canvis 

analògics s’han de distribuir en dos grups: els canvis analògics del sistema de present i 

els canvis analògics del sistema de perfet, que són els dos sistemes dels quals és 

originària la consonant velar.  

Els canvis del sistema de present són els més nombrosos i els que aquí ens 

interessen més, atès que afecten en diversos aspectes el dialecte eivissenc. Com indica 

Pérez Saldanya (1995: 291), en aquest punt cal diferenciar tres grups de verbs: primer, 

«els verbs que tenien un al·lomorf de l’arrel acabat en consonant palatal o sibilant 

alveolar en el sistema de present»; segon, «els verbs que presentaven problemes 

d’homofonia entre la primera i la tercera persones del present d’indicatiu» i, tercer, «els 

verbs amb formes del subjuntiu amb hiat». L’autor, a l’hora de detallar quina va ser 

l’evolució de la velar en els verbs que presentaven homofonia entre la persona 1 i la 

persona 3 i en els que tenien formes amb hiat; per aquest motiu, detallem tot seguit el 

que ocorre en aquests dos grups verbals.  

Pel que fa als verbs que presentaven problemes d’homofonia entre la primera i la 

tercera persones del present d’indicatiu, Pérez Saldanya fa referència a l’eivissenc 

perquè, a part d’afegir la velar a la forma de la primera persona del singular en els verbs 

creure, moldre, prendre o vendre per eliminar el sincretisme amb la tercera persona, 

fenomen que es va donar en tots els dialectes catalans, afegeix la velar també en verbs 

de la classe III sense extensió (com dormir o cosir) per distingir les formes de primera i 

tercera persona. La velarització en aquest cas es dóna només en alguns dialectes perquè 

la solució general va ser la generalització de l’afix –o com a marca de primera persona 

del singular del present d’indicatiu. Els dialectes que no van generalitzar aquest afix 

necessitaven una altra marca, i aquesta va ser la consonant velar. Aquest tret no és 

exclusiu de l’eivissenc; de fet, com indica Pérez Saldanya (1995: 294) «la velarització, 

concretament, és molt general en valencià, tant en verbs de la segona conjugació (perc) 

com en els de la tercera conjugació pura (dorc, senc, cusc, etc.). La velarització també 
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es retroba, tot i que no amb tanta intensitat, a Eivissa i, en menor mesura, a Mallorca, on 

les formes amb velar analògica (bullc, cullc, cusc, domc, munyc, morc i temc) es 

documenten juntament amb les formes etimològiques no velaritzades (Alcover i Moll 

1929-32; Wheeler [1986] 2007: 3-4)». Com ja havíem vist que indicaven Veny (1999) i 

Wheeler ([1986] 2007), Pérez Saldanya fa notar que la velarització en aquests dialectes 

és tan important que es manté encara que provoqui efectes morfològics i fonològics poc 

naturals, això és, pèrdua o modificacions de consonants finals d’arrel o creació de grups 

consonàntics anòmals en català general. 

Pel que fa als verbs que presentaven formes del present de subjuntiu amb hiat, 

Pérez Saldanya (1995: 295) fa referència a l’eivissenc quan parla de les formes del 

present de subjuntiu dels verbs córrer (córrega) i obrir (óbriga), tot indicant que 

apareixen en la llengua antiga i, a més, són generals en valencià i que també es 

documenten en diverses localitats del català nord-occidental, de Mallorca i d’Eivissa. 

Tal com explica l’autor, l’aparició de la velar en aquestes formes, totalment paral·lela a 

la que també es dóna, de manera general en tot el domini, en els verbs ser i estar, 

s’explica pel hiat que presentaven originàriament (*CURRIAT > córrea > córrega, òbria 

> òbriga).  

La velar, però, no només apareix en les formes del subjuntiu per desfer el hiat sinó 

que, en alguns dialectes, entre ells l’eivissenc, també apareix com a marca de mode de 

subjuntiu, és a dir, per marcar formalment el present de subjuntiu i poder diferenciar-lo 

clarament del present d’indicatiu. Com afirma Pérez Saldanya, això és el que explicaria 

les formes com càntiga, córriga o séntiga que Alcover i Moll (1929-1933) documenten 

en moltes localitats de Mallorca i Eivissa (formes que alternen amb les que no presenten 

velar, cant o canti). 

És interessant destacar el que diu Pérez Saldanya en relació amb aquestes formes 

del present de subjuntiu dels verbs de la classe III amb la velar com a marca de mode. 

Tal com explica l’autor, en els verbs de la classe III amb extensió palatal el segment 

velar només s’ha estès a les formes de les persones 4 i 5 pel fet que són les úniques de 

tot el paradigma que no presenten segment palatal (parteixi/partesqui, 

parteixis/partesquis, parteixi/partesqui i parteixin/partesquin però partiguem i 

partigueu). Tot i això, en una nota a peu de pàgina, Pérez Saldanya (1995: 297) destaca 

la documentació de la forma partèixquiga, amb extensió palatal i extensió velar, a 

Eivissa (concretament a Vila) per part d’Alcover i Moll (1929-1933: IV, 83). 
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Pérez Saldanya, en relació amb els canvis analògics al sistema de perfet, explica 

que la velar és també molt freqüent en les antigues formes del perfet. El darrer exemple 

que posa d’aquesta extensió és el dels verbs de la classe III, que presenten formes del 

present de subjuntiu amb //, que han estès aquest segment a l’imperfet de subjuntiu i 

el pretèrit perfet, tot desplaçant el segment // en favor de //. Així, una forma de 

l’imperfet de subjuntiu com cosís passa a ser cosigués i una del perfet, com cosí, passa a 

ser cosigué. Destaquem aquest última forma ja que Pérez Saldanya fa explícit que 

només es documenta a Eivissa (Alcover  i Moll 1929-1933: IV), molt segurament 

perquè és dels pocs indrets on, a principis de segle, es mantenia viu l’ús del pretèrit 

perfet simple.  

3.1.2.2.3 Maria Pilar Perea (1997, 2003) 

Perea (1997) presenta una anàlisi en termes generativistes de les formes verbals 

del dialecte balear que es troben a La flexió verbal dels dialectes catalans (Alcover i 

Moll 1929-1933). L’anàlisi se centra en els verbs regulars —els que es prenen com a 

model són cantar, perdre, beure, sentir i partir— i pretén, d’una banda, caracteritzar el 

dialecte balear en relació amb els models verbals establerts i, de l’altra, assenyalar les 

discrepàncies existents entre els diferents subdialectes balears (mallorquí, menorquí i 

eivissenc-formenterer, que és considerat com un sol parlar). 

En primer lloc, quan tracta de les particularitats de l’eivissenc, Perea afirma que el 

dialecte d’Eivissa és el que presenta unes realitzacions més uniformes i sense grans 

discrepàncies entre localitats.28 A més, i pel que fa als aspectes morfològics, la gran 

diferència que estableix entre l’eivissenc, per una banda, i el mallorquí i el menorquí, 

per l’altra, és el manteniment de la primera persona del singular del perfet simple, que 

només es dóna a Eivissa. Cal tenir en compte, però, que Perea fa notar que aquesta 

forma de la primera persona del singular del perfet simple només apareix de forma 

regular en els verbs de la classe I, mentre que en els verbs de la classe II i III la seva 

aparició és esporàdica i no sistemàtica. Pel que fa a l’aparició de la velar en aquesta 

forma, Perea indica que l’extensió velar, que en aquest cas apareix amb la forma , 

apareix tant en els verbs de la classe II com en els de la classe III, però no en els de la 

                                                           
28 Les localitats d’Eivissa enquestades són cinc: Sant Mateu d’Aubarca, Corona, Sant Jordi de ses Salines, 
Jesús i Eivissa (Vila). A més, també es comptabilitza com a eivissenca la localitat de Sant Francesc 
Xavier, de Formentera. 
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classe I; així, trobem les formes  i , però []. A la resta de formes, 

també pot aparèixer l’extensió velar, però alternant amb les formes sense extensió: a 

Sant Mateu d’Aubarca, per exemple, , , però [], , [] o 

[], que alterna amb . 

Quan fa la descripció interdialectal, és a dir, la comparació entre les situacions a 

tots tres dialectes, Perea detecta unes solucions discrepants que són compartides pels 

tres subdialectes. La que és de tipus morfològic es refereix a l’aparició de l’extensió 

velar en els verbs de la classe III. Com explica Perea, en algunes localitats de tots tres 

subdialectes es dóna, amb caràcter alternatiu, una forma del gerundi dels verbs de la 

classe III amb segment velar, en aquest cas, també ; a Eivissa aquesta solució es 

detecta només a Sant Mateu d’Aubarca (). La qüestió del segment velar al 

gerundi es reprèn al següent punt, quan Perea tracta de solucions discrepants 

compartides per dos subdialectes, i fa referència als gerundis dels verbs de la classe II, 

és a dir, els verbs del tipus beure, que presenten, en aquest cas de manera general, la 

forma amb segment velar ([+++]). La solució discrepant que es troba a Eivissa és 

la forma ++.29 

Així, trobem que Perea (1997) proporciona dades, potser escasses, però 

interessants, que cal que siguin tingudes en compte de cara al nostre estudi. En primer 

lloc, i en línies generals, afirma que l’eivissenc és un dialecte uniforme, que manifesta 

poques discrepàncies internes; per tant, a nosaltres se’ns planteja la qüestió de 

determinar si actualment, segons les nostres dades, podem seguir dient el mateix o si ara 

hi ha més diversitat entre les zones de l’illa. En segon lloc, i ja entrant en el terreny 

específic de la morfologia verbal, es destaquen dos aspectes i en tots dos hi ha implicada 

la consonant velar. D’una banda, Perea destaca, com ja han fet altres autors abans i 

encara fan alguns ara, la situació del pretèrit perfet simple, que encara es manté a 

Eivissa, amb la particularitat que, a diferència dels altres dos dialectes balears, és viva 

encara la forma de la persona 1 —recordem, però, que només apareix de manera 

sistemàtica en els verbs de la classe I. Aquest aspecte implica la consonant velar perquè 

en els verbs de la classe II i III, per a una mateixa persona, es combinen formes amb 

                                                           
29 A més de la desaparició de la consonant velar, en eivissenc, com comenta Perea, també es dóna l’elisió 
de la consonant oclusiva dental en posició final quan es troba en el grup –nt; per això, en eivissenc la 
forma del gerundi és [] o []. 
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velar i sense (~[]). D’altra banda, destaca les formes del gerundi 

per dos fenòmens completament oposats: en primer lloc, pel fet que als verbs de la 

classe III es poden donar formes amb la consonant velar (), quan la forma 

general és només amb la desinència –nt ([]) i, en segon lloc, pel fet oposat que es 

detecta en els verbs de la classe II, els quals presenten la forma general amb la 

consonant velar , tot i que en alguns casos, en concret a Sant Mateu d’Aubarca 

(a Eivissa), es troba també la forma sense velar . El que demostren aquestes 

alternances i formes alternatives és que, ja a principis del segle XX, el dialecte viu, en 

relació amb la distribució de la consonant velar, una situació de canvi lingüístic, i ens 

toca a nosaltres, doncs, determinar què és el que ocorre en la parla actual per saber cap a 

on va evolucionar aquest canvi.  

Perea (2003) proporciona dades molt més específiques sobre el segment velar en 

eivissenc, atès que l’article té com a objectiu demostrar la tendència expansiva, en 

relació amb els verbs de la classe classe II i també amb les classes I i III, que presenta 

aquest segment en tots els dialectes catalans. Segueix utilitzant, com també havia fet a 

Perea (1997), com a base del seu estudi les dades d’Alcover i Moll (1929-1933). Les 

dades referents al dialecte eivissenc són força interessants. Segons Perea (2003: 412-

413), el segment velar, a més d’aparèixer —com és d’esperar— en la classe de verbs del 

tipus beure, es troba en els següents contextos: en els verbs de la classe I, a les formes 

del present de subjuntiu (l’autora dóna com a exemple les formes [, 

...); en els verbs de la classe II que no segueixen el model de beure (que en 

aquest cas es representen amb el model del verb batre), a les formes del present de 

subjuntiu, com en els verbs de la classe I, amb la peculiaritat que el segment  només 

apareix a les formes de les persones 1, 2, 3 i 6 (amb el paradigma , , 

, ,  i ) i a la classe III, més diversitat de solucions, tant 

en els verbs que presenten extensió palatal com en els que no. Els verbs de la classe III 

sense segment palatal (els del tipus dormir) presenten la consonant velar, com hem vist 

que ocorre amb els de la classe I i els de la II, al present de subjuntiu, a totes les 

persones (, , , , , ), 

al gerundi () i a les persones 4 i 5 de l’imperatiu, que són les del subjuntiu 

(, ). A més a més, a l’imperfet de subjuntiu i al perfet simple 
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s’alternen les formes amb velar i sense ([]~; 

[]~). En els verbs de la classe III amb extensió palatal la situació 

és, en un inici, força diferent de la que descriu Perea per als verbs de la classe III sense 

extensió, atès que en aquest cas (el dels verbs del tipus partir), l’espai morfològic que 

ocupa el morf extensió ja està ocupat pel segment palatal –eix i, per tant, el segment 

velar no pot, en principi, incorporar-s’hi. De totes maneres, Perea explica que, 

segurament per la pressió de la difusió que ocorre en la resta de classes verbals, es 

detecten força casos d’aparició de la consonant velar en verbs de la classe III amb 

extensió: al present de subjuntiu, la velar pot aparèixer a les formes de les persones 4 i 5 

(, );30 a l’imperfet de subjuntiu la forma  alterna amb 

 i al perfet simple,  alterna amb . Fins i tot, al present de 

subjuntiu d’altres verbs de la classe III, diferents al verb model, apareixen formes amb 

segment palatal i segment velar ( i ) i, també, formes amb 

doble velar (). 

3.2 ESTUDIS SOBRE EL SEGMENT VELAR 

La discussió sobre la naturalesa del segment velar és llarga en la tradició catalana 

i, bàsicament, es poden marcar dues tendències: la primera, seguida, entre d’altres, per 

Roca-Pons (1968), Mascaró (1986) i Wheeler (2002), defensa que el segment //, quan 

apareix, forma part de l’arrel i, per tant, és un element que, en aquells verbs en els quals 

ocorre, genera al·lomorfia radical (per exemple,  beure, presenta, segons aquest punt de 

vista, quatre arrels diferents: , ,  i );31 la segona, defensada per 

Viaplana (1984, 1986, 1995 [1996] i 2005) i seguida, entre d’altres, per Clua (1998), 

Lloret i Viaplana (1998), Perea (1999), Creus (2001), Lloret (2009), Querol (2009), 

Bonet i Torres-Tamarit (2011) i Valls (2013), entén que el segment velar és un element 

morfològicament independent i és un exponent de la categoria gramatical «subclasse 

verbal», del morfema anomenat «extensió» (o «increment»). D’aquesta manera, 

                                                           
30 Recordem que Pérez Saldanya (1995) també fa referència a la forma del present de subjuntiu del verb 
partir, []. 
31 En el cas del verb beure, a més de l’al·lomorf de l’arrel amb velar o sense ( i ), n’hi ha un o 

dos més (segons l’anàlisi fonològica que se segueixi) per qüestions diferents de la velarització (, 
). Hi ha altres verbs, però, que limiten els al·lomorfs de l’arrel a la presència o no de la velar, com 

ara doldre (amb els al·lomorfs // i // i la mateixa distribució del segment velar que a beure). 
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s’equipara el tractament del segment velar amb el que es fa del segment palatal (–eix) 

que ocorre en els verbs de tipus servir de la classe III i es considera que tots dos, el 

segment velar i el palatal, són extensions (o increments) de l’arrel i exponents de la 

categoria «subclasse verbal». Així, tots els verbs que presentin l’extensió –eix seran 

classificats a la classe IIIb (III, [+EXTENSIÓ]), és a dir, la dels verbs del tipus servir 

(enfront dels verbs del tipus sentir, sense extensió, que pertanyen a la classe IIIa: III, [–

EXTENSIÓ]); i tots vels verbs que presentin el segment velar seran classificats a la classe 

IIb (II, [+EXTENSIÓ], és a dir, la dels verbs del tipus beure (enfront dels verbs del tipus 

perdre, sense extensió o classe IIa: II, [–EXTENSIÓ]).  

Aquesta segona interpretació presenta l’avantatge, molt rellevant, que permet 

tractar com a regulars molts verbs que la gramàtica tradicional, que s’adiu més aviat 

amb la primera interpretació, considerava irregulars. Concretament, la gramàtica 

tradicional ha considerat irregulars els verbs del tipus beure, obviant, però, el fet que els 

contextos d’aparició d’aquesta consonant  estan ben delimitats: Viaplana (1984, 

1986) mostra que el segment / apareix a les formes de la persona 1 del present 

d’indicatiu, al present de subjuntiu, a l’imperfet de subjuntiu, a la persona 4 de 

l’imperatiu i al participi de beure i dels verbs que en segueixen el model flexiu. El fet 

que la  aparegui en uns contextos concrets en una mateixa classe de verbs és el que 

permet que Viaplana postuli que el segment velar és un segment morfològicament 

independent, al qual anomena «extensió», que marca la pertinença del verb a una 

subclasse verbal determinada: [II, +EXTENSIÓ]). Els treballs de Viaplana obren la porta a 

la consideració de la distribució del segment velar com un element regular dins de la 

flexió verbal del català, consideració que, tenint en compte el nombre majoritari de 

verbs de la classe II que segueixen el model de beure, sembla força adequada.32 Estudis 

posteriors han insistit en la idea de la interpretació del segment velar com un element 

regular del sistema. Així, Wheeler (1986) i Pérez Saldanya (1995), que analitzen la 

distribució del segment velar seguint els postulats de la morfologia natural, el relacionen 

amb els principis de marcatge i d’estabiltat de les classes flexives, tots dos principis que 

actuen en les llengües per tal d’assolir nivells alts de regularitat (i, per tant, estabilitat). 

Aquests dos treballs, i d’altres posteriors, com Clua (1999) i Perea (2003), afegeixen un 

factor rellevant sobre el segment velar que en un inici no s’havia pres en consideració: 

                                                           
32 Perea (2002: 619) comptabilitza 55 verbs que segueixen el model de beure i 33 que segueixen el model 
de témer. 
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en dialectes diferents del central, el segment // no només apareix en els verbs del tipus 

beure sinó que també presenta ocurrències en verbs de la classe II tipus perdre, verbs de 

la classe III i, fins i tot, en el cas de l’alguerès, a la classe I. Aquesta situació té dues 

conseqüències importants: la primera, que es referma la idea que mantenir tots aquests 

verbs com a irregulars no sembla gaire natural i la segona, que es fa evident la necessitat 

de repensar la classificació dels verbs catalans.  

Aquest és el plantejament del qual parteix Viaplana (2005), que inclou dos 

aspectes innovadors i rellevants. El primer, prendre en consideració dades d’altres 

varietats diferents de l’estàndard, sobretot del nord-occidental, cosa que palesa encara 

més la necessitat de replantejar el tractament del segment velar i la classificació dels 

verbs catalans ja que detecta l’element  a beure i també a perdre i servir i sentir i, de 

manera marginal, a cantar. El segon, proposar una nova classificació dels verbs catalans 

a partir de tres trets: [±velar], [±velaritzat] i [±palatal]. El tret [±velar] permet 

diferenciar els verbs que presenten l’extensió velar (en general, /) en els mateixos 

contextos que el verb beure dels que no ho fan; el tret [±palatal] permet diferenciar els 

verbs del tipus servir, amb extensió palatal –eix (/, en el català central, l’alguerès i 

part de l’eivissenc),33 dels de tipus sentir, sense extensió palatal, i, el que és més 

interessant, el tret [±velaritzat] permet donar compte dels verbs que, tot i que no ser 

velars perquè el segment velar no hi ocorre en els mateixos contextos que ho fa a beure, 

presenten algunes formes del paradigma amb segment velar. És el cas, per exemple, del 

verb sentir en nord-occidental, que presenta formes del present de subjuntiu com 

 i  o formes de l’imperfet de subjuntiu com  i 

. Diem que aquesta classificació és rellevant perquè permet regularitzar 

certs comportaments del segment velar que, tot i ser majoritaris en els dialectes catalans, 

eren condemnats a la irregularitat per la normativa (amb el resultat de considerar 

irregulars la majoria de verbs catalans de la classe II).34 

                                                           
33 Atès que a la major part de l’illa d’Eivissa es manté la pronúncia de la vocal en posició tònica i a la 

part de ponent (Sant Josep, Sant Antoni) s’ha obert en , la realització fonològica del segment palatal en 

eivissenc presenta dues formes:  i . 
34 La GIEC (2016: § 9.6.1), en tractar la qüestió de la regularitat dels verbs velaritzats, afirma, d’entrada, 
que es consideren verbs irregulars, perquè presenten al·lomorfia al radical (exemplificant-ho amb beure); 
però, més endavant, afirmen que la distribució del segment velar és regular: «La distribució dels radicals 
amb variants consonàntiques acostuma a seguir uns patrons bastant recurrents, i en molts casos és 
possible recuperar totes les formes del paradigma a partir de les 3 persones del PI amb què hem 
exemplificat aquestes variacions (persones 1, 3 i 4).» 
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La classificació de Viaplana (2005) permet donar compte, fins i tot, del 

comportament del segment velar en els verbs de la classe I en alguerès, que és diferent 

del de la resta de varietats. En la varietat de l’Alguer, els verbs de la classe I es 

divideixen en tres subclasses: la primera, formada per verbs del tipus cantar, que són [–

velar] i [–palatal], ja que no apareix cap segment velar ni palatal en cap forma verbal; la 

segona, formada per verbs del tipus canviar, que són [+velaritzats] i [–palatals], ja que 

la velar apareix a la primera persona del singular (canvi[]), al futur (canvi[]aré, 

canvi[]aràs...), al condicional (canvi[]aria, canviaries...), al present de subjuntiu 

(canvii, canviis...) i a les persones 3 i 6 de l’imperatiu (canvii, canviin); i la 

tercera, formada per verbs del tipus odiar, que són [–velaritzat] i [+palatal], ja que 

presenten segment palatal a les persones 1, 2, 3 i 6 del present d’indicatiu (odie, 

odiees, odiea, odieen), a les persones 1, 2, 3 i 6 del present de subjuntiu 

(odiei, odieis, odiei, odiein) i a les persones 2, 3 i 6 de l’imperatiu 

(odiea, odiei, odiein) (Lloret i Viaplana 1998, Lloret 2009). Destaquem 

aquest comportament de la varietat de l’Alguer perquè, com veurem a l’anàlisi de les 

nostres dades, l’eivissenc presenta un comportament similar a l’alguerès en alguns verbs 

de la classe I, tot i que, fins ara, ningú no hi ha fet referència. 

Així doncs, Viaplana (2005) canvia la concepció del segment velar i certifica que 

es tracta d’un element d’abast molt més ampli i regular. El cert és, però, que l’aplicació 

dels tres trets proposats per a l’anàlisi no acaba de ser del tot explicativa (desenvolupem 

aquesta consideració a § 6.1.2). Per això, Querol (2009), que parteix de la idea de 

Viaplana (2005), va un poc més enllà i reelabora l’anàlisi de la distribució del segment 

velar en termes de jerarquies de relacions implicatives i patrons morfològics, en línia 

amb els treballs de Maiden (2001, 2003).  

A grans trets, la proposta de Querol (2009) és que la distribució del segment velar 

segueix un patró —que l’autora anomena «patró velar»— que actua damunt tots els 

verbs; la diferència en el grau de velarització es justifica a partir d’una jerarquia de 

relacions implicatives entre els diversos temps verbals. Tal com explica Querol (2009): 

 

«La variació que es detecta entre verbs i entre varietats diferents pel que fa a les formes implicades 
en la distribució del segment velar no es marca mitjançant el tret [± velaritzat] [...] sinó d’una altra 
manera, a partir d’un mecanisme que es troba en el component gramatical: la jerarquia de relacions 
implicatives entre les formes verbals que componen un determinat patró morfològic. Es considera 
que l’assignació del tret [+ velar] a l’entrada lèxica d’un verb qualsevol implica la presència del 
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segment velar en un determinat grup de formes o patró morfològic. Els patrons morfològics que 
regeixen la distribució dels segments velar i palatal són comuns a les diverses varietats del català 
nord-occidental que s’analitzen. Ara bé, això no impedeix que es detecti un grau elevat de variació 
segons el verb i segons la varietat. Aquesta variació es justifica a partir de determinades jerarquies 
que estableixen certes relacions implicatives entre les formes verbals que componen el patró 
morfològic corresponent i de determinats trets lèxics que estableixen especificitats en la distribució 
del segment velar respecte de les jerarquies establertes. [...] D’aquesta manera, no només 
s’analitzen, com a plenament regulars, els verbs que presenten el segment velar (com ja es 
proposava a Viaplana 1984, 1986), sinó que també s’analitza com a regular la distribució d’aquest 
segment en els diversos verbs i varietats que s’estudien.» (Querol 2009: 41-42). 
 

El model del patrons morfològics, que desenvolupem àmpliament a § 4.1.3, 

resulta força explicatiu i ha estat aplicat en els estudis més recents sobre l’evolució i la 

distribució del segment velar en català. Wheeler (2011) fa una aplicació històrica dels 

patrons L i PYTA, demostrant que la distribució actual del segment velar respon a la 

fusió d’aquests dos patrons. La mateixa idea apareix a Pérez Saldanya (2013), que 

aplica el model d’aquests patrons a dades històriques del valencià, i també a Adam 

(2013), que tracta dades de les varietats del nord del català central, i Adam (2016) que 

aplica un dels patrons proposats per Maiden —concretament, el patró-N—a les vocals 

temàtiques del català. 
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4. MARC TEÒRIC 

En aquesta tesi analitzem les dades des de dues perspectives, cadascuna amb un 

objectiu diferent. D’una banda, l’estudi pren un punt de vista estrictament morfològic 

pel que fa a l’organització de les dades, la descripció i la primera anàlisi que se’n fa. 

L’objectiu d’aquesta part, amb la mirada centrada en l’aspecte morfològic, és establir 

quina és la distribució paradigmàtica i el paper del segment velar en el sistema verbal de 

l’eivissenc —i, per extrapolació, en el de la llengua catalana en general. De l’altra, el 

treball adopta un punt de vista de caire geosociolectal quan comparem les distribucions 

que presenta el segment velar a les localitats en què vàrem realitzar enquestes segons les 

diferents franges d’edat en què es divideixen els informants.35 L’objectiu d’aquesta part 

és indicar quin grau de variació hi ha en l’eix geogràfic i en l’eix generacional en relació 

amb l’aparició del segment velar en les formes verbals i, per damunt de tot, establir 

quina és la tendència que segueixen els informants més joves en relació amb aquest 

aspecte.  

Així doncs, la tesi se situa en un marc teòric que va des de la morfologia estricta 

fins a la geolingüística i la sociolingüística de la variació i, per això, aquest capítol es 

divideix en dos blocs. El primer se centra en les teories morfològiques de què ens 

servirem per establir l’estructura del verb en català i el paper del segment velar; en 

concret: a § 4.1.1 presentem els conceptes bàsics que utilitzem el llarg del treball, que 

provenen bàsicament de la gramàtica generativa; a § 4.1.2 repassem els principis de la 

morfologia natural, el corrent que introdueix, junt amb els principis de naturalitat i 

marcatge, la consideració dels paradigmes com a peça clau de l’anàlisi, i, finalment, a § 

4.1.3 descrivim les propostes que plantegen com a element clau de l’anàlisi els patrons 

morfològics, els quals permeten explicar la distribució del segment velar en el context 

de l’organització interna dels paradigmes i relacionar el que ocorre en català amb el que 

ocorre en altres llengües romàniques.   

Al segon bloc respassem les teories i conceptes que ens serveixen per poder 

elaborar l’anàlisi des del punt de vista geosociolingüístic. Centrant-nos en diversos 

treballs sorgits a l’ampara de la sociolingüística de la variació, a § 4.2.1 destriem els 

conceptes a partir dels quals bastim l’anàlisi des del punt de vista geogràfic (§ 6.3.2) i a 

                                                           
35 Per a informació sobre els punts d’enquesta i les diferents franges d’edat en què es distribueixen els 
informants vegeu § 2.1.1 i § 2.1.2. 
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§ 4.2.2 destaquem els factors que hem tingut en compte a l’hora d’elaborar l’anàlisi de 

les dades des del punt de vista de la diferència generacional (§ 6.3.3). 

4.1 L’ESTRUCTURA DEL VERB I L’ORGANITZACIÓ DELS PARADIGMES VERBALS 

DEL CATALÀ 

4.1.1 Gramàtica generativa: conceptes bàsics per a l’estudi de l’estructura 

morfològica 

El treball que presentem bàsicament adopta l’enfocament morfèmic clàssic de la 

morfologia concatenativa. Seguim els postulats de la gramàtica generativa pel que fa a 

la definició dels conceptes morfològics bàsics que utilitzem al llarg de l’estudi. N’hi ha 

tres que són clau per a l’anàlisi de l’estructura morfològica des d’aquesta perspectiva: la 

segmentació, la recurrència i la predictibilitat. Els dos primers conceptes, segmentació i 

recurrència, són complementaris —la base de la segmentació és la recurrència, és a dir, 

segmentem aquelles peces que observem que reocorren en diferents formes 

lingüístiques— i són els que s’utilitzen per establir quins elements lingüístics són 

significatius en l’estructura morfològica. En línia amb les explicacions de Viaplana 

(1984, 1986, 2000), és observant i comparant diferents mots que podem fer-ne la 

segmentació i determinar-ne les unitats constitutives.  

Tres elements bàsics deriven de la segmentació i la recurrència: el morfema, que 

és la unitat mínima de l’anàlisi gramatical; el morf, que és la realització fònica del 

morfema i, per tant, el segment fònic significatiu recurrent mínim i, finalment, 

l’al·lomorf, que és cada un dels morfs que es troben en distribució complementària. 

Centrant-nos en l’estructura de les formes verbals en català, en base a la 

segmentació i la recurrència de les diferents unitats gramaticals a les quals es refereixen 

els morfs que apareixen en les diferents formes en eivissenc —i en la llengua catalana 

en general—, en aquesta tesi, seguint els postulats de Viaplana, partim de l’estructura de 

les formes verbals que especifiquem a (12):36  

 

 

 

                                                           
36 A Viaplana (1984, 1986),  l’autor postula també el morfema  «futur», que apareix entre els morfs de 
«vocal temàtica» i de «mode/temps», per reflectir el segment // de les formes de futur i condicional. En 
treballs posteriors el mateix autor abandona aquesta divisió i incorpora la bategant a la marca dels 
morfemes «mode/temps» del futut i condicional. 
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(12) Estructura de les formes verbals  (seguint Viaplana 1984, 1986). 

a.  Formes personals 

 ARREL + EXTENSIÓ + VOCAL TEMÀTICA + M/T + N/P 

b.   Formes no personals 

 ARREL + EXTENSIÓ + VOCAL TEMÀTICA + MODE 

 

Tal com s’ha avançat a § 3.2, la identificació del segment «extensió» ha generat 

una certa polèmica en la bibliografia, ja que no tots els autors estan d’acord a tractar-lo 

com un element independent i morfològicament pertinent. Com observa Viaplana 

(1995), al darrere d’aquesta diferència de criteri sobre l’extensió hi ha una diferència de 

criteri sobre el concepte de «regularitat», que està estretament lligat al tercer dels 

conceptes clau del generativisme que hem anomenat al principi: la predictibilitat.  La 

gramàtica generativa distingeix entre els elements predictibles i els elements 

impredictibles de la llengua. Els primers són aquells components que reocorren en 

diferents contextos i són, per tant, generals i l’aparició dels quals es pot predir 

mitjançant una regla morfològica; els elements impredictibles, en canvi, són 

components específics que no responen a l’acció de cap regla sinó que són 

característiques idiosincràtiques que es recullen al lexicó. Centrant-nos en les formes 

verbals, i atenent als dos components que les formen, arrel i terminació, cal tenir en 

compte aquestes consideracions: la terminació és general i recurrent i, per tant, 

predictible —totes les formes de la persona 4 del pretèrit imperfet dels verbs de la classe 

I es formen amb la terminació –àvem []— mentre que l’arrel, en canvi, és 

específica de cada verb i no hi ha cap regla que pugui predir-la —totes les formes de 

primera persona del plural del pretèrit imperfet de diferents verbs es formen amb la 

mateixa terminació però l’arrel és diferent per a cada forma: cant+àvem, de cantar; 

jug+àvem, de jugar; call+àvem, de callar o estudi+àvem, d’estudiar). La naturalesa 

d’aquests dos components, doncs, és diferent: la terminació és un element gramatical, ja 

que la seva aparició forma part de les regles de la gramàtica de la llengua; l’arrel, en 

canvi, és un element lèxic, és a dir, forma part de la idiosincràsia de cada verb i es troba 

al lexicó. Aquesta diferència és cabdal, perquè és aquí on rau la divergència en la 

consideració sobre la regularitat i irregularitat verbal entre la interpretació que defensa 

Viaplana (1995) i la gramàtica tradicional. Segons la gramàtica tradicional, el concepte 

d’irregularitat pot aplicar-se tant a l’arrel —quan un verb presenta més d’una forma a 

l’arrel— com a la terminació —quan un verb presenta una terminació diferent a la que 
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presenta el verb model—; aquesta és també la posició que adopten autors com Roca-

Pons (1968), Mascaró (1986) i Wheeler (2002). Ara bé, cal tenir en compte el que 

indica Viaplana (1995): 

 

«els dos tipus d’irregularitat verbal esmentats no són de la mateixa naturalesa. En el cas de la 

irregularitat relacionada amb les terminacions verbals, el paradigma actua com a referència estricta 

[...] En el cas de la irregularitat relacionada amb l’arrel, en canvi, el paradigma només actua com a 

referència quantitativa: l’arrel d’un verb determinat té una sola forma [...] La irregularitat pel que 

fa a les terminacions consisteix en el fet que les terminacions d’un verb determinat no coincideixen 

amb unes formes concretes [...] la irregularitat pel que fa a l’arrel consisteix en el fet que el verb 

tingui més d’una forma com a arrel.» (Viaplana 1995: 334) 

 

És a dir, si els dos elements que es tracten són de naturalesa diferent i, per tant, es 

relacionen de manera diferent amb el verb model, no se’ls pot aplicar el concepte de 

regularitat per igual. Per això, segons la proposta de Viaplana, el concepte de regularitat 

se circumscriu a l’àmbit d’allò general, d’allò predictible, és a dir, a l’àmbit de les 

terminacions; l’arrel, en canvi, es troba fora d’aquest àmbit, perquè allò que no és 

general, allò que és específic de cada verb, no pot ser analitzat en termes de 

regularitat/irregularitat.  

Així doncs, per a Viaplana la irregularitat verbal cal situar-la només al domini de 

les terminacions; si hi ha més d’una forma a l’arrel, forma part de l’entrada lèxica del 

verb i, per tant, s’escapa de les regles morfològiques i de l’àmbit de la predictibilitat. 

Tenint en compte això, la consideració que fa la gramàtica tradicional dels verbs del 

tipus beure com a irregulars pel fet de presentar més d’una forma a l’arrel (que en 

termes fonològics generatius serien: //, // i //) s’invalida per dos motius. El 

primer, el fet que el verb model de la classe II —que per a la gramàtica tradicional és 

témer— tingui una sola forma a l’arrel no significa que tots els verbs que formalment es 

comporten com aquest hagin de tenir també només una forma a l’arrel. Com ja hem 

establert, l’àmbit de l’arrel pertany a les especificitats del verb i és una característica 

que està especificada al lexicó. El segon motiu, que és el que més ens interessa aquí, és 

que la forma // s’analitza com una variant de l’arrel perquè es considera que la // és 

una part indestriable de l’arrel, enlloc de considerar-la un element independent que 

s’afegeix a l’arrel en certs contextos (morfològics) perfectament predictibles. Atenent a 

la distribució que presenta el segment // en els verbs del tipus beure, s’observa que 
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aquest segment ([] en posició final i [] en posició intervocàlica, per meres qüestions 

fonològiques regulars) reocorre sempre en les formes de la persona 1 del present 

d’indicatiu ([]), totes les formes del present de subjuntiu ([], []...), totes les 

formes de l’imperfet de subjuntiu ([], []...), la persona 4 de l’imperatiu 

([]) i el participi ([]). En base a aquesta predictibilitat i recurrència, es fa 

adient considerar la consonant velar dels verbs del tipus beure com un element 

significatiu i independent de l’arrel. De fet, això és el que fa la gramàtica tradicional 

amb els verbs de la classe III que segueixen el model de servir i presenten l’extensió 

palatal //. Des del punt de vista estructural, els dos elements —// i //— es 

comporten de la mateixa manera: apareixen entre l’arrel i la desinència en determinats 

contextos. Així doncs, si a la classe III es considera que aquest segment // és 

significatiu, que es pot destriar de l’arrel i que dóna peu a dividir la classe III en dues 

subclasses, no hi ha cap motiu per no fer el mateix a la classe II i dividir-la també en 

dues subclasses: la IIa, la dels verbs sense extensió //, i la IIb, la dels verbs que 

presenten l’extensió // en els contextos delimitats.  

Com hem especificat a (12), en aquesta tesi, en línia amb autors com Viaplana 

(1984, 1986, 1995, 2000, 2005), Clua (1998), Lloret i Viaplana (1998), Perea (1999),  

Creus (2001), Lloret (2009), Querol (2009), Bonet i Torres-Tamarit (2011) i Valls 

(2013), considerem, d’entrada, que un dels elements que formen l’estructura de les 

formes verbals en català és l’extensió i que aquesta casella s’omple amb el segment 

palatal //, en el cas dels verbs de la classe IIIa, i amb el segment velar //, en el cas 

dels verbs de la classe IIb. El que volem determinar ara és quins són els contextos en els 

quals apareix el segment // en els verbs en eivissenc, què motiva aquesta distribució i 

quin paper té aquest segment velar en la conjugació verbal.  

En definitiva, l’estructura morfològica del verb en català que utilitzem en aquesta 

tesi té en compte la casella morfològica «extensió» que, en el català estàndard (i en 

algunes varietats geolectals), en el cas d’alguns verbs de la classe II, s’omple en 

determinats contextos amb el segment velar, que considerem un element significatiu i 

destriable de l’arrel.  
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4.1.2 Morfologia natural: la naturalitat dels paradigmes verbals 

Un fet característic del català és que el morfema //, que hem identificat més 

amunt com a morfema gramatical «extensió», en la llengua col·loquial s’estén a moltes 

més formes de les previstes per la normativa; per exemple, s’ha estès a les formes de les 

persones 4 i 5 de l’imperatiu de beure que, en nord-occidental, valencià i eivissenc, són 

beguem i begueu; al gerundi, beguent, en valencià i eivissenc; a la forma de la persona 1 

del present d’indicatiu de verbs com dormir, (jo) dorc, i perdre, (jo) perc, en valencià; i 

també, retornant la mirada cap al català central, a infinitius com poguer, per poder, i 

sapiguer, per saber.37  

L’utillatge teòric que hem presentat a § 4.1.1 no ens permet explicar per què el 

segment velar apareix en els contextos que hem delimitat més amunt ni per què s’ha 

estès, i s’està estenent, a altres contextos i altres verbs que no són de la classe IIb.  

Veny (1999: 83) parla d’analogia per explicar els casos, precisament de 

l’eivissenc, de velarització de les formes de la persona 1 del present d’indicatiu en verbs 

de la classe I a partir de les formes del present de subjuntiu (mirga > mirc; callga > 

callc). El concepte d’analogia ha estat molt utilitzat en l’estudi del canvi lingüístic, 

sobretot pels neogramàtics, per qui l’analogia té un paper central com a motor del canvi. 

En un primer estadi, es va establir que l’analogia relacionava una peça A amb una peça 

B, fent que si A = A’, llavors B = B’. En el fons, però, aquesta fórmula, no va més enllà 

de formalitzar una relació, no indica el motiu ni permet determinar per què es relacionen 

precisament les peces A i B, ni per què A influeix sobre B. En relació amb aquest 

fenomen, Kurylowitz (1949) estableix les lleis generals del canvi analògic, les quals 

especifiquen a) que els termes de la proporció han d’estar lligats per algun tipus de 

relació gramatical, b) que aquests termes poden representar categories i no únicament 

mots i, finalment, c) que l’analogia segueix una direccionalitat: relaciona sempre formes 

bàsiques (menys marcades i menys predictibles) amb formes derivades (més marcades i 

predictibles a partir de les primeres). Seguint aquesta línia, estudis posteriors emmarcats 

en el corrent de la morfologia natural se centren en la funció optimitzadora dels canvis 

analògics, és a dir, busquen concretar en què milloren el sistema els canvis produïts per 

l’analogia.  

                                                           
37 Per a més detall sobre aquest fenomen, vegeu, entre d’altres, Wheeler (2002), Perea (2003) o Adam 
(2013). 
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A grans trets, la morfologia natural, que parteix dels conceptes funcionals i de la 

teoria del marcatge de l’Escola de Praga, en línia amb la tercera de les lleis de 

Kurylowicz (1949) (això és, la que explicita que la direccionalitat de l’analogia és de les 

formes menys marcades a les més marcades), defensa que les llengües prefereixen els 

fenòmens que són més naturals i, per tant, que faciliten algun aspecte del sistema 

lingüístic. En altres paraules, la morfologia natural busca el perquè dels canvis que es 

produeixen en els sistemes lingüístics  i determina que la motivació principal és 

optimitzar el sistema. Concretament, aquesta teoria postula que els paradigmes flexius 

estan determinats per quatre principis de naturalitat, els dos primers independents del 

sistema i els dos següents dependents del sistema. Són els que especifiquem a (13). 

(13) Principis de naturalitat (adaptat de Saldanya 1995: 280) 

(i)  Principi de congruència del sistema 
 Afavoreix els paradigmes organitzats de manera uniforme i sistemàtica d’acord amb 

els paràmetres morfològics de la llengua. 
(ii)  Principi d’estabilitat de les classes flexives 
 Afavoreix les classes flexives motivades independentment i els paradigmes 

organitzats a partir de sistemes implicatius generals. 
(iii) Principi d’uniformitat i transparència 
 Afavoreix els paradigmes sense variants al·lomòrfiques i sense ambigüitats ni 

fusions. També és conegut com Universal de Humboldt («que una forma expressi un 
sol significat i que un significat s’expressi per mitjà d’una sola forma»). 

(iv)  Principi d’iconicitat construccional 
 Afavoreix els paradigmes en els quals els elements marcats formalment 

s’identifiquen amb els marcats morfosintàcticament. 

 

Com demostra la definició de cadascun d’aquests principis, el concepte de 

«paradigma» és una peça clau en la teoria de la morfologia natural. De fet, una de les 

grans aportacions d’aquest corrent ha estat la introducció d’aquest element a l’hora 

d’analitzar els canvis soferts en diferents peces del sistema lingüístic. Amb la 

morfologia natural es comença a valorar quin és l’efecte de cada paraula en el si del 

paradigma i, alhora, com el conjunt del paradigma influeix en l’evolució de cada 

paraula. És també cabdal tenir en compte quines són les relacions implicatives que es 

donen en cadascun dels paradigmes, perquè són aquestes les que en regeixen 

l’estructura interna.  A Dressler et al. (1987) es descriu aquest vincle de la manera 

següent:  

 

 



El segment velar en la flexió verbal de l’eivissenc 
 

74 
 

«The inflectional paradigms are actually held together by implications. There are —apart from 

highly suppletive cases— no inflectional paradigms which are not structured on the basis of 

implicative patterns valid beyond the single word. These implicative patterns connect the 

inflectional form of a paradigm» (Dressler et al. 1987: 77). 

 

Amb la intervenció dels paradigmes en l’anàlisi morfològica sortim del model 

morfèmic clàssic (conegut amb la denominació d’Item and Arrangement) per incorporar 

en l’anàlisi elements dels models coneguts com a paraula i paradigma (Word and 

Paradigm), mantenint, però, els morfs i els morfemes com a unitats d’anàlisi. Com a 

Querol (2009), en la nostra anàlisi incorporarem l’organització paradigmàtica en una 

morfologia de base morfèmica. 

4.1.3 Patrons morfòlògics: l’organització dels paradigmes verbals del català38 

Tal com hem repassat a § 4.1.2, la morfologia natural atorga una importància 

cabdal als conceptes de paradigma i relacions implicatives, cosa que es reflecteix molt 

bé en un dels seus quatre principis, el de l’estabilitat de les classes flexives, que postula 

que el sistema afavoreix els paradigmes organitzats a partir de sistemes de relacions 

implicatives. Aquest sistema de relacions apareix també en el model de xarxes (Bybee 

1985, 1988, 1996), amb una aportació pionera per a la llengua catalana que va fer Sifre 

(1998), concretat en el model de la morfologia de la relació lèxica (MRL).  

En línia amb aquests treballs, Aronoff (1994) presenta el concepte de morphome 

‘morfoma’. El «morfoma» d’Aronoff és una mena de morf buit sense contingut 

semàntic ni morfosintàctic (per al català, veg. DeCesaris 1986); s’usa per fer referència 

a aquelles alternances formals que apareixen amb una certa recurrència en diferents 

punts del paradigma flexiu i que no es poden justificar en termes fonològics (perquè no 

estan condicionades pel context fònic) ni funcionals (perquè no tenen contingut 

semàntic ni s’associen a cap funció morfosintàctica flexiva concreta). El morfoma ens 

permet identificar irregularitats del paradigma que, tot i considerar-se irregulars perquè 

contenen formes amb peces sense motivació semàntica ni funcional, aquestes peces 

segueixen uns determinats patrons de distribució, que són regulars, de manera que 

l’aparició d’una forma concreta en un un punt determinat del paradigma implica que 

                                                           
38 Com es veu al llarg d’aquest punt, a partir del concepte de morfoma (Aronoff 1994), en la bibliografia 
s’utilitzen diferents denominacions: morphomic pattern (Maiden 2003a), paradigmàtic pattern (Maiden 
2003b), patrons morfològics (Querol 2009), morfoma (Pérez Saldanya 2013) o morfoma patró (Adam 
2016). En aquesta tesi, utilitzem, en línia amb Querol (2009), el terme patró morfològic. 
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aquesta mateixa forma reaparegui en altres punts. La gran aportació d’aquest concepte 

és que, d’aquesta manera, ja no es conceben les variacions com a irregularitats, sinó que 

responen a patrons recurrents —en major o menor grau, depenent del cas— que 

atorguen estabilitat. Com dèiem al principi: estabilitat de la classe flexiva. 

El concepte de morfoma ha resultat ser molt productiu per a l’estudi, sobretot 

diacrònic, de la morfologia verbal de les llengües romàniques, iniciat per Maiden (2001, 

2003), perquè, com assenyala Pérez Saldanya (2013):  

 

«Aquestes llengües presenten paradigmes complexos amb variants formals que no estan 

condicionades fonològicament ni s'associen a cap funció concreta, però que presenten una forta 

estabilitat al llarg del temps i que, en alguns casos, fins i tot han estat la base a partir de la qual 

s’han produït canvis analògics.» (Pérez Saldanya 2013: 320). 

 

De fet, Pérez Saldanya (2013) explica l’evolució que va tenir el segment velar en 

el sistema verbal del català medieval a partir dels patrons L i PYTA, proposats per 

Maiden (2011). Els treballs de Maiden són el precedent més rellevant en l’estudi de la 

distribució del segment velar en català en termes de morphomic patterns ‘patrons 

morfòmics’ (Maiden 2003a) o paradigmàtic patterns ‘patrons paradigmàtics’ (Maiden 

2003b), seguits inicialment per al català per Querol (2009), Wheeler (2011) i Pérez 

Saldanya (2013). Alguns dels patrons paradigmàtics proposats per Maiden són els que 

recollim a (14), (15) i (16). 

 

(14) The N-pattern = [pres. [1, 2, 3]] + [pl. [3]]] vs. [the rest]  

 Lef leves leve  lavons lavez  levent 

 Crief criaves crieve  crevons crevez crevent 

 Peis peises peise  pesons pesez  peisent 

(Maiden 2003a, a partir de l’exemple del present d’indicatiu en francès medieval) 

 

(15) The L-pattern = [pres. [indicative [sg. [1]]] + [subjunctive]] (and its Italo-Romance 

subvariety U-pattern = [pres. [indicative [sg. [1]] pl. [3]] + [subjunctive]]) 

  PI  tenho tens tem temos tendes tèm 

  PS  tenha tenha tenha tenhamos tenhais tenham 

(Maiden 2003b: 45, a partir de l’exemple de la despalatalització en portuguès) 

 

 

 

 



El segment velar en la flexió verbal de l’eivissenc 
 

76 
 

 

 

(16) The Pyta-pattern = “pretérito y sus tiempos afines” 

PI   es   

PAS. SIMPLE fue 

IMP. IND.  era 

FUT.  será 

COND.  sería 

PS   sea 

IS   fuera 

(Maiden 2011, a partir del verb ser en castellà) 

 

Querol (2009) aplica el concepte de patrons morfològics o paradigmàtics per 

donar compte de la distribució del segment velar en els diversos verbs enquestats del 

nord-occidental. Arriba a la conclusió que el patró que s’aplica a la distribució del 

segment velar en nord-occidental és el que especifiquem a (17). 

 

(17)  Patró velar de Querol (2009: 174) 

PI (1, 4, 5)  IMP (3-6) 
PS  PART 
IS  GER 

 

Wheeler (2011) fa un aplicació dels patrons PYTA i L des del punt de vista de 

l’evolució diacrònica de la llengua; en la mateixa línia, Pérez Saldanya (2013),  a partir 

de l’anàlisi de dades històriques del valencià, conclou que l’expansió del segment velar 

en català s’explica per la combinació d’aquests dos patrons. A més a més, Adam (2016) 

ha aplicat el patró N a la distribució de la vocal temàtica dels verbs en català. 

4.2 ESTUDI DE LA VARIACIO DES DEL PUNT DE VISTA GEOSOCIOLINGÜÍSTIC 

La distribució del segment velar en eivissenc presenta, a part de la variació 

distribucional, de raó purament morfològica i a la qual donem justificació a partir dels 

conceptes que hem desglossat a § 4.1, una variació que respon a raons de caire 

sociolingüístic i que, tal com hem indicat a § 1.1, també volem analitzar en aquest 

treball. De fet, com hem especificat a les hipòtesis 3 i 4 (veg. § 1.2), creiem que els 

factors geogràfics i generacionals es troben al darrere de certa variació en la distribució 

del segment velar en la flexió verbal de l’eivissenc. La voluntat d’analitzar les dades del 

punt de vista geosocial explica, de fet, l’organització de les dades segons les localitats i 
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segons les franges d’edat dels informants, perquè aquesta distribució ens permet 

elaborar l’anàlisi seguint dos eixos: el geogràfic (§ 6.3.2) i el generacional (§ 6.3.3). 

La disciplina que centra els estudis en la correlació entre les estructures 

lingüístiques i els factors socials en què aquestes estructures operen és la 

sociolingüística de la variació, corrent d’estudi de la lingüística que troba el seu màxim 

exponent en els treballs de Labov (1963, 1966) i Wienrich, Labov i Herzog (1968). 

Aquest corrent suposa un canvi en els estudis lingüístics atès que parteix d’una nova 

concepció dels sistemes lingüístics que, fins llavors, s’havien analitzat com a entitats 

estàtiques i sense connexió amb l’entorn social en què eren usades. La sociolingüística 

de la variació treballa amb la idea que el canvi és una constant en els sistemes 

lingüístics, és a dir, que la llengua és una entitat dinàmica i que ha de ser analitzada 

tenint en compte les relacions que estableix amb la societat en què es parla. Aquesta 

nova mirada a l’hora d’elaborar els estudis lingüístics genera tota una sèrie de conceptes 

que utilitzarem per a la nostra anàlisi. 

Concretament, la formulació que utilitza la sociolingüística de la variació parteix 

dels conceptes de variable i variant. La variable és el tipus particular de variació que 

s’estudia —en el nostre cas, la distribució del segment velar en el sistema verbal de 

l’eivissenc— i les variants, les formes alternatives que apareixen a l’entorn de la 

variable —en el nostre cas, les diferents formes que presenta una mateixa formal verbal 

segons si presenta segment velar o no (dormi vs. dòrmiga; partim vs. partiguem).  

Pel que fa al tractament de les dades, en els estudis que s’emmarquen en aquest 

corrent lingüístic, l’anàlisi es pot elaborar des d’un punt de vista quantitatiu (moltes 

dades analitzades sobretot de manera estadística) o des d’un punt de vista qualitatiu 

(poques dades però analitzades des de diversos punts de vista). La nostra tesi, des del 

punt de vista de l’anàlisi de la variació, es planteja com un estudi qualitatiu.  

Pel que fa a la metodologia, els estudis variacionistes plantegen dues maneres 

d’aproximar-se al canvi lingüístic: els estudis en temps real i els estudis en temps 

aparent. Els primers —temps real— són els realitzats a partir de dades extretes d’un 

mateix grup d’informants enquestat en diferents moments de la vida; mentre que els 

estudis en temps aparent analitzen els canvi a partir de dades que provenen d’informants 

pertanyents a diferents generacions enquestats en un mateix període, ja que 

l’estratificació dels informants en diferents generacions permet resseguir l’evolució del 

canvi en curs. Aquesta tesi, tal com hem especificat a § 2.1.2, estudia el canvi que es 

produeix respecte de la distribució del segment velar en temps aparent, atès que les 
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dades en les quals ens basem han estat proporcionades en un mateix moment per 

informants pertanyents a tres franges d’edat diferenciades. Mas i Montoya (2004: 246) 

afirmen que l’estudi del canvi en base a dades de diferents generacions pot «fins i tot, 

predir-ne l’evolució futura» que, tal com hem indicat a § 1.2, és un dels objectius del 

nostre estudi. Per això, a § 6.3.3 analitzem amb detall la situació del segment velar en 

les respostes dels informants de la F3, la dels més joves, per tal com ens ha de permetre 

esbossar quina pot ser l’evolució del dialecte eivissenc en aquest aspecte. 

A l’hora de determinar quins són els factors socials, externs, que provoquen el 

canvi, Labov en els seus diversos treballs (1972, 1996, 2006) —i també altres autors 

que n’han seguit la metodologia i l’objectiu de la recerca (com, per exemple, Chambers 

i Trudgill 1980)— parla dels factors edat, sexe, ètnia, classe social i barri, entre d’altres. 

Per a l’aplicació que en fem en el nostre treball, ens interessa destacar-ne quatre: el 

factor edat, el nivell d’instrucció, el medi rural o urbà i la xarxa social. Els dos primers 

factors estan correlacionats i són els principals agents de la variació generacional; al seu 

torn, els dos últims factors —medi rural/urbà i xarxa social— també actuen de manera 

combinada i són els que determinen la variació geogràfica.  

Tot seguit, repassem els conceptes i estudis a partir dels quals hem bastit la nostra 

anàlisi geosociolingüística de les dades. 

4.2.1 Estudis i conceptes per a l’anàlisi de la variació geogràfica 

En els primeres estudis que prenien en consideració la motivació del canvi 

lingüístic s’ha tingut ben present el medi geogràfic en què operava el sistema lingüístic: 

la dialectologia tradicional, sense esmentar-ho directament, ja tenia present la diferència 

de la situació de la llengua segons l’àmbit geogràfic i primava l’informant rural, de 

pobles, entenent que els parlants dels pobles mantenien la llengua més «pura» —lliure 

d’influencis estranyes (Serra i Orvay 1908: 183). Així, sempre s’ha tingut present la 

dicotomia rural/urbà com a factor que provoca diferències en els usos  i evolucions de la 

llengua. Precisament, tal com hem vist a § 4.1.2.1, la diferència que s’ha usat 

tradicionalment per marcar la isoglossa que diferencia les dues varietats de l’eivissenc 

ha estat la parla del camp i de Vila, la ciutat. Com han descrit estudis com Serra i Orvay 

(1908), Villangómez (1956) o Veny (1977, 1999), la llengua del camp es mostra com a 

més conservadora mentre que la llengua dels habitants de Vila presenta més 

innovacions. 
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Wheeler (1993) justifica la diferència de comportament de la llengua dels parlants 

que habiten en medis rurals i els que habiten en medis urbans a través dels conceptes de 

societat obertes i tancades, que defineix a partir del tipus de xarxes de relacions de què 

estan formades. El concepte de xarxes de relacions, que es va començar a usar en 

estudis variacionistes com el de Milroy (1980), parteix de la idea que no només hem 

d’estudiar com és el parlant i on parla sinó que cal analitzar amb qui i de quina manera 

estableix les diverses interaccions lingüístiques. En funció de com siguin aquestes 

xarxes de relacions, el comportament lingüístic és més fidel a la norma o més procliu a 

la innovació. Tornant al lligam entre tipus de societats i tipus de xarxes de relacions que 

estableix Wheeler (1993), les societat tancades corresponen a aquelles que estan 

formades per xarxes de lligams densos, on tothom es coneix i tenen tendència a ser més 

conservadores, ja que sortir de la norma està més penalitzat. Les societats obertes, en 

canvi, són les que es caracteritzen per estar formades per xarxes de relacions febles i, 

per tant, són més susceptibles a les influències externes i les innovacions.  

«Una xarxa estreta, feta de lligams densos i multiplexos, és un mecanisme que imposa el 

compliment de les pròpies normes socials, entre elles les lingüístiques, ii tendeix a resistir la 

imposició de normes vingudes de l’exterior» (Wheeler 1993: 70). 

Wheeler exemplifica aquests dos tipus de societats amb la societat valenciana, que 

seria una societat oberta, amb xarxes de relacions febles, i la mallorquina, que seria el 

paradigma de societat tancada, amb relacions marcades per xarxes de lligams densos i, 

per tant, això explicaria que el mallorquí es comporti com un dialecte més conservador 

que no pas el valencià. Així doncs, el treball de Wheeler demostra que el concepte de 

xarxes socials és útil i rellevant a l’hora d’analitzar la relació entre llengua i societat i 

els canvis que es poden donar. Radatz (2007), que analitza els canvis que es produeixen 

en el dialecte mallorquí, parteix de la idea de Wheeler i coincideix amb l’anàlisi però 

puntualitza que «és efectivament una caracterització molt encertada de la societat 

mallorquina, sempre que [...] parlem de la Mallorca preturística» (Radatz 2007: 33). 

Evidentment, aquest és un altre aspecte que cal tenir en compte a l’hora de fer l’anàlisi 

des del punt de vista geogràfic: quan l’estructura social canvia, aquest canvi també té un 

reflex en l’estructura lingüística. Radatz (2007: 30) detalla les transformacions que ha 

patit l’illa de Mallorca, que resumeix en els punts que indiquem a (18): 
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(18) Canvis socials produïts en la societat mallorquina (extret de Radatz 2007: 30) 

- L’alfabetització de masses que finalment ha fet arribar les varietats supradialectals fins 
als racons més recondits dels països industrialitzats; 

- La gran proliferació dels mitjans de comunicació electrònics que transmeten un ampli 
ventall de varietats parlades a totes les llars [...]; 

- El gran increment de la mobilitat individual amb l’arribada de la motorització de masses 
a partir dels anys cinquanta; 

- Els grans moviments demogràfics a causa de les guerres i les migracions econòmiques. 

L’acció d’aquests canvis marca el pas de la societat de la Mallorca preturística a la 

societat mallorquina actual, redefinida a partir dels efectes del turisme de masses. 

Radatz adverteix que aquests factors es donen a totes les societats industrialitzades i que 

el tret diferencial que es troba a Mallorca és que el canvi hi ha tingut lloc de manera 

molt dràstica i amb molt poc temps. La totalitat de les consideracions que fa Radatz 

sobre la societat mallorquina són aplicables a Eivissa: l’illa ha canviat de manera molt 

dràstica i amb molt poc temps com a conseqüència del boom turístic, i els canvis que 

hem indicat a (18) s’hi poden aplicar completament. A Marí Tur, R. (2006a: 1-2), quan 

establíem els factors motivadors del canvi, social i lingüístic que es donava a Eivissa 

parlàvem de: a) augment de la mobilitat entre localitats («increment de la mobilitat 

individual», en paraules de Radatz 2007: XX); b) arribada de nous habitants, primer de 

l’Estat espanyol i més endavant —i encara ara— de la resta del món («grans moviments 

demogràfics», a Radatz 2007: 30); c) evolució en l’aprenentatge del català estàndard 

(«alfabetització de masses que ha fet arribar varietats supradialectals», segons Radatz 

2007: 30). A més d’aquests tres factors, a Marí Tur, R. (2006a) afegíem el canvi en 

l’ocupació dels eivissencs, que varen passar de viure dedicats eminentment al camp i a 

l’economia de subsistència a treballar en el sector serveis, i també a l’inici del contacte 

amb la llengua castellana —que, de fet, arriba abans que la varietat estàndard del català. 

Tots aquests canvis, que ocorren en molt poc temps, desemboquen en un canvi gairebé 

total de la soceitat eivissenca. Radatz (2007: 38) afirma que tots aquests canvis socials 

han desembocat en una desdialectalització del català de Mallorca.39 En el cas de 

                                                           
39 Coincidim amb Valls (2013) quan afirma que, realment, a la llum de les dades que aporta 
Radatz no sembla que es pugui parlar clarament d’un procés de desdialectalització: «L’autor 
assenyala una quantitat de canvis fonètics, morfològics i sintàctics més aviat minsa per 
documentar el procés de desdialectalització en curs del mallorquí i es troba a faltar una 
justificació de la relació implícita entre aquests canvis i els factors que suposadament els 
haurien motivat. [...] alguns d’aquests canvis —la modificació de l’ordre arcaïtzant en les 
combinacions pronominals o les reestructuracions del sistema vocàlic— semblen acostar 
progressivament el mallorquí al català oriental central i a la normativa, mentre que d’altres 
fenòmens —com ara la simplificació del sistema d’articles— semblen respondre, potser, a 
dinàmiques de tipus intern. A partir de l’estudi de Radatz (2007) es fa difícil,  doncs, determinar 
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l’eivissenc, no creiem que s’hagi de parlar de desdialectalització, però sí que, tal com 

concloíem a Marí Tur, R. (2006a: 32) —i també afirmen altres autors com Torres 

(1983)— la divisió entre una parla de camp i una parla de ciutat ja no existeix de 

manera categòrica i, per tant, la fesomia del dialecte ha patit modificacions importants. 

A grans trets, el que ha ocorregut a Eivissa és el mateix que explica Melià (1998) 

parlant de Mallorca:  

«Ciutat i part forana ja no són dos móns incommensurables [...] la part forana s’ha transformat en 

una mena de hinterland que adopta cada vegada més l’estil de vida de la ciutat [...] la vida urbana 

s’infiltra en els pobles, i les innovacions lingüístiques de ciutat troben l’origen en les varietats de la 

part forana» (Melià 1998: 114). 

A Eivissa, així com abans de l’arribada del turisme el camp i la ciutat eren dos 

móns aïllats l’un de l’altre gairebé completament, a partir d el canvi de paradigma social 

que comença amb el boom turístic i, sobretot, amb els canvis de mobilitat —noves 

carreteres— i el canvi d’ocupació —l’economia de subsistència implicava que cada 

família vivia del que conreava a casa, amb l’economia basada en l’ocupació al sector 

serveis s’acaba aquest aïllament de cada família— es comencen a desdibuixar els límits 

entre uns i altres.   

És evident, doncs, que la societat eivissenca ha experimentat, i encara 

experimenta, un canvi social que té el seu reflex en el sistema lingüístic. Per aquest 

motiu, per a l’elaboració de l’anàlisi des del punt de vista geogràfic partirem dels 

conceptes de medi rural i urbà, que s’entrelliguen amb el de xarxes socials, i 

apuntalarem l’anàlisi amb les dades aportades per estudis específics sobre Eivissa, de 

caire més geosociolingüístic, tal com Vallès (1993), Prats (2001), Cuesta (2001), 

Montoya (2002) i Joan (2015) han analitzat els canvis socials i lingüístics que s’han 

detectat, per a les quals, en alguns casos, n’han pogut especificar les causes.  

4.2.2 Estudis i conceptes per a l’anàlisi de la variació generacional 

L’anàlisi que fem seguint l’eix generacional (§ 6.3.3) es basa en l’acció dels 

factors edat i nivell d’instrucció. És evident —i ho tractarem més endavant— que 

aquests dos factors actuen com una unitat, sobretot en el cas del català, atès que 

l’ensenyament en la llengua pròpia no va arribar fins fa relativament poc i, per tant, hi 

                                                                                                                                                                          
quina és la direccionalitat del canvi que opera en mallorquí i si realment aquest obeeix a factors 
interns o externs» (Valls 2013: 75). 
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ha una correlació entre l’edat i el nivell d’instrucció en referència a la normativa de la 

llengua catalana. Amb tot, iniciem aquest apartat analitzant els factors edat i nivell 

d’instrucció per separat perquè tenen implicacions lleugerament diferents i, també, 

perquè permet posar l’accent en diferents aspectes. 

D’una banda, el factor edat és rellevant pel simple fet que tenir una edat 

determinada implica utilitzar la llengua d’una manera determinada, sense fer referència 

al nivell d’instrucció diferent. És allò de «els fills no parlen com els pares» o la 

percepció, molt estesa, que «els joves no saben parlar». No és que no en sàpiguen, sinó 

que la seva manera de parlar es regeix per uns codis diferents. En general s’accepta que 

els joves, en concret, els adolescents són responsables de la innovació lingüística. En 

aquesta línia, Turell (2003) afirma: 

«la major part d’estudis demostren que els adolescents, sobretot entre 11 i 18 anys, però també els 

pre-adolescents entre 8 i 10, són els líders del canvi lingüístic progressiu» (Turell 2003: 7). 

Bretxa (2014) fa un repàs de diversos treballss que s’han dedicat a l’anàlisi del 

canvi lingüístic en els adolescents. Indica que, tot i que els primers estudis afirmaven 

que els adolescents parlen diferent perquè en aquest moment de la seva vida viuen 

aïllats «inside a distinct culture with its own vàlues and codes of conduct that adults 

could not readily penetrate» (Youniss, Mc Lellan i Strouse 1994), estudis més recents 

conclouen que el que diferencia els adolescents és que les seves xarxes de relacions són 

més complexes i que «en l’etapa adolescent les fluctuacions entre les llengües és molt 

habitual i l’entorn juga un paper clau a l’hora de triar-ne una o altra» (Bretxa 2014: 45). 

L’autora conclou que els estudis més actuals indiquen que per entendre les tries 

lingüístiques dels adolescents cal saber quines relacions estableixen entre els seus 

iguals, amb els adults i quin és el context social en què les seves interaccions 

lingüístiques tenen lloc. Per això, a § 6.3.3, esbossem quina és la situació 

sociolingüística a l’illa d’Eivissa, tot centrant-nos en la situació en què es troben els més 

joves. 

El nivell d’instrucció, per separat, en el cas català, cal relacionar-lo principalment 

amb la influència de la varietat estàndard, perquè els joves es veuen més influenciats per 

aquesta varietat. Sobre aquest aspecte, s’han dut a terme diversos estudis, sobretot 

referents al dialecte nord-occidental. Entre d’altres, destaquem Carrera (2001), que 

analitza com afecta el procés de normativització en la fonètica dels parlants nord-

occidentals, i Massanell (2012), que detalla els canvis ocorreguts en la morfologia 
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verbal que justfica per la influència de la varietat estàndard vehiculada pels mitjans de 

comunicació majoritaris de l’àmbit català. 

A més a més, com Mas i Montoya (2004: 248) afirmen «[l]’estudi de la variació 

en català no pot ignorar l’omnipresència del castellà en la nostra societat». Inicialment, 

podríem pensar que hauríem de trobar més influència de la llengua castellana a la F1 i 

F2 perquè va ser la llengua única o majoritària en què varen rebre l’ensenyament, 

mentre que per als de la F3 no n’hauríem de trobar tanta perquè ja han rebut 

l’ensenyament majoritàriament en català. Com veurem a § 6.3.3, però, la distribució de 

les llengües a l’escola és radicalment oposada al que es troben els al·lots al carrer, així 

que els resultats difereixen del que seria, en teoria, esperable.  

Com hem indicat a l’inici d’aquest epígraf, els factors edat i nivell d’instrucció 

relament actuen de manera correlacionada i l’acció d’un va lligada a l’acció de l’altre. 

En concret, per exemple Mas i Montoya (2004) conclouen: 

«En la majoria de casos estudiats trobem dos factors com a protagonistes en gairebé tots els 

processos de canvi lingüístic en curs [...] hem de ressaltar, conjuntament, els factors de nivell 

d’instrucció elevada i les edats joves, ja que constitueixen, en la pràctica, un sol factor, pel fet que 

són aquests grups de joves acadèmicament instruïts els que han tingut un accés a l’ensenyament en 

català. En molts processos de canvi estudiats de les darreres dues dècades, la conjunció d’aquests 

dos elements (instrucció i joventut) es prefigura com responsable del sorgiment de molts canvis, 

sempre per seguir el model del català.» (Mas i Montoya 2004: 260) 

La conclusió a què arriben els dos autors, doncs, és que edat i nivell d’instrucció, 

en la majoria de casos, actuen de manera unitària com a agent del canvi lingüístic, en 

tant que la generació marca un nivell d’instrucció determinat. En el cas de la llengua 

catalana aquesta diferència adquireix una rellevància major ja que l’ensenyament de la 

llengua i la vehiculació de la varietat estàndard no ha estat completa fins no fa gaires 

anys i, per tant, hi ha grans diferències entre generacions no separades per gaires anys. 

En aquesta tesi la importància d’aquests dos factors es fa evident des d’un inici ja que 

les franges en què hem distribuït els informants es defineixen per un nivell d’instrucció 

diferent en relació amb la llengua catalana: els informants de la F1, els de més edat, 

gairebé no varen ser escolaritzats i els que ho varen ser només rebien ensenyament en 

castellà; els de la F2, d’entre 30 i 45 anys en el moment de l’enquesta, són dels primers 

que varen rebre ensenyament de català, però només a l’assignatura de llengua catalana 

ja que rebien la resta de matèries en castellà, i, finalment, els informants de la F3, els 

més joves, són els primers que han rebut tot l’ensenyament en llengua catalana. Tal com 
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hem justificat a § 2.1.2, aquesta distribució dels informants segons l’edat respon al fet 

que ja en les nostres hipòtesis inicials plantegem que aquesta diferència en el nivell 

d’instrucció sobre la normativa de la llenga catalana sigui un dels motius clau que 

generen variació en la distribució del segment velar en la flexió verbal de l’eivissenc.  

Pel que fa a la direcció del canvi que estudiem, és a dir, la possibilitat de predir 

cap a on evoluciona el dialecte, és rellevant destacar el que afirmen Mas i Montoya 

(2004: 260): «la conjunció d’aquests dos elements (instrucció i joventut) es prefigura 

com responsable del sorgiment de molts canvis, sempre per seguir el model del català», 

entenent per «català» el model estàndard. Per fer referència a aquest procés d’assumpció 

de certs trets que són propis de la llengua estàndard i no tan genuïns de certes varietats, 

diversos estudis parlen de «procés d’homogeneïtzació» o, fins i tot, de 

«desdialectalització» —com ja hem comentat a Radatz (2007), per exemple. 

En definitiva, tot convergeix en tres tipus de variació: a) models propis de la 

llengua catalana (estàndard); b) models aliens (castellà), i c) evolucions pròpies. 

Coincideixen amb els nostres postulats estudis com Mas i Montoya (2004: 247) o Valls 

(2013: 274-275), que també parlen de variació en aquestes tres direccions. Com ocorre a 

les dades del català nord-occidental que explota Valls (2013), en el cas de l’eivissenc, 

els models propis de la llengua catalana desemboquen en una reducció de la velarització 

mentre que les evolucions internes resulten en un augment de la velarització. També, en 

el nostre cas, l’evolució cap al castellà genera una disminució de la velarització.  
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5. DESCRIPCIÓ DE LES DADES: LA DISTRIBUCIÓ DEL SEGMENT VELAR A LES 

CLASSES VERBALS 

El capítol que presentem a continuació té com a objectiu principal descriure les 

ocurrències del segment velar en els paradigmes de cada verb que forma part del corpus. 

La voluntat en aquest punt és la de ser el màxim d’exhaustius possible ja que elaborem 

l’anàlisi morfològica que presentem a § 6.1 en base a totes les ocurrències, formals i 

distribucionals, possibles del segment velar. A més, en funció de les ocurrències 

majoritàries, al llarg d’aquest capítol establim els patrons de distribució del segment 

velar a cadascun dels verbs enquestats. Aquests patrons particulars de cada verb són la 

base sobre la qual elaborem l’anàlisi en termes de patrons morfològics que presentem a 

§ 6.2, que estableix les ocurrències del segment velar a cada classe i subclasse verbal. El 

fet de voler ser el més exhaustius possibles respecte de la descripció de tots els casos en 

què ocorre el segment velar i de voler elaborar els patrons de distribució de cada verb 

condicionen l’estructura d’aquest capítol. Als annexos, es presenten les dades 

organitzades segons les localitats i d’acord amb el model que vàrem realitzar les 

enquestes, sense que s’hi vegin, però, les generalitzacions que extraiem en aquest 

capítol segons els verbs. L’organització segons les localitats i els informants resulta 

operativa i útil a l’hora d’elaborar l’anàlisi de la variació geogràfica i generacional, però 

a l’hora de realitzar l’anàlisi de cada verb necessitem una organització enfocada cap a la 

distribució de formes que presenta cada verb. En conseqüència, en aquest capítol partim 

dels verbs per a elaborar una anàlisi morfològica i de patrons el més precisa possible. Al 

llarg de tot el capítol, les dades s’organitzen, en un primer nivell, segons les classes 

verbals i, en un segon nivell, a l’hora de descriure i comentar els resultats i els 

fenòmens, atenent l’eix geogràfic i el generacional. 

Pel que fa al mètode que hem seguit per a l’organització de les dades, es presenten 

separades seguint la classificació tradicional en tres conjugacions o classes verbals: els 

verbs amb l’infinitiu acabat en –ar, que formen la classe I; els verbs amb l’infinitiu 

acabat en –er o –re, que formen la classe II, i, per últim, els verbs amb l’infinitiu acabat 

en –ir¸ que formen la classe III. En relació amb la distribució dins de cada classe verbal, 

en primer lloc es presenten les dades referents al verb model de cada classe i, en segon 

lloc, les dels verbs que en segueixen el model paradigmàtic.40 En tots els casos es tracta 

                                                           
40 Els verbs model en aquest estudi, com ja hem explicitat a § 2.1.3, són, cantar (classe I), perdre (classe 
IIa), beure (classe IIb), partir (classe IIIa) i dormir (classe IIIb). 
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la situació de cada verb per separat: establint, en primer lloc, el patró de distribució del 

segment velar a cada verb i, tot seguit, especificant les variacions que es donen respecte 

d’aquest patró, que es presenten classificades segons les localitats i les franges d’edat a 

les quals pertanyen els informants que introdueixen les variacions. 

Com hem discutit abans, tenint en compte la distribució del segment velar només 

en la varietat estàndard —o només en certes varietats centrals de la llengua—, es 

conclou que el segment velar apareix en el sistema flectiu verbal de la llengua catalana 

com a marca de subclasse verbal de verbs de la classe II del tipus beure. L’estudi 

d’altres varietats, però, demostra que l’aparició del segment velar no se circumscriu 

exclusivament a una classe verbal concreta ni a un temps verbal específic. Per això, en 

aquesta tesi analitzem verbs de les tres classes verbals que, en eivissenc, com es veurà, 

són susceptibles —totes tres— de presentar formes velaritzades. A més, com ja vam 

evidenciar a Marí (2013), en què es desenvolupava un estudi sobre la distribució del 

segment velar en eivissenc reduït només als verbs model de cada classe (com es fa, per 

exemple, a Clua 1998 per al valencià i a Querol 2009 per al nord-occidental), no és prou 

representatiu atenir-nos només a les dades dels verbs models, motiu pel qual hem 

ampliat la base empírica i tenim en compte els sistemes de cadascun dels verbs que 

formen part del corpus.  

En relació amb cadascuna de les classes i subclasses verbals i l’ordre en el qual 

apareixen exposades, en primer lloc tractarem les dades dels verbs de la segona classe, 

perquè és la que prototípicament inclou els verbs anomenats «velars» o «velaritzats» (§ 

5.1.1); en segon lloc, els de la tercera classe, perquè, tot i que normativament la velar no 

hi apareix, sabem que en eivissenc, com en valencià o nord-occidental, la velar té 

tendència a aparèixer-hi en algunes formes, sobretot del mode subjuntiu (§ 5.1.2), i, en 

tercer lloc, descriurem les dades dels verbs de la classe I, que en eivissenc, com a marca 

peculiar, poden presentar la consonant velar en alguns casos (§ 5.1.3).  

5.1 Verbs de la classe II 

La classe II inclou els verbs amb infinitiu acabat en –er o –re, que la gramàtica 

tradicional divideix en dos grups: els verbs tipus perdre i el verbs tipus témer. Com ja 

s’ha justificat a § 4.1, no adoptem aquesta distinció; seguim, en canvi, la distinció entre 

els verbs perdre i beure, proposada per Viaplana (1984, 1986), basada en l’ocurrència, 

en la classe de verbs del tipus beure, del segment velar // (fonèticament [] i []) a la 
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persona 1 del present d’indicatiu (bec), al pretèrit perfet (beguí, begueres, begué...), al 

present de subjuntiu (begui, beguis, begui...), a l’imperfet de subjuntiu (begués, 

beguessis, begués...), a les persones 4 i 6 de l’imperatiu (beguem, beguin) i al participi 

(begut).  

Des d’aquesta perspectiva, els verbs model de la classe II són perdre, de la 

subclasse II, [–EXTENSIÓ] —o IIa, seguint la terminologia de Viaplana (1984)—, i 

beure, de la subclasse II, [+EXTENSIÓ] —o IIb. En primer lloc, descriurem les dades del 

verb model de la subclasse amb extensió (beure) (§ 5.1.1.1) i, a continuació, els verbs 

que en segueixen el paradigma (§ 5.1.1.2 - § 5.1.1.3); en segon lloc, tractarem les dades 

dels verbs de la subclasse sense extensió, començant pel verb model (perdre) (§ 5.1.2.1) 

i tot seguit els verbs que segueixen el mateix model subconjugacional (§ 5.1.2.2 - § 

5.1.2.3). A més a més, afegim les dades pertanyents als verbs córrer (§ 5.1.3) i ser (§ 

5.1.4), que hem considerat complementaris pel seu comportament específic en relació 

amb la distribució de la velar.  

5.1.1 Classe II, [+EXTENSIÓ] 

5.1.1.1 Verb model: beure 

La distribució del segment velar que es pot establir en base a les respostes de la 

majoria dels informants és la de (19). 

(19) Patró beure 

 BEURE 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

  

2    
3    
4    
5    
6    

 

Com s’observa a la taula, el patró general que podem determinar per a l’eivissenc 

difereix en alguns contextos respecte de les ocurrències de la velar en la varietat 

estàndard i en català central. Concretament, en eivissenc la velar apareix a la persona 5 

de l’imperatiu ([]) i al gerundi ([).  

A més a més, si analitzem a fons les dades detectem una sèrie de variacions que 

cal tenir en compte.  
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El grau més alt de variació es produeix a l’imperatiu, ja que no tots els informants 

fan les formes de les persones 4 i 5 amb el segment velar. Concretament, a totes les 

localitats hi ha, com a mínim, un informant que fa una de les dues formes sense la velar.  

(20) Variació IMP beure 

4  5 ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 

  6/9 6/9 6 /9 8/9 6/9 5/9 37/54 
Ø    2/9    2/54 
 Ø 1/9 3/9    2/9 6/54 
Ø Ø 2/9  1/9  3/9 1/9 7/54 

~Ø       1/9 1/54 
 ~Ø    1/9   1/54 

 

Al gerundi també hi ha variació, però en un grau molt menor i completament 

localitzada a Vila (21).  

(21) Variació GER beure 

GER ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
[] 9/9 9/9 9/9 9/9 9/9 7/9 52/54 
Ø      2/9 2/54 

 

Com es veu a (21), només s’allunyen del patró PMV i PMC, els dos de la F3 de 

Vila, i presenten la mateixa forma: []. 

Per últim, un altre temps en el qual trobem variació és l’imperfet de subjuntiu. Ho 

reflectim a (22).  

(22) Variació IS beure 

IS ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
 9/9 9/9 9/9 9/9 9/9 8/9 53/54 
~      1/9 1/54 

 

En resum, pel que fa, en primer lloc, al grau de variació que presenta el verb 

beure, podem afirmar que és molt baix: el present d’indicatiu, el present de subjuntiu i 

el participi són estables completament; el gerundi i l’imperfet de subjuntiu presenten 

una variació molt minsa, i l’únic temps que presenta una tendència més forta a la 

variació és l’imperatiu (amb disset informants, que representen un 31,4 % del total, que 

s’allunyen del patró). El que és rellevant, però, en relació amb aquest aspecte de la 

variació a l’imperatiu, és que els informants que bandegen el patró presenten una 

diversitat formal força alta. Concretament, dels disset informants que s’allunyen del 

patró, només sis utilitzen l’opció de la varietat estàndard, set no velaritzen cap de les 

dues formes, dos només velaritzen la forma de la persona 5 i dos més combinen les 

formes velaritzades amb les no velaritzades.  
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Per tant, el verb beure en eivissenc presenta, respecte de la varietat estàndard, i en 

relació amb la distribució del segment velar, dues diferències rellevants; bàsicament, 

dos contextos d’aparició del segment velar nous: la persona 5 de l’imperatiu (begueu) i 

el gerundi (beguent).  

Tot seguit, es tractaran la resta de verbs que formen part del corpus que segueixen 

el model paradigmàtic de beure per tal de determinar si es comporten de la mateixa 

manera (§ 5.1.1.1.2 - § 5.1.1.1.3).  

5.1.1.2 Verbs amb arrel acabada en semivocal labial 

Aquest grup està format pels verbs que no només comparteixen amb beure el 

model paradigmàtic, sinó que estructuralment són idèntics: l’arrel acaba en semivocal 

labial (//) i tot seguit apareix la marca d’infinitiu //. Concretament, els verbs són: 

caure, coure, creure, deure, jeure, moure, riure, seure i treure.  

5.1.1.2.1 Caure 

Segons les nostres dades, tal com reflectim a (23), el patró d’aparició del segment 

velar que es pot establir per a caure és completament coincident amb el de beure. 

(23) Patró caure 

 CAURE 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

  

2    
3    
4    
5    
6    

 

Aquest patró és seguit per tots els informants, sense cap excepció ni cap tipus de 

variació pel que fa a la distribució del segment velar. Cal destacar que aquest és l’únic 

verb en el qual es dóna aquesta homogeneïtat. 

5.1.1.2.2 Coure 

Com mostra la taula (24), el patró de coure és el mateix que el de beure, amb 

l’única excepció del participi, perquè s’utilitza la forma  irregular o forta cuit.  
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(24) Patró coure 

 COURE 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

  

2    
3    
4    
5    
6    

 

El verb coure és, de tot el grup, el que presenta més casos de variació, sobretot a 

l’imperatiu. El patró és seguit per tots els informants només al present d’indicatiu i a 

l’imperfet de subjuntiu; a la resta de temps verbals hi ha algun informant que presenta 

una solució alternativa. Tot seguit, explicitem els casos concrets. 

Al present de subjuntiu, LTT, de la franja 2 (F2) de Sant Antoni fa tot el 

paradigma amb el segment velar, i a la persona 4 utilitza la forma , amb 

doble velar.  

Al participi, MRT (F3) de Sant Josep utilitza la forma majoritària  però 

també la forma , formada seguint el patró regular de formació de participis per 

als verbs de la classe II. 

Al gerundi, ACG (F2) de Santa Eulària combina dues formes: la velaritzada, i 

majoritària, , i la no velaritzada, .  

L’imperatiu, com ja hem dit més amunt i com també hem detectat a beure, és el 

temps en el qual hi ha un grau més alt de variació. Resumim la situació a la taula (25). 

(25) Variació IMP coure 

4 5 ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 

  7/9 5/9 9/9 8/9 8/9 8/9 45/54 
    Ø  2/9  1/9   3/54 
Ø []  1/9     1/54 
Ø Ø 2/9 1/9   1/9 1/9 5/54 

 

Com mostra la taula (25), el grau de variació, tot i que és el més alt en el conjunt 

del paradigma del verb coure, és força baix, ja que 45 dels 54 informants (un 83,3 % del 

total) segueixen el patró i velaritzen les formes 4 i 5 de l’imperatiu.  
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5.1.1.2.3 Creure 

A creure, els contextos d’aparició del segment velar són els mateixos que a beure, 

com mostra la taula (26) 

(26) Patró creure 

 CREURE 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

  

2    
3    
4    
5    
6    

 

El verb creure només presenta variació a dos temps: el present de subjuntiu i el 

gerundi. 

Al present de subjuntiu, JPS (F2) de Vila fa tot el paradigma velaritzat, com 

indica el patró, però a les persones 4 i 5 combina les formes velaritzades 

amb les no velaritzades  

Al gerundi dos informants, XJR de Santa Eulària i VBR de Vila, tots dos de la F3, 

presenten la forma sense velaritzar 

5.1.1.2.4 Deure 

En el cas de deure, el patró d’aparició del segment velar coincideix amb el de 

beure. Cal tenir en compte que en aquest cas no apareix l’imperatiu perquè a l’enquesta 

no es va demanar atès que semànticament era inviable (*Pep, deu sous a na Maria!). 

(27) Patró deure 

 DEURE 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

  

2    
3    
4    -- 

5    -- 

6    
 

El verb deure és, junt amb coure, un dels verbs que presenten un grau més alt de 

variació. En concret, hi ha variació al present de subjuntiu, al participi, a l’imperfet de 

subjuntiu i, sobretot, al gerundi. 
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Al present de subjuntiu, JJM (F3) de Santa Eulària fa les formes de les persones 4 

i 5  i .  

Al participi, CRM (F3) de Sant Antoni fa , en lloc de la forma amb la 

velar, i LTG (F3) de Sant Joan combina les dues formes:  i  

A l’imperfet de subjuntiu, PTT (F3) de Sant Antoni fa tot el paradigma sense 

velaritzar: [], [], [], [], [], [].  

Al gerundi, com reflectim a la taula (28), hi ha set informants que no utilitzen la 

forma velaritzada. 

(28) Variació GER deure 

GER ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 

 7/9 9/9 9/9 6/9 9/9 7/9 47/54 

 2/9   3/9  2/9 7/54 

5.1.1.2.5 Jeure 

Com mostra la taula (29), el patró de distribució de la consonant velar a jeure és 

totalment coincident amb el que s’ha descrit per al verb beure (veg. taula (19)) 

(29) Patró jeure 

 JEURE 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

  

2    
3    
4    
5    
6    

 

El verb jeure presenta un grau de variació força baix, que es concentra 

exclusivament a l’imperatiu, només a dues localitats —Sant Jordi i Vila— i dos 

informants. Resumim la situació d’aquest temps verbal a totes les localitats a (30).  

(30) Variació IMP jeure 

4 5 ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 

  9/9 9/9 8/9 9/9 9/9 8/9 52/54 
Ø []   1/9    1/54 

 []~Ø      1/9 1/54 
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5.1.1.2.6 Moure 

En el cas de moure, els contextos d’aparició del segment velar, com mostra la 

taula (31), són els mateixos que s’han vist per al verb model beure (veg. (19)).  

(31) Patró moure 

 MOURE 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

  

2    
3    
4    
5    
6    

 

A moure la variació es concentra només en dos temps verbals: l’imperatiu i el 

gerundi. 

A l’imperatiu, hi ha tres informants que s’aparten del patró: RCC (F1) de Sant 

Antoni, que utilitza les formes [] i []; ACG (F2), de Santa Eulària, que 

combina les formes velaritzades [] i [] amb les no velaritzades [] 

i [] i, finalment, XJR (F3), també de Santa Eulària, que només utilitza les formes 

no velaritzades. 

Al gerundi, XJR (F3) de Santa Eulària, combina les formes [muen] i [muen], i 

LTT (F2) de Sant Antoni i VBR (F3) de Vila que utilitzen només la forma sense velar 

[]. 

5.1.1.2.7 Riure 

El patró de distribució del segment velar a riure, com reflectim a (32), coincideix 

completament amb el patró del verb beure (veg. (19)).  

(32) Patró riure 

 RIURE 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

  

2    
3    
4    
5    
6    
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A riure, un altre cop, la variació se circumscriu a l’imperatiu i el gerundi, tot i que 

en  un grau molt menor que en els verbs anteriors: 

A l’imperatiu, només un informant, XJR (F3) de Santa Eulària, fa les dues formes 

sense velaritzar:  i  

Al gerundi, dos informants, XJR (F3) de Santa Eulària i PTT (F3) de Sant Antoni, 

bandegen la forma majoritària del gerundi, velaritzada, i utilitzen la forma .  

5.1.1.2.8 Seure 

Com reflecteix la taula (33), el patró de distribució del segment velar en la 

conjugació del verb seure  és el mateix que el que s’ha descrit anteriorment per al verb 

model beure (veg. (19)). 

(33) Patró seure 41 

 SEURE 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

  

2    
3    
4    
5    
6    

 

A seure la variació es troba només al present de subjuntiu i al gerundi . 

Els casos d’informants que s’allunyen del patró al present de subjuntiu són força 

interessants pel fet que ho fan per augmentar el grau de velarització. En aquest cas, dos 

informants, FST (F2) de Sant Jordi i VRT (F2) de Sant Antoni, presenten formes amb 

doble velarització a les formes de les persones 4 i 5 del PS:  i . 

Recordem que també hem detectat aquest fenomen al present de subjuntiu de coure.  

Al gerundi, XJR (F3) de Santa Eulària, s’allunya del patró i utilitza la forma sense 

segment velar .  

 

 

                                                           
41 Al PS, l’arrel del verb seure presenta variació relativa al timbre de la vocal: la majoria d’informants el 
manté com a /s/ (cf. [sm]), però alguns informants, sobretot de Sant Antoni i Sant Jordi, el fan tancat, 

//, quan es troba en posició àtona (cf. []). Atès que no és un fenomen majoritari ni regular i, a més, 
no és objecte d’estudi d’aquesta tesi ni afecta els fenòmens que s’hi tracten, s’ha optat per no indicar-ho al 
patró. De totes maneres, es reflecteix a les transcripcions de l’annex (veg. § 9.3). 
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5.1.1.2.9 Treure 

En el cas del verb treure, com reflectim a (34), el patró de distribució del segment 

velar és coincident amb el verb coure, és a dir, la // apareix en els mateixos contextos 

que a beure (veg. (19)), excepte al participi. 

 (34) Patró treure 

 TREURE 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

  

2    
3    
4    
5    
6    

 

A treure la variació es troba exclusivament al participi. La majoria d’informants 

utilitzen la forma irregular , però tres informants (CRM i MRC, de la F3 de Sant 

Antoni, i JRC, de la F2 de Sant Jordi) usen la forma regularitzada amb velar . A 

més, PMC, de la F1 de Sant Jordi, combina les dues formes:  i  

5.1.1.3 Verbs amb arrel acabada en consonant nasal // o lateral // 

En aquest altre grup hi ha els verbs amb arrel acabada en // i //, que presenten 

una d epentètica a l’infinitiu, el futur i el gerundi: defendre, entendre, moldre i prendre. 

A continuació, analitzem cadascun d’aquests verbs detalladament. 

5.1.1.3.1 Defendre 

El verb defendre presenta un grau molt elevat de variació que no està motivada 

per la conjugació del verb, sinó perquè els informants combinen els paradigmes de dos 

verbs diferents: defendre i defensar. El verb defendre és totalment velaritzat i, en canvi, 

defensar, segueix el model dels verbs de la classe I, que, en principi, no presenta cap 

forma velaritzada. Així, si els informants a l’hora de conjugar el verb defendre —que 

era el verb que es demanava explícitament a l’enquesta— utilitzen alguna forma no 

velaritzada és perquè utilitzen formes de defensar.  

El patró que segueix el verb defendre en relació amb l’aparició del segment velar, 

com reflectim a (35), coincideix amb el del verb beure (veg. (19)).  
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(35) Patró defendre 

 DEFENDRE 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

  

2    
3    
4    
5    
6    

 

El verb defendre presenta variació a tots els temps verbals. 

Al present d’indicatiu, la majoria d’informants velaritzen la forma de la persona 1; 

només dos informants utilitzen la forma de la persona 1 del verb defensar, per tant, 

sense la consonant velar. Resumim a (36) la situació a cada localitat. 

(36) Variació a la persona 1 del PI defendre/defensar 

1 PI ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA  VILA TOTAL 

[] 8/9 9/9 9/9 9/9 9/9 8/9 52/54 

[dfens]      1/9 1/54 

[dfnsu] 1/9      1/54 

 

La situació en general del paradigma del present d’indicatiu és que el grau de 

combinació de defendre i defensar és força elevat;42 destaca, però, la forta tendència a la 

velarització que presenta la forma de la persona 1, motiu pel qual la majoria 

d’informants (52 de 54, és a dir, un 96,3 % del total), tot i utilitzar formes del verb 

defensar en la resta de persones, a la persona 1 opten per la forma velaritzada . 

Com veiem a (36), només dos informants utilitzen la forma de la persona 1 del verb 

defensar, sense velar: CFT (F1) de Vila presenta la forma sense morfema de persona, 

[], i CRM (F3) de Sant Antoni, hi afegeix la marca de persona –o, [], 

segurament per influència de la varietat estàndard. 

Al present de subjuntiu, la majoria d’informants (47 de 54, un 87,03 % del total) 

velaritzen tot el paradigma, però hi ha un grau de variació força alt.  

 

 

 

 

                                                           
42 Atès que l’objecte d’estudi d’aquesta tesi és la distribució de la consonant velar, aquest punt només se 
centra en la forma de la persona 1, que és la que pot ser velaritzada. Per consultar les dades de la totalitat 
del paradigma del PI de tots els informants, vegeu l’annex (§ 9.3). 
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(37) Variació PS defendre / defensar 

LOCALITAT ST. ANTONI ST.  JOSEP 
INFORMANTS 7/9 LTT (F2) CRM (F3) 7/9 MST (F3) AML (F3) 

PS 

1      
2      
3      
4      
5      
6      

 

LOCALITAT STA. EULÀRIA VILA 
INFORMANTS 8/9 CJP (F3) 7/9 CFT (F1), NMV (F2) 

 
 
 

PS 

1    
2    
3    
4    
5    
6    

 

A l’imperfet de subjuntiu, el grau de variació és similar al del present de 

subjuntiu: 48 dels 54 informants (88,9 %) utilitzen el paradigma de defendre —al 

present n’eren 47. Resumim la situació a (38). 

(38) Variació IS defendre / defensar 

 ST. ANTONI ST.  JOSEP STA. EULÀRIA 
 8/9 CRM (F3) 8/9 MST (F3) 8/9 CJP (F3) 

IS 

1      
2      
3      
4      
5      
6      

 

LOCALITAT VILA 
INFORMANTS 6/9 PMC (F3) JPS (F2) NMV (F2) 

 
 
 

IS 

1    
2    
3    
4    
5    
6    

 

A l’imperatiu la variació és força alta: el patró (que velaritza les formes 4 i 5) és 

seguit per 39 dels 54 informants (72,2 %). Reflectim la situació a (39). 
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(39) Variació IMP defendre / defensar 

4 5 ST. ANTONI ST.JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
[]   [] 8/9 6/9 9/9 6/9 6/9 4/9 39/54 

[]   Ø  3/9    1/9 4/54 

[]~Ø Ø    1/9   1/54 

Ø  Ø 1/9   2/9 3/9 4/9 10/54 
 

El participi és el temps que presenta un grau més alt de variació, ja que el patró és 

seguit per 37 dels 54 informants, és a dir, un 68,5 % del total. No hi ha cap poble que es 

cenyeixi a la forma del patró de manera exclusiva. Cal tenir en compte, però, que la 

variació no ve donada només per la velarització, sinó que es deu a la combinació dels 

participis corresponents a defendre, que presenta dos participis (el fort defès i el regular 

defengut, que és el majoritari, com marca el patró) i defensar, que presenta un únic 

participi, que és regular (defensat). Presentem un resum de la situació a (40). 

(40) Variació PART defendre/defensar 

PART ST. ANTONI ST. JOAN  ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 

 6/9 6/9 8/9 6/9 6/9 5/9 37/54 

 2/9     4/9 6/54 

 1/9   2/9 1/9  4/54 

~  2/9  1/9   3/54 

~  1/9 1/9  2/9  4/54 

 

Al gerundi també hi ha variació, tot i que en un grau menor que al participi. En 

aquest cas, el patró és seguit per 49 dels 54 informants, o sigui, un 90,74 % del total, el 

segon percentatge més alt de fidelitat al patró després del present d’indicatiu.  

(41) Variació GER defendre/defensar 

GER ST. ANTONI ST.JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
 8/9 9/9 9/9 8/9 9/9 6/9 49/54 

 1/9   1/9  1/9 3/54 

~      2/9 2/54 

 

5.1.1.3.2 Entendre 

A  entendre, el patró és el mateix que a coure (veg. (24)), com reflectim a (42). 
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 (42) Patró entendre 

 ENTENDRE 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

  

2    
3    
4    
5    
6    

 

La variació es troba concentrada a l’imperatiu i el participi.  

A l’imperatiu, la majoria d’informants fan les dues formes velaritzades, però 

alguns o bé només velaritzen la forma del persona 4, o bé no en velaritzen cap. 

Presentem un resum de la situació a (43).  

(43) Variació IMP entendre 

4 5 ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
[]  [] 7/9 8/9 9/9 8/9 7/9 7/9 46/54 

[]  Ø 1/9    2/9 2/9 5/54 

Ø  Ø 1/9 1/9  1/9   3/54 

 

Pel que fa al participi, només trobem variació a Sant Antoni i Vila. A Vila, un 

informant, VBR (F3), regularitza el participi i utilitza la forma , en lloc de la 

forma irregular entès. A Sant Antoni els informants CPC (F1) i VRT (F2) combinen les 

dues formes:  i 

5.1.1.3.3 Moldre

Com es mostra a (44), el patró d’aparició del segment velar de moldre coincideix 

amb els patrons de coure (veg. (24)) i treure (veg. (34)). 

(44) Patró moldre 

 MOLDRE 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

  

2    
3    
4    
5    
6    

 

A moldre no hi ha cap temps verbal que sigui estable.  
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Al present d’indicatiu, la variació es troba a la forma de la persona 1, que pot 

presentar les formes [] o []. Ho resumim a (45). 

(45) Variació PI moldre 

1 PI ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA  VILA TOTAL 
[] 6/9 8/9 8/9 8/9 7/9 7/9 44/54 

[] 3/9 1/9 1/9 1/9 2/9 1/9 9/54 

Ø      1/9 1/54 

 

Com mostra la taula (45), la forma  [] és la majoritària a totes les localitats i, 

també, en el conjunt dels informants (44 informants, que suposa un 81,4 % del total). 

PMV (F3) de Vila no va saber conjugar el present d’indicatiu, per això hem marcat que 

un informant no fa la forma de la persona 1. 

Al present de subjuntiu, el nivell de variació és baix, ja que el patró és seguit per 

50 dels 54 informants. Els quatre informants que se n’allunyen es concentren en dues 

localitats: Santa Eulària i Vila. En concret, dos informants de cada poble bandegen 

l’opció majoritària i reduint la velarització. Ho mostrem a la taula (46). 

(46) Variació PS moldre 

PS ST. EULÀRIA VILA 
 7/9 CJP (F3) JJM (F3) 7/9 CFC, JMR (F1) 

PS 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
 

A l’imperfet de subjuntiu, la variació també apareix en quatre informants, però, en 

aquest cas, implica tres localitats: Santa Eulària, Vila i Sant Antoni.   

 (47) Variació IS moldre 

 ST. ANTONI STA. EULÀRIA VILA 
 8/9 VRT (F2) 8/9 XJR (F3) 7/9 CFC (F1) JMR (F1) 

IS 

1       ~
2       ~
3       ~
4       ~
5       ~
6       ~
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Com mostra la taula (47), tres informants, VRT (F2) de Sant Antoni, XJR (F3) de 

Santa Eulària i CFC (F1) de Vila, fan la totalitat del paradigma sense la velar i només 

JMR (F1) de Vila combina les dues variants. 

L’imperatiu és el temps que presenta un nivell més alt de variació. Presentem un 

resum de la situació a (48). 

(48) Variació IMP moldre  

4  5 ST. ANTONI ST.JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 

[]  [] 3/9 3/9 7/9 6/9 4/9 7/9 30/54 

[]  Ø 1/9 5/9    1/9 7/54 

Ø     []   1/9    1/54 

[]  []~Ø    1/9 1/9  2/54 

[]~Ø  []~Ø  1/9  1/9   2/54 

Ø  Ø 5/9  1/9 1/9 4/9 1/9 12/54 

 

Com reflecteix la taula (48), la situació a l’imperatiu és la més complexa de tots 

els temps verbals del moldre: no hi ha cap localitat que es mostri completament estable i 

el grau de dispersió de respostes és força elevat.  

Al participi, la variació es produeix entre la forma forta i la forma que 

segueix el paradigma regular del participis, .  

(49) Variació PART moldre 

PART ST. ANTONI ST.JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
[] 7/9 7/9 7/9 7/9 8/9 9/9 45/54 

[] 2/9 1/9 2/9 1/9   6/54 

[]~[]  1/9  1/9 1/9  3/54 

 

El gerundi presenta un grau bastant baix de variació, que es concentra, gairebé 

exclusivament, a Sant Josep. Resumim la situació a la taula (50). 

(50) Variació GER moldre 

GER ST. ANTONI ST.JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
 8/9 9/9 9/9 6/9 8/9 8/9 48/54 

 1/9    1/9 1/9 3/54 

~    1/9   1/54 

    1/9   1/54 

~    1/9   1/54 

 

En aquest cas, la variació no ve donada només per la combinació de la forma 

velaritzada i la no velaritzada sinó que, a més, s’ha introduït la forma , 

influència en part de la forma del castellà moliendo i també per la tendència al trasllat de 

verbs de la classe II a la classe III (reprenem la qüestió del canvi de classe a § 6.3).  



El segment velar en la flexió verbal de l’eivissenc 
 

102 
 

5.1.1.3.4 Prendre 

A prendre la situació és molt similar a la d’entendre i, de fet, comparteixen el 

mateix patró, que coincideix amb coure (veg. (24)), com reflectim a (51).  

(51) Patró prendre  

 PRENDRE 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

  

2    
3    
4    
5    
6    

 

La variació es troba a l’imperfet de subjuntiu, al participi, el gerundi i, sobretot, 

com ocorre també a entendre, a l’imperatiu. 

A l’imperfet de subjuntiu i al participi la variació és molt minsa, ja que només es 

dóna en un cas a una localitat. Pel que fa al primer temps, la variació apareix a Sant 

Jordi, on ETM (F3) en lloc de fer tot el paradigma velaritzat el fa mixt: , 

,  però , , . La variació al 

participi apareix Vila, ja que VBR (F3) utilitza la forma  

A l’imperatiu, la variació es concentra a Sant Antoni, Sant Josep i Vila. Presentem 

un resum de la situació a (52).  

(52) Variació IMP prendre 

4 5 ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
  5/9 9/9 9/9 7/9 9/9 7/9 46/54 

 Ø 1/9     1/9 2/54 

[] []~Ø      1/9 1/54 

Ø Ø 3/9   2/9   5/54 
 

Destaquen les solucions dels tres informants de Sant Antoni que no velaritzen cap 

de les dues formes. Els tres informants que introdueixen aquesta variació són de la F1 

(CTR, CPC i RCC) i, d’entre els tres, destaquen les formes que utilitzen CTR i RCC, 

que són  i , totalment recessives i que no utilitza cap altre informant.  

Al gerundi, hi ha variació a Sant Antoni, Sant Jordi i Sant Josep. A tots tres 

pobles, hi ha un informant que rebutja la velarització. Reflectim la situació a (53). 
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(53) Variació GER prendre 

GER ST. ANTONI ST.JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
 8/9 9/9 8/9 8/9 9/9 9/9 51/54 

 1/9  1/9 1/9   3/54 

 

5.1.2 Classe II, [–EXTENSIÓ] 

5.1.2.1 Verb model: perdre 

El verb perdre es pren com a verb model de la subclasse verbal II, [–EXTENSIÓ] 

atès que, per contraposició als verbs tipus beure, no presenta en cap context el segment 

velar. Tot i això, aquesta descripció només és del tot certa per a algunes varietats de la 

llengua, bàsicament del català central i de la varietat estàndard. Tal com han demostrat  

autors com Viaplana (1984), Perea (2003) i Querol (2009),  hi ha dialectes en els quals 

la consonant velar també apareix en el verb perdre, tendència que és molt acusada, 

sobretot, en valencià (veg. Clua 1998, entre altres).  

Pel que fa a l’eivissenc, cap de les descripcions que s’han consultat (veg. § 3.1.2) 

fan referència a la velarització del verb perdre. No obstant això, segons les nostres 

dades, si bé és cert que el nivell de velarització és molt baix, ocorren algunes formes 

velaritzades.  

La taula (54) reflecteix el patró que es pot establir en base a les respostes 

majoritàries dels informants. 

(54) Patró perdre 

 PRENDRE 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

  

2    
3    
4    
5    
6    
 

Com veiem a (54), el patró que es pot establir per al verb perdre no contempla 

l’aparició del segment velar en cap cas del paradigma. Tot i això, hi ha dos informants, 

LTT i VRT, tots dos de la F2 de Sant Antoni, que afegeixen el segment velar en el 

paradigma del present de subjuntiu. En el cas de LTT, el segment velar apareix a la 

persona 2, amb la forma ; en el cas de VRT, a les persones 4 i 5, amb les 

formes  i . 
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Segons les nostres dades, doncs, no es pot afirmar que la velarització en aquesta 

classe verbal sigui inexistent, però no és gaire significativa. És rellevant el fet que la 

presència de la consonant velar és limitada geogràficament, ja que només apareix a la 

localitat de Sant Antoni, i també pel que fa als temps verbals, atès que les formes 

velaritzades es donen només al present de subjuntiu.  

Tot seguit descrivim quina és la distribució del segment velar en la resta de verbs 

del tipus perdre que formen part del nostre corpus (§ 5.1.1.2.2 - § 5.1.1.2.3).  

5.1.2.2 Verbs amb arrel acabada en consonant oclusiva no velar 

El grup C està format pels verbs que acaben en oclusiva no velar: batre, prometre, 

rebre i rompre. En general, el nivell de velarització en aquests quatre verbs és bastant 

baix, com hem vist que ocorria a perdre, tot i que s’observen diferències de grau entre 

ells.  

5.1.2.2.1 Prometre 

Pel que fa al verb prometre, el patró que podem establir és totalment coincident al 

de perdre. Ho reflectim a (55). 

(55) Patró prometre 

 PROMETRE 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

  

2    
3    
4    
5    
6    
 

La variació apareix al present del subjuntiu, l’imperatiu, el gerundi i el participi. 

Al present de subjuntiu ocorren alguns casos de formes del paradigma 

velaritzades, sobretot les de les persones 4 i 5, però també d’altres persones. La variació 

es troba a Sant Antoni, Sant Joan, Sant Jordi i Vila. Ho resumim a (56). 
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(56) Variació PS prometre 

LOCALITAT ST. ANTONI 
INFORMANTS 6/9 LTT (F2) MGS (F2) VRT (F2) 

PS 

1    
2    
3    
4    
5    
6    

 

LOCALITAT ST. JOAN ST. JORDI 
INFORMANTS 8/9 MJMT (F2) 8/9 JST (F3) 

PS 

1    
2    
3    
4  ~  
5  ~  
6    

 

LOCALITAT VILA 
INFORMANTS 8/9 JPS (F2) 

PS 

1  
2  
3  
4  ~
5  
6  

 

A l’imperatiu, MGS (F2) de Sant Antoni fa la forma de la persona 4 

.  

Al gerundi, dos informants que s’allunyen del patró, però només un cas comporta 

velarització: MJMT (F2) de Sant Joan, combina la forma del gerundi  amb la 

forma velaritzada . També s’allunya del patró VBR (F3) de Vila, però 

perquè utilitza la forma  

El mateix informant, VBR (F3) de Vila, canvia també el participi, però no per 

afegir-hi el segment velar sinó per regularitzar-lo amb influència del castellà, i utilitza la 

forma []. 
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5.1.2.2.2 Rompre 

Pel que fa a rompre, la situació és bastant similar a la de prometre, però la 

variació i el nombre de formes velaritzades és lleugerament superior. El patró, com es 

reflecteix a (57), coincideix completament amb el de perdre (veg. (54)). 

(57) Patró rompre 

 ROMPRE 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

  

2    
3    
4    
5    
6    
 

Hi ha variació, sobretot, al present de subjuntiu, i també a l’imperatiu i al gerundi. 

La variació que es detecta al present de subjuntiu es troba concentrada a les 

formes de les persones 4 i 5, ja que hi ha una tendència força forta a afegir-los-hi el 

segment velar. Il·lustrem la situació a la taula (58). 

(58) Variació PS rompre 

LOCALITAT ST. JOAN 
INFORMANTS 4/9 FMF, MMM, MAMM (F1), MJMT (F2) NMF (F2) 

PS 

1   
2   
3   
4    [rumpm]~
5   [rumpw]~
6   

 

LOCALITAT ST. JORDI ST. JOSEP 
INFORMANTS 8/9 PMC (F1) 7/9 MRT (F3) CMT (F2) 

PS 

1     
2     
3     
4   [rumpm]~    [rumpm]~
5     [rumpw]~
6     
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LOCALITAT VILA 
INFORMANTS 6/9 NMV, SMM (F2) PMV (F3) 

PS 

1   
2   
3   
4    [rumpm]~
5   
6   

 

A l’imperatiu, la variació només es troba, en un grau molt baix, a Sant Antoni i 

Vila. Els informants MGS (F2) de Sant Antoni i NMV (F2) de Vila combinen, a la 

persona  4, les formes [] i []. 

Per últim, al gerundi MJMT (F2) de Sant Joan combina la forma del patró, 

, amb la forma amb el segment velar, . 

5.1.2.2.3 Batre 

Pel que fa al verb batre, la gran diferència que presenta respecte dels dos verbs 

anteriors és que el nivell de variació és major i el segment velar apareix en altres temps 

verbals. Una divergència molt clara és que en aquest cas, al contrari del que passava a 

prometre i rompre, no hi ha cap localitat en què no hi ha hagi com a mínim un 

informant que utilitzi alguna forma amb velar. 

El patró que segueix el verb és el que reflectim a (59). 

(59) Patró batre 

 BATRE 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

  

2    
3    
4    
5    
6    
 

Abans de descriure els casos de velarització, cal comentar un altre aspecte que 

genera variació: l’ocurrència del segment palatal –eix en aquest verb. El verb batre, com 

altres verbs de la classe II, pot patir un canvi de classe i alguns parlants el conjuguen 

seguint el paradigma de la classe III, [+EXTENSIÓ], és a dir, seguint el model del verb 

partir (veg. § 5.1.2.2.1), que presenta extensió palatal (–eix) a les persones 1, 2, 3 i 6 del 

PI, del PS i a les persones 2, 3 i 6 de l’imperatiu. Així doncs, hi ha parlants que 
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conjuguen el verb batre amb extensió –eix, que en eivissenc pot ser [] o []. En 

aquest punt descrivim la distribució d’aquestes variants; posteriorment, a § 6.1.2, 

desenvolupem aquest aspecte i justifiquem l’anàlisi que fem d’aquest segment []. 

La variació és present a tots els temps verbals, encara que, com ja hem comentat 

més amunt, les formes alternatives a les del patró no sempre són velaritzades. El present 

de subjuntiu és el temps en el qual el grau de variació i de velarització és més alt, 

mentre que l’imperfet de subjuntiu presenta el grau de variació i de velarització més 

baix. Tot seguit, analitzem la situació de cada temps verbal. 

Al present d’indicatiu, la majoria d’informants (45/54) fan la forma de la persona 

1 [bat] , però hi ha alguns informants que utilitzen altres formes. Presentem un resum de 

la situació a (60). 

(60) Variació a la persona 1 del PI batre 

1 PI ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
 6/9 8/9 9/9 9/9 8/9 5/9 45/54 

 3/9 1/9   1/9 2/9 7/54 

      1/9 1/54 

~      1/9 1/54 

 

Tal com mostra la taula (60), a Sant Antoni i Vila és on hi ha menys informants 

fidels al patró. Destaca el fet que a totes les localitats la variació apareix per l’ús de la 

forma [], afegint l’extensió palatal a batre. A Vila, a més, el grau de dispersió de 

les respostes augmenta, perquè es combinen altres formes. En concret, els quatre 

informants que s’allunyen del patró utilitzen la forma amb extensió palatal; a més a 

més, però, destaquen dos informants, PMC (F3) i SMM (F2), que afegeixen el segment 

[].  

El present de subjuntiu, que al patró manté totes les formes sense velaritzar, és el 

temps que presenta un grau de variació i velarització més alt. Resumim la situació a 

(61). 
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(61) Variació PS batre. 

LOCALITAT ST. ANTONI ST. JOAN 
INFORMANTS 6/9 LTT (F2) VRT (F2) MGS (F2) 7/9 CJMT (F3) LTG (F3) 

PS 

1       
2       
3       
4       
5       
6       

 

LOCALITAT ST. JORDI ST. JOSEP 
INFORMANTS 6/9 MRT (F2), JST (F3) ETM (F3) 8/9 MST (F3) 

PS 

1     
2     
3     
4   ~  ~
5   ~  ~
6     

 

LOCALITAT VILA 
INFORMANTS 4/9 NMV, JPS (F2), PMV, PMC (F3) SMM (F2) 

PS 

1   
2   
3   
4   
5   
6   

 

El que reflecteix la variació de (61) és una clara tendència a la velarització de les 

formes 4 i 5 del present de subjuntiu. En concret, nou informants opten per les formes 

velaritzades a aquestes dues persones i la quantitat augmenta fins a onze si hi sumem els 

dos informants que combinen les formes no velaritzades amb les velaritzades. A més a 

més, hi ha dos informants que velaritzen totes les formes del paradigma.  

Si el present de subjuntiu es mostra com el temps verbal amb més variació, l’altre 

temps del mode subjuntiu, l’imperfet, es comporta de manera completament contrària, 

atès que és el temps amb menys variació i menys velarització. Només JJM (F3) de 

Santa Eulària s’allunya del paradigma i tan sols ho fa a les persones del plural (persones 

4-6), a les quals afegeix el segment velar: , [, . 

A l’imperatiu, la majoria de formes en tots els informants de totes les localitats 

són sense el segment velar. De totes maneres, hi ha alguns informants que usen el 

segment velar, en aquest cas , a l’imperatiu. Il·lustrem la situació a (62). 
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(62) Variació IMP batre. 

4 5 ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
Ø Ø 8/9 9/9 8/9 8/9 9/9 8/9 50/54 

 Ø   1/9   1/9 2/54 

[] [i] ~ Ø 1/9      1/54 

 ~ Ø Ø    1/9   1/54 
 

De la mateixa manera, al participi el grau de variació és baix. Només quatre 

informants utilitzen formes alternatives a la del patró, i només una presenta el segment 

velar. Presentem un resum de la situació a (63). 

(63) Variació PART batre. 

PART ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
 8/9 8/9 9/9 9/9 8/9 8/9 50/54 

 1/9     1/9 2/54 

~  1/9     1/54 

~     1/9  1/54 

 

Com reflecteix la taula (63), la forma [] només apareix en un cas i en 

combinació amb el participi sense velaritzar establert al patró. L’altra forma que 

utilitzen els tres informants que s’allunyen de la forma és , conjugat com 

si fos de la classe III (veg. § 6.3).  

Al gerundi, la situació és molt similar a la del participi, ja que també la major part 

de la variació existent és deguda a l’ús de formes de la classe III i coincidents 

parcialment amb la forma del castellà batiendo (situació semblant a la que hem vist a 

moldre i prometre). Mostrem un resum de la situació a (64). 

(64) Variació GER batre. 

GER ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
 7/9 9/9 7/9 9/9 8/9 5/9 45/54 

   1/9    1/54 
 2/9  1/9  1/9 4/9 8/54 

 

5.1.2.2.4 Rebre 

El verb rebre presenta un grau de velarització no gaire alt, però que destaca 

perquè es concentra gairebé totalment al present de subjuntiu, amb variació a totes les 

localitats. Només Sant Joan presenta variació també al gerundi. El patró general que es 

pot establir és el que reflectim a (65). 
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(65) Patró rebre. 

 REBRE 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

  

2    
3    
4    
5    
6    
 

Com hem dit més amunt, la variació es concentra al present de subjuntiu. Les 

taules de (66) il·lustren la situació. 

(66) Variació PS rebre. 

LOCALITAT ST. ANTONI ST. JOAN 
INFORMANTS 7/9 CPC (F1) CTR (F1) 7/9 FFR (F3) NMF(F2) 

PS 

1      
2      
3      
4      ~
5      ~
6      

 

LOCALITAT ST. JORDI ST. JOSEP 
INFORMANTS 7/9 PMC (F1) JST (F3) 4/9 CPR (F1) MPS, CRM (F1), MST (F3) CMT (F2) 

PS 

1       
2       
3       
4       ~
5       ~
6       

 

LOCALITAT STA. EULÀRIA VILA 
INFORMANTS 6/9 MGM (F1) MSE (F2) CJP (F3) 8/9 NMV (F2) 

PS 

1    ~  
2    ~  
3    ~  
4    ~  ~
5    ~  ~
6    ~  

 

Com reflecteixen les taules de (66), a totes les localitats la majoria d’informants fa 

tot el paradigma del present de subjuntiu sense el segment velar; no obstant això, hi ha 

alguns informants que l’afegeixen en alguns casos. La tendència que s’observa de 

manera més clara a tots els pobles és la de velaritzar la forma de les persones 4 i 5, atès 
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que tots els informants que s’allunyen del patró ho fan per velaritzar, com a mínim, 

aquestes dues formes, que prenen, en la majoria de casos, les formes  i 

, excepte en el cas de CTR (F1) de Sant Antoni, que utilitza les formes 

 i . Hi ha només un cas, el de MSE (F2) de Santa Eulària, que 

s’escapa totalment d’aquesta tendència perquè velaritza totes les formes del paradigma 

menys, justament, les de les persones 4 i 5.  

Tal com hem apuntat més amunt, la localitat de Sant Joan destaca pel fet que, a 

més del present de subjuntiu, el segment velar també apareix al gerundi. Concretament, 

en dos casos: CJMT (F3), que utilitza la forma  i MJMT (F2), que combina 

 i . 

Finalment, per completar la descripció dels verbs de la classe II, presentem els 

casos singulars del verb córrer (§ 5.1.1.1.3) i del verb ser (§ 5.1.1.1.4). 

5.1.3 Verb complementari: córrer 

El verb córrer apareix per separat perquè presenta un paradigma diferent de la 

resta: la normativa el considera irregular perquè presenta algunes formes del paradigma 

amb el segment velar, però no s’ajusta del tot al model de beure. En eivissenc, el 

segment velar apareix en més contextos dels que preveu la normativa. El patró general 

és el que establim a (67). 

(67)  Patró córrer 

 CÓRRER 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

  

2    
3    
4    
5    
6    
 

Aquest és el patró; però, com en els verbs precedents, hi ha bastants informants 

que se n’allunyen i introdueixen una variació que comentem tot seguit. 

Al present d’indicatiu, la majoria d’informants afegeixen el segment velar a la 

forma de la persona 1, com recollim a la taula (68). 
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(68) Variació a la persona 1 del PI córrer. 

1 PI ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
  9/9 6/9 5/9 7/9 6/9 33/54 
 9/9  3/9 4/9 2/9 3/9 21/54 

 

Al present de subjuntiu, la majoria d’informants velaritza les formes de les 

persones 4 i 5, però hi ha informants que afegeixen el segment velar també a altres 

formes. Presentem un resum de la situació a les taules de (69). 

(69) Variació PS córrer. 

LOCALITAT ST. ANTONI ST. JOAN 
INFORMANTS 8/9 LTT (F2) 7/9 CJMT (F3) FFR (F3) 

PS 

1     
2     
3     
4     
5     ~
6     

 

LOCALITAT ST. JORDI ST. JOSEP 
INFORMANTS 6/9 PMC (F1), FST (F2), ETM (F3) 6/9 MRT, AML (F3) CRR (F2) 

PS 

1     
2     
3     
4    ~ 
5    ~ 
6     

 

LOCALITAT STA. EULÀRIA 

INFORMANTS 1/9 MSE (F2) JJM (F3) ACG (F2) MGM, CGF, PCR (F1), JYR (F2), XJR (F3) 

PS 

1     
2     
3     
4    ~ 
5     
6     

 

LOCALITAT VILA 
INFORMANTS 7/9 JMR (F1), VBR (F3) 

PS 

1  
2  
3  
4  ~
5  ~
6  
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Pel que fa a l’imperfet de subjuntiu, la situació és totalment diferent a la del 

present de subjuntiu, ja que la gran majoria d’informants segueixen el patró. L’única 

excepció és CJP (F3) de Santa Eulària, que, tot i que afegeix el segment velar a les 

formes de les persones 1, 2, 3, 4 i 5, a la persona 6 fa .  

Pel que fa a l’imperatiu, presentem un resum de la situació a (70). 

(70) Variació IMP córrer. 

4 5 ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
  2/9 3/9 5/9 8/9 3/9  21/54 

]  Ø 1/9  1/9 1/9 1/9  4/54 

[]  []~Ø  3/9     3/54 

~Ø  ~Ø 3/9 1/9 1/9   3/9 8/54 

Ø  Ø 3/9 2/9 2/9  5/9 6/9 18/54 

 

Al participi la solució és totalment unànime: tots els informants de totes les 

localitats fan la forma afegint-hi el segment velar, . 

Pel que fa al gerundi, la majoria d’informants es decanta per la forma velaritzada 

. Il·lustrem la situació a (71). 

(71) Variació GER córrer. 

GER ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
 9/9 9/9 9/9 9/9 5/9 7/9 48/54 

     4/9  4/54 

~      2/9 2/54 

 

5.1.4 Verb complementari: ser 

El verb ser en eivissenc presenta una conjugació molt similar a la de la varietat 

estàndard. De fet, el fenomen que justifica la inclusió d’aquest verb en el qüestionari és 

que s’observa que una característica molt definitòria del dialecte està canviant per 

assimilar-se a la varietat estàndard. Es tracta de la forma de la persona 1, que en 

eivissenc, i en la resta de parlar balears, és sincrètica amb la de la persona 4 ((jo) som = 

(nosaltres) som), mentre que en la varietat estàndard presenta la consonant velar, fet que 

la diferencia de la forma de la persona 4 (sóc vs. som). Per tant, s’ha considerat 

interessant comptabilitzar el nivell d’ocurrències que apareixen de la forma sóc, no 

genuïna en eivissenc, en les enquestes. 

A més a més, hi ha altres aspectes, que descrivim tot seguit, que destaquen perquè 

s’allunyen del que s’esperaria.  
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El patró del verb ser és el que mostrem a la taula (72). 

(72) Patró ser. 

 PRENDRE 
 PI PS IS IMP PART GER 

1    

 

2    
3    
4    
5    
6    
 

Només hi ha dos temps que es mantenen estables completament: el present de 

subjuntiu i l’imperatiu.  

Pel que fa al present d’indicatiu, com ja hem dit més amunt, s’observa en els 

darrers anys una tendència a la preferència per l’ús de la forma sóc en lloc de som, la 

més genuïna a tots els dialectes de les Illes Balears. Il·lustrem la situació a (73). 

 

(73) Variació a la persona 1 del PI ser 

1 PI ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
 7/9 9/9 7/9 7/9 8/9 8/9 46/54 
 2/9  2/9 2/9 1/9 1/9 8/54 

 

A l’imperfet de subjuntiu també hi ha variació, en aquest cas, entre el paradigma 

amb les formes sense segment velar fos, fossis, fos, fóssim, fóssiu, fossin, i el paradigma 

analògic amb el segment velar, sigués, siguessis, sigués, siguéssim, siguéssiu, siguessin. 

El cert és que, globalment, sembla que la forma sigués s’ha introduït però no ha arrelat 

gaire, encara. Il·lustrem la situació a (74). 

(74) Variació IS ser 

LOCALITAT ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI 
INFORMANTS 7/9 CRM (F3) MGS (F2) 9/9 8/9 JRC (F2) 

IS 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
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LOCALITAT ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA 
INFORMANTS 8/9 CRR (F2) 8/9 CJP (F3) 9/9 

IS 

1  ~   
2  ~   
3  ~   
4  ~   
5  ~   
6  ~   

 

Del total de 54 informants, només 4 fan l’imperfet de subjuntiu del verb ser 

seguint el paradigma amb el segment velar i un d’aquests quatre combina aquest 

paradigma amb el de fos, fosses...  

Pel que fa al participi, és interessant observar què ocorre atès que l’eivissenc es 

caracteritza per tenir un participi del verb ser gairebé exclusiu del dialecte: .43 Tot i 

que la forma sigut també apareix, el seu ús és encara minoritari: només dos informants, 

JRC (F2) de Sant Jordi i CFT (F1) de Vila, la utilitzen en lloc de set. 

Una altra forma que presenta variació és el gerundi, ja que, com s’ha vist en la 

majoria de verbs analitzats fins ara, en eivissenc és bastant general la presència del 

segment velar en aquesta forma. Il·lustrem la situació a la taula (75). 

(75) Variació GER ser 

GER ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
 6/9 6/9 8/9 4/9 4/9 9/9 37/54 

  1/9 1/9 4/9 5/9  11/54 

~ 3/9 2/9  1/9   6/54 

 

L’opció majoritària és la forma sense velar , per la qual opten 37 dels 54 

informants; però hi ha 17 informants que usen també la forma . D’aquests 17 

informants, 11 opten de manera exclusiva pel gerundi velaritzat  i 6 combinen 

les dues formes ~.  

5.1.5 Resum de la distribució del segment velar a la classe II 

Per tal de sintetitzar la descripció que acabem de desenvolupar presentem la taula 

(76), que resumeix la variació que hem detectat. Per a cada verb especifiquem l’arrel, o 

arrels, que presenten; a quina subclasse pertanyen, i, tot seguit, quines formes del 

segment velar es detecten en cada temps o mode verbal. En els casos en què, en un 

                                                           
43 La forma set també és usual a Osona.  
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mateix temps verbal, hi ha més d’una variant, la que apareix en primer lloc és la més 

general i, a continuació, apareixen les altres. Si, a més a més, hi ha alguna variant que és 

utilitzada per quatre o menys informants —per evitar fer-ne una generalització— ho 

indiquem amb un asterisc (*) i especifiquem, amb un número al costat, la quantitat 

exacta d’informants que l’usen. Per últim, cal tenir en compte que marquem en negreta 

aquelles velars que apareixen en els contextos generals, és a dir, els que conformen els 

patrons de distribució que hem establert al principi de la descripció de cada verb.   
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(76) Distribució de les diferents formes fonètiques del segment velar a la classe II 

VERB CLASSE ARREL PI PS IS IMP PART GER 

beure II, +EXT be– [] [] [] [] [] [] 

caure II, +EXT cai– [] [] [] [] [] [] 

coure II, +EXT co– [] [] [] [] []*1 [] 

creure II, +EXT cre– [] [] [] [] [] [] 

deure II, +EXT de– [] [] [] [] [] [] 

jeure II, +EXT je– [] [] [] [] [] [] 

moure II, +EXT mo– [] [] [] [] [] [] 

riure II, +EXT ri– [] [] [] [] [] [] 

seure II, +EXT se– [] [] [] [] [] [] 

treure II, +EXT tre– [] [] [] [] []*4 [] 

defendre II, +EXT defen– [] [] [] [] [] [] 

entendre II, +EXT enten– [] [] [] [] [] [] 

moldre II, +EXT mol– [] [] [] [] [] [] 

prendre II, +EXT pren– [] [] [] [] [] [] 

perdre II, –EXT perd–  []*2     

batre II, –EXT bat– []*2 [] 

[]*1 

[]*1 

[]*1 [] []*1 []*1 

prometre II, –EXT promet–  [] 

[]*1 

 []*1  []*1 

rebre II, –EXT reb–  [] 

[]*1 

   []*2 

rompre II, –EXT romp–  []  []*2  []*1 

córrer II, +EXT corr– [] [] 

[]*1 

[]*1 

[] [] [] [] 

ser II, irreg. so–/si– [] [] []*3 [] []*2 [] 
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5.2 Verbs de la classe III 

Els verbs de la classe III que formen part del nostre corpus són: bullir, collir, 

cosir, dormir, escopir, fugir, llegir, mentir, munyir, obrir, omplir, partir, sentir i sortir. 

La tercera classe verbal es caracteritza per estar subdividida en dos grups: a) verbs amb 

extensió palatal –eix [] (III, [+EXTENSIÓ]) i b) verbs sense extensió palatal (III, [–

EXTENSIÓ]). Pel que fa a l’extensió, Vilangómez (1956: 152), quan esmenta la llista de 

verbs que no la presenten, adverteix que «alguns d’aquestos verbs tendeixen a conjugar-

se com servir»; certifica, per tant, la tendència expansiva que protagonitza el segment 

palatal, que, tal com mostra Perea (2006), no és exclusiva del dialecte eivissenc. Així, la 

situació és que els parlants fan amb extensió verbs que, normativament, són sense 

extensió palatal. És bastant difícil establir una llista fixa de verbs de la classe III amb 

extensió palatal pel fet que no només hi ha variació dialectal sinó que, a més, un parlant 

pot vacil·lar en un mateix verb (és perfectament possible que una persona digui bullo i 

bulleixo i totes dues formes li semblin correctes i usuals).  

Segons Moll ([1968] 1997: 88), en balear —i, per tant, teòricament en eivissenc— 

els verbs que segueixen el model de la classe III, [–EXTENSIÓ] són: ajupir, bullir, collir, 

cosir, cruixir, dormir, escopir, esmunyir, fugir, grunyir, mentir, morir, munyir, obrir, 

omplir, pudir, punxir, punyir, retrunyir, sentir i sortir. Moll ([1968] 1997: 88-89) 

afegeix, a més, una llista de verbs que poden presentar un paradigma amb extensió 

palatal i un sense extensió, que són acudir, afegir, ferir, fregir, brunzir, llegir, mentir, 

penedir, teixir, tenyir, tossir i vestir. Tractant el mateix aspecte, Villangómez (1978: 

152) presenta una llista de verbs amb extensió palatal idèntica a la de Moll, amb l’afegit 

del verb eixir i els irregulars tenir i venir; sobre els verbs que poden presentar 

paradigma amb extensió palatal i sense, l’autor eivissenc fa referència a mentir, escollir 

i tossir com a verbs que es poden conjugar amb –eix o sense i, a més, especifica que «a 

Eivissa i Formentera, els verbs fregir i llegir s’usen també amb formes no incoatives: 

frig i fregeix [...] llig i llegeix [...]». El cert és que, avui en dia, la vigència d’aquestes 

llistes està en entredit, bàsicament perquè, tal com hem comentat més amunt, el segment 

palatal ocorre cada cop en més verbs. Per això, en aquesta tesi no prenem com a 

referència el llistat de verbs anterior, però sí que prenem la idea de la divisió en tres 

grups dels verbs de la classe III: el primer grup, que hem anomenat classe III, 

[+EXTENSIÓ], que inclou els verbs que, en el nostre corpus, presenten sempre el segment 

–eix a les persones 1, 2, 3 i 6 del PI i del PS; el segon grup, que hem anomenat III, [–
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EXTENSIÓ], que inclou els verbs que no presenten mai el segment –eix; i, per últim, el 

tercer grup, que hem anomenat classe III, [MIXTA], que inclou els verbs que tant poden 

presentar-se conjugats amb l’extensió palatal —seguint, per tant, el model de partir— 

com sense extensió palatal —seguint, per tant, el model de dormir. La classificació que 

en resulta és la següent: 

(77) Classificació dels verbs de la classe III segons el corpus Marí (2008)44 

III, [–EXTENSIÓ] III, [+EXTENSIÓ] III, [MIXTA] 

dormir 
sentir 
omplir 
obrir 
sentir 

partir 
llegir 
mentir 

bullir 
cosir 

escopir 
munyir 
collir 
fugir 

 

A part de la classificació que fem dels verbs segons la presència o absència del 

segment palatal, un altre aspecte rellevant és el de la forma en què ocorre aquest 

segment. En català, el segment palatal té tres formes bàsiques, segons el dialecte: 

l’eivissenc se situa en el conjunt de dialectes orientals; per tant, hauria d’utilitzar o bé la 

variant –esc //, que és la que es considera pròpia del dialecte balear, o bé la variant –

eix //, pròpia dels dialectes orientals. Moll ([1968] 1997: 87-88) ja afirma que «en 

eivissenc l’increment dels verbs incoatius és eix en tots els temps i persones (indicatiu 

parteixo, parteixes, parteix, parteixen; subjuntiu parteixi, parteixis, parteixin)» mentre 

que, en canvi, «a Mallorca i Menorca l’increment és eix en la segona i tercera persones 

singulars i en la tercera del plural del present d’indicatiu [...] és esc en tots els altres 

casos (partesc; partesqui, partesquis, partesqui, partesquin). El mateix afirmen Wheeler 

([1986] 2007: 33) i Veny (1999: 87), que detecten fluctuació entre [] i [] als verbs 

tipus merèixer i néixer, però afirmen que en la resta de verbs, [] és la forma usual. 

Només Perea (2006: 14-15) documenta la presència de [] però molt localitzada: 

només a la persona 1 del present d’indicatiu i només a la localitat de Sant Mateu 

d’Aubarca (cal tenir en compte, però, que Perea analitza dades de principi  del segle XX) 

El tema en el qual centrarem l’atenció és l’aparició, o no, del segment velar en els 

verbs de la classe III, amb extensió i sense (a § 6.1.2 discutim el tractament morfològic 

del segment velar quan segueix –eix).Tot i que en la varietat estàndard no hi ha, en el 

paradigma dels verbs d’aquesta classe, cap context en el qual aparegui el segment velar, 

                                                           
44 En negreta, indiquem el verb que hem pres com a model de cada subclasse verbal. 
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en algunes varietats  catalanes —nord-occidental, valencià, mallorquí— aquests verbs 

es velaritzen (veg., entre altres, Viaplana 2005, Clua 1998, Querol 2009). A més a més, 

Wheeler ([1986] 2007) afirma també que en eivissenc els verbs de la classe III poden 

ser velaritzats, sobretot en algunes formes del subjuntiu. Per tot això, i en base a les 

nostres dades, intentarem determinar si el fet de pertànyer a un grup o a un altre influeix 

en el nivell d’ocurrència del segment velar. Començarem per descriure quina és la 

situació en els dos verbs model de cada subclasse: dormir, verb model de la subclasse 

III, [–EXTENSIÓ] (§ 5.1.2.1.1), i partir, verb model de la subclasse verbal III, 

[+EXTENSIÓ] (§ 5.1.2.2.1); després ampliarem el ventall a altres verbs (§ 5.1.2.1.2, § 

5.1.2.2.2 i § 5.1.2.3). Tancarem la descripció de la classe III amb unes observacions 

conjuntes dels verbs d’aquesta classe (§ 5.1.2.4). 

5.2.1 Classe III, [–EXTENSIÓ] 

 5.2.1.1 Verb model: dormir 

En eivissenc, el segment velar apareix en alguns contextos del paradigma del verb 

dormir. El patró que es pot establir és el de (78). 

(78) Patró dormir. 

 DORMIR 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

 

2    
3    
4    
5    
6    

 

Com mostra el patró (78), la consonant velar només apareix de forma majoritària 

a les formes de les persones 4 i 5 del present de subjuntiu i a la persona 4 de l’imperatiu. 

Com veurem tot seguit, però, si mirem les dades detalladament observarem que hi ha 

ocurrències de la consonant velar en altres contextos. Els únics temps en els quals el 

segment velar no apareix en cap cas són el present d’indicatiu i el participi.  

Al present de subjuntiu, la majoria d’informants (48 de 54) segueixen el patró i 

velaritzen només les formes de les persones 4 i 5; així i tot, hi ha informants que o bé 

opten per la velarització de més formes o bé eliminen la velarització de les persones 4 i 

5. Presentem un resum de la situació a (79). 
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(79) Variació PS dormir 

LOCALITAT ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI 
INFORMANTS 7/9 CRM, MRC (F3) 8/9 CJMT (F3) 8/9 ETM (F3) 

PS 

1      
2      
3      
4      
5      
6      

 

LOCALITAT ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA 
INFORMANTS 9/9 8/9 MSE (F2) 8/9 PMV (F3) 

PS 

1   ~  
2   ~  
3   ~  
4     
5     ~
6   ~  

 

A l’imperfet de subjuntiu la situació és més complexa, pel fet que el nivell de 

variació és més alt. En aquest cas hi ha 43  informants que segueixen el patró, 

completament sense velaritzar; però, tot i això, hi ha un grup d’informants que 

afegeixen el segment velar en algunes formes del paradigma. Reflectim la situació de 

cada localitat a (80). 

(80) Variació IS dormir 

LOC. ST. ANTONI ST. JOAN 
INF. 8/9 MGS (F2) 4/9 MJMT (F2), CJMT (F3), LTG (F3) NMF (F2), MGE (F2) 

IS 

1     ~
2     ~
3     ~
4     ~
5     ~
6  ~   ~

 

LOC. ST. JORDI ST. JOSEP 
INF. 8/9 FST (F2) 7/9 CMT (F2) AML (F3) 

IS 

1     
2     
3     
4    ~ 
5    ~ 
6     
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LOC. STA. EULÀRIA VILA 
INF. 9/9 7/9 PMC (F3) PMV (F3) 

IS 

1    ~
2    ~
3    ~
4    
5    
6    

 

A l’imperatiu, la situació és semblant a la de l’imperfet de subjuntiu, per l’alt grau 

de variació que presenta. Seguint el patró, la majoria d’informants velaritza la forma de 

la persona 4; tot i això, el grau de dispersió formal és elevat. Il·lustrem la situació a 

(81). 

(81) Variació IMP dormir 

4 5 ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 

 Ø 6/9 6/9 1/9 3/9 5/9 3/9 24/54 

  1/9 3/9 6/9 5/9 1/9 3/9 19/54 

~Ø  ~Ø      2/9 2/54 

Ø  Ø 2/9  2/9 1/9 3/9 1/9 9/54 
 

Finalment, cal descriure què ocorre al gerundi. Tot i que, com hem indicat al 

patró, la majoria d’informants no afegeixen la consonant velar a la forma del gerundi, hi 

ha alguns informants que sí que el velaritzen. Presentem un resum de la situació a (82). 

(82) Variació GER dormir 

GER ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 

 9/9 8/9 7/9 9/9 8/9 8/9 49/54 

   2/9    2/54 

~  1/9   1/9 1/9 3/54 

 

5.2.1.2 Altres verbs de la classe III, [–EXTENSIÓ] 

La resta de verbs de la subclasse III, [–EXTENSIÓ] són obrir, omplir, sentir i sortir. 

5.2.1.2.1 Obrir 

A partir de l’anàlisi de les dades, podem establir el patró per al verb obrir que 

mostrem a (83). 
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(83) Patró obrir 

 OBRIR 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

 

2    
3    
4    
5    
6    

 

El patró d’obrir coincideix amb el de dormir (veg. (78)).  

En primer lloc, hi ha força variació en relació amb la forma de la persona 1, tot i 

que el segment velar no hi està implicat. Presentem un resum de la situació a (84). 

(84) Variació a la persona 1 del PI obrir 

1 PI ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
 2/9 4/9 9/9 1/9 8/9 7/9 31/54 
 4/9 5/9  8/9 1/9 2/9 20/54 
 1/9      1/54 

 1/9      1/54 
 1/9      1/54 

 

Com mostra la taula (66), la forma majoritària és ; però cal destacar que , 

tot i la dificultat sil·làbica que comporta acabar en un grup consonàntic de sonicitat 

creixent, és la forma utilitzada per un nombre força important d’informants (20 de 54), 

i, fins i tot, a Sant Josep és la forma utilitzada per la majoria d’informants. Destaca 

també PTT (F3), que fa  i manté l’extensió palatal a la resta del paradigma; i, un 

altre cop, CRM (F3) utilitza la forma més pròpia de la varietat estàndard .45  

Al present de subjuntiu, el grau de variació és força alt. Ho reflectim a (85). 

(85) Variació PS obrir 

LOCALITAT ST. ANTONI ST. JOAN 

INFORMANTS 5/9 CTR (F1) PTT (F3)  CRM, MRC 
(F3) 6/9 MGE (F2) FFR (F3) CJMT (F3) 

P

S 

1        
2        
3        
4        
5        
6        

                                                           
45 Pel que fa a la resta del paradigma, a la persona 2 també utilitza la forma estàndard obres, en lloc de la 
genuïna en eivissenc obris, però fa la resta de persones amb les formes pròpies d’Eivissa: ell obr , 
obrim, obriu i obrin. 
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LOCALITAT ST. JORDI ST. JOSEP 
INFORMANTS 7/9 NST, JST (F3) 7/9 MRT (F3) CRR (F2) 

PS 

1     
2     
3     
4     
5     
6     

 

LOCALITAT STA. EULÀRIA  VILA 
INFORMANTS 7/9 JJM (F3) MSE (F2) 5/9 JMR (F1) CFC (F1), JPS (F2) NMV (F2) 

PS 

1       
2       
3       
4  ~     
5  ~     
6       

 

A l’imperfet de subjuntiu, tot i que el patró és seguit per 42 dels 54 informants, 

també hi ha un grau considerable de variació. Il·lustrem la situació a (86). 

(86) Variació IS obrir 

LOCALITAT ST. ANTONI ST. JOAN 
INFORMANTS 8/9 MGS (F2) 6/9 MGE (F2) MJMT (F2), CJMT (F3) 

IS 

1    ~ 
2    ~ 
3    ~ 
4    ~ 
5    ~ 
6    ~ 

 

LOCALITAT ST. JORDI ST. JOSEP 
INFORMANTS 6/9 FST (F2) JRC (F2) JST (F3) 7/9 MRT (F3) CMT (F2) 

IS 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
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LOCALITAT STA. EULÀRIA VILA 
INFORMANTS 8/9 JYR (F2) 7/9 PMC (F3) PMV (F3) 

IS 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
 

A l’imperatiu, com hem vist en els verbs anteriors, el grau de variació també és 

força alt. Tot i que les opcions majoritàries segueixen sent la velarització de la persona 

4, la velarització de les persones 4 i 5 o la no-velarització de cap de les dues formes, hi 

ha altres opcions que utilitzen alguns informants. Ho resumim a (87). 

(87) Variació IMP obrir 

4 5 ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
 Ø 7/9 5/9 1/9 4/9 5/9 3/9 25/54 

   3/9 6/9 5/9 1/9 5/9 20/54 

[] []~Ø  1/9     1/54 

~Ø ~Ø   1/9    1/54 

~Ø Ø 1/9      1/54 

Ø Ø 1/9  1/9  3/9 1/9 6/54 
 

Com hem vist en els verbs anteriors, l’opció majoritària, seguida per 25 dels 54 

informants, és la de velaritzar només la forma de la persona 4.  

Al gerundi també hi ha variació, tot i que en un grau lleugerament inferior al dels  

verbs anteriors. Il·lustrem la situació a  (88). 

(88) Variació GER obrir 

GER ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
 9/9 8/9 8/9 9/9 8/9 8/9 50/54 

   1/9    1/54 

~  1/9   1/9 1/9 3/54 

5.2.1.2.2 Omplir 

Podem establir el patró (89) per al verb omplir. 

(89) Patró omplir 

 OMPLIR 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

 

2    
3    
4    
5    
6    
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 Tots els temps verbals presenten variació en relació amb les formes que hem 

establert al patró. Només al present d’indicatiu i al participi la variació exclou la 

velarització.  

Al present d’indicatiu hi ha variació en relació amb la forma de la persona 1. 

Presentem un resum de la situació a  (90). 

(90) Variació a la persona 1 del PI omplir 

1 PI ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
 3/9 7/9 6/9 8/9 8/9 3/9 35/54 
 1/9 1/9 3/9 1/9 1/9 4/9 11/54 
 2/9      2/54 
      2/9 2/54 

 3/9 1/9     4/54 
 

En relació amb la forma de la persona 1, destaca per damunt de tot el fet que, així 

com a obrir la forma majoritària era , amb simplificació de grup consonàntic final  

per obtenir una seqüència sense problemes de sonicitat ni de sil·labificació, a omplir la 

forma per la qual es decanten de manera majoritària els informants és  —amb 

terminació de sonicitat creixent i, per tant, de sil·labificació problemàtica—, en comptes 

de  (sense problemes de sil·labificació). També cal destacar l’aparició de la forma 

, que es dóna en més casos que , que només era utilitzada per un 

informant, PTT (F3) de Sant Antoni. A omplir, la forma de la persona 1 amb l’extensió 

palatal és utilitzada per quatre informants, tots de la F3: CRM, MRC i PTT de Sant 

Antoni i LTG de Sant Joan.  

Al participi la variació es troba només en un informant, XJR (F3) de Santa 

Eulària, que, en lloc de fer el participi  com fa la resta d’informants, utilitza la 

forma .  

Al present de subjuntiu, la majoria d’informants (41/54) velaritzen les formes de 

les persones 4 i 5, però aquesta opció només és seguida per tots els informants a Sant 

Josep; a la resta de localitats es detecten més ocurrències del segment velar. Presentem 

un resum de la situació a (91). 
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(91) Variació PS omplir 

LOC. ST. ANTONI ST. JOAN 
INF. 5/9 PTT (F3) LTT (F2) CRM, MRC (F3) 7/9 LTG (F3) CJMT (F3) 

PS 

1       
2       
3       
4  ~     
5  ~     
6       

 

LOCALITAT ST. JORDI STA. EULÀRIA 
INFORMANTS 8/9 JST (F3) 6/9 MSE (F2) CJP (F3) XJR (F3) 

PS 

1      
2      
3      
4      
5      
6      

 

LOCALITAT VILA 
INFORMANTS 6/9 PMV (F3) NMV (F2) SMM (F2) 

PS 

1    
2    
3    
4    
5    
6    

 

A l’imperfet de subjuntiu del verb omplir el patró és seguit per 41 dels 54 

informants i, pel que fa a les localitats, només Santa Eulària s’hi mostra completament 

fidel. Resumim la situació de la resta de pobles a (92). 

(92) Variació IS omplir 

LOC. ST. ANTONI ST. JOAN 
INF. 8/9 PTT (F3) 6/9 MGE (F2) MJMT  (F2), CJMT (F3) 

I

S 

1    ~ 

2    ~ 

3    ~ 

4    ~ 

5    ~ 

6    ~ 
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LOCALITAT ST. JORDI 
INFORMANTS 5/9 NST (F3) JST (F3) JRC (F2) FST (F2) 

IS 

1     
2     
3     
4     ~
5     ~
6     ~

 

LOC. ST. JOSEP VILA 
INF. 8/9 CMT (F2) 5/9 SMM (F2) PMC (F3) PMV (F3) NMV (F2) 

IS 

1       
2       
3       
4     ~  
5     ~  
6     ~  

 

A l’imperatiu, com a la resta de verbs que hem vist, hi ha variació, tot i que en 

aquest cas cal dir que el grau de variació no és tan alt com en els verbs sentir, sortir i 

obrir. Presentem un resum de la situació a la taula (93). 

(93) Variació IMP omplir 

4 5 ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
 Ø 8/9 7/9 5/9 6/9 5/9 4/9 35/54 

   2/9 3/9 2/9 1/9 2/9 10/54 

[]  []~Ø 1/9   1/9  2/9 4/54 

Ø Ø   1/9  3/9 1/9 5/54 

 

Al gerundi hi ha sis informants que s’allunyen del patró i no opten per la forma 

. Ho il·lustrem a (94). 

(94) Variació GER omplir 

GER ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
 9/9 7/9 7/9 9/9 8/9 8/9 48/54 

  1/9 2/9    3/54 

~  1/9   1/9 1/9 3/54 

 

5.2.1.2.3 Sentir 

A partir de les dades del corpus, es pot establir el patró de sentir que reflectim a 

(95) en relació amb les ocurrències del segment velar. 
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(95) Patró sentir 

 SENTIR 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

 

2    
3    
4    
5    
6    

 

Com mostra la taula (95), les ocurrències majoritàries del segment velar a sentir 

són les mateixes que s’han establert a dormir, el verb model d’aquesta classe. De totes 

maneres, com també passava a dormir, si analitzem les dades detalladament observarem 

que les ocurrències de la velar poden augmentar.  

D’entrada, cal tenir en compte que els dos únics temps que no presenten cap cas 

de variació són el present d’indicatiu i el participi. En aquest darrer temps, tots els 

informants manifesten la forma  i al present d’indicatiu, tots els informants fan la 

forma de la persona 1 .46Només CRM (F3) de Sant Antoni es desmarca de la 

resta i utilitza la forma  

Al present de subjuntiu, una àmplia majoria dels informants (51/54) segueixen el 

patró i velaritzen les formes de les persones 4 i 5. Hi ha, però, tres informants que opten 

per solucions diferents: d’una banda, JST (F3) de Sant Jordi velaritza tot el paradigma 

(, , , , , ) i, de l’altra, CRM 

(F3) i MRC (F3) de Sant Antoni, usen l’opció totalment oposada ja que no velaritzen 

cap de les formes del paradigma.  

Així mateix, a l’imperfet de subjuntiu hi ha variació i en un grau més alt que al 

present de subjuntiu. En concret, hi ha 45 informants que segueixen el patró i la resta se 

n’allunyen. Resumim la situació a (96). 

 

 

 

 

                                                           
46 Hi ha variació en relació amb el manteniment de la consonant dental final del grup –nt a la persona 1 
del PI. Com que la majoria d’informants manté la consonant i el fenomen fonètic de simplificació de 
grups consonàntics no és objecte d’estudi d’aquest treball, en aquest cas s’ha optat per indicar només la 
forma majoritària (per a una explicació paradigmàtica de per què el grup –nt es pot mantenir en el PI però 
no així en el gerundi, vegeu, per exemple, l’anàlisi de Pons 2007 en el marc de la teoria de l’optimitat). 
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(96) Variació IS sentir 

LOCALITAT ST. ANTONI ST. JOAN 
INFORMANTS 8/9 CRM (F3) 6/9 MGE (F2) LTG (F3) MJMT (F2) 

IS 

1      
2      
3      
4      
5      
6      

 

LOCALITAT ST. JORDI ST. JOSEP 
INFORMANTS 7/9 FST (F2) JRC (F2) 8/9 CMT (F2) 

IS 

1     
2     
3     
4     
5     
6     

 

LOCALITAT STA. EULÀRIA VILA 
INFORMANTS 8/9 JYR (F2) 8/9 PMV (F3) 

IS 

1  ~  
2    
3    
4    
5    
6    

 

A l’imperatiu el grau de variació és el més alt de tots els temps verbals: l’opció 

majoritària, la del patró, és seguida per 27 informants, una quantitat molt inferior a la 

que es comptabilitza a la resta de temps verbals. Resumim la situació a (97). 

(97) Variació IMP sentir 

4 5 ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 

 Ø 6/9 5/9 2/9 3/9 7/9 4/9 27/54 
  1/9 4/9 7/9 6/9 1/9 4/9 23/54 
Ø  Ø 2/9    1/9 1/9 4/54 

 

El nivell de variació a l’imperatiu de sentir, tot i ser el més alt en aquest verb, és 

més baix que a la majoria de verbs que s’han vist anteriorment. Bàsicament, els 

informants trien entre tres opcions: a) velaritzar la forma de la persona 4, l’opció 

majoritària (27/54); b) velaritzar les formes de les persones 4 i 5, molt a prop de l’opció 

majoritària (23/54), o c) no velaritzar cap de les dues formes, l’opció clarament 

minoritària (4/54).  
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Al gerundi també hi ha variació, tot  i que en un grau més baix. Il·lustrem la 

situació a (98). 

(98) Variació GER sentir 

GER ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
 9/9 7/9 7/9 9/9 8/9 8/9 48/54 

   1/9    1/54 

~  2/9 1/9  1/9 1/9 5/54 

 

5.2.1.2.4 Sortir 

Segons l’anàlisi de les dades del corpus d’aquest estudi, es pot establir el patró de 

(99) en relació amb l’aparició del segment velar a sortir. 

(99) Patró sortir 

 SORTIR 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

 

2    
3    
4    
5    
6    

 

Un aspecte en el qual sortir coincideix amb sentir és en el fet que el present 

d’indicatiu i el participi són els únics temps que no mostren cap cas de variació: tots els 

informants utilitzen com a forma del participi i, a la persona 1 del present 

d’indicatiu, tots els informants opten per la forma . Com també ocorria a sentir, 

només CRM (F3) de Sant Antonia es desvia del patró i opta per la forma 

Al present de subjuntiu, la majoria d’informants —48 en concret— velaritzen les 

formes de les persones 4 i 5. Hi ha alguns informants, però, que s’allunyen d’aquesta 

tendència. Il·lustrem la situació a (100). 

(100) Variació PS sortir 

LOCALITAT ST. ANTONI ST. JOAN 
INFORMANTS 7/9 CRM, MRC (F2) 8/9 CJMT (F3) 

PS 

1    
2    
3    
4    
5    
6    

 



5. Descripció de les dades 
 

133 
 

LOCALITAT ST. JORDI STA. EULÀRIA 
INFORMANTS 7/9 JST (F3) NST (F3) 8/9 MSE (F2) 

PS 

1     
2     
3     
4     
5     
6     

 

A l’imperfet de subjuntiu, el grau de variació és major que al present de subjuntiu, 

i, en aquest cas, és sempre per afegir el segment velar en més contextos. L’única 

localitat completament fidel al patró és Santa Eulària; la resta de pobles mostren una 

situació més diversa. Presentem un resum de la situació a (101). 

(101) Variació IS sortir 

LOCALITAT ST. ANTONI ST. JOAN 
INFORMANTS 8/9 MGS (F2) 6/9 LTG (F3) MGE, MJMT (F2) 

IS 

1     ~
2     ~
3     ~
4     ~
5     ~
6     ~

 

LOCALITAT ST. JORDI ST. JOSEP 
INFORMANTS 8/9 FST, JRC (F2) JST (F3) 7/9 CMT (F2), AML (F3) 

IS 

1     
2     
3     
4     
5     
6     

 

LOCALITAT VILA 
INFORMANTS 8/9 PMV (F3) 

IS 

1  
2  
3  
4  
5  
6  

 

A l’imperatiu, el grau de variació és el més alt de tots els temps d’aquest verb. Si 

ho comparem amb sentir, en aquell cas hem vist que les opcions a l’imperatiu es 

reduïen a tres (velaritzar només la persona 4, velaritzar les persones 4 i 5 i no velaritzar 
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cap de les persones); a sortir, en canvi, les combinacions s’amplien. Il·lustrem la 

situació a (102). 

(102) Variació IMP sortir 

4 5 ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
 Ø 6/9 5/9  4/9 7/9 3/9 25/54 

   4/9 5/9 3/9 1/9 3/9 16/54 

[] []~Ø      1/9 1/54 

~Ø ~Ø   2/9 1/9   3/54 

Ø ~Ø   1/9    1/54 

Ø Ø 3/9  1/9 1/9 1/9 2/9 8/54 

 

Al gerundi, el nivell de variació és bastant similar al que hem detectat al gerundi 

de sentir. Il·lustrem la situació a (103). 

(103) Variació GER sortir 

GER ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
 9/9 7/9 8/9 9/9 8/9 8/9 49/54 

   1/9    1/54 

~  2/9   1/9 1/9 4/54 

 

Diem que la situació és molt similar a la de sentir pel fet que els resultats de tots 

els pobles són idèntics als que hem vist en aquell verb; només canvia la situació de Sant 

Jordi. En aquesta localitat, a sentir eren dos els informants que s’allunyaven del patró i 

velaritzaven la forma del gerundi; a sortir, en canvi, només un informant, PMC (F1), 

usa la forma A Sant Joan, com ocorria a sentir, MGE (F2) i MJMT (F2) 

combinen la forma  amb ; el mateix ocorre a Santa Eulària, ja que, 

com a sentir, JYR (F2) combina les dues formes, i, per últim, a Vila també NMV (F2) 

combina la forma velaritzada amb la no velaritzada, com a sentir.  

5.2.2 Classe III, [+EXTENSIÓ] 

5.2.2.1 Verb model: partir 

Partir és el verb que prenem en aquesta tesi com a model de la subclasse verbal 

III, [+EXTENSIÓ], perquè presenta l’extensió palatal –eix a les persones 1, 2, 3 i 6 del 

present d’indicatiu, al present de subjuntiu i a les persones 2, 3 i 6 de l’imperatiu. En 

eivissenc, a més, també pot presentar l’extensió velar en alguns altres contextos. A 

(104) establim les ocurrències del segment velar, que, segons el nostre corpus, són 

majoritàries i, per tant, formen el patró de distribució de l’extensió velar en aquest verb. 
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(104) Patró partir 

 PARTIR 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

 

2    
3    
4    
5    
6    

 

Com reflecteix la taula (86), el patró és idèntic al del verb model de la classe III, 

[–EXTENSIÓ] dormir. Com en la resta de verbs que hem vist anteriorment, però, hi ha 

variació en alguns temps verbals; concretament, a tots tret del participi.  

Al present d’indicatiu del verb partir la variació afecta la persona 1, com resumim 

a (105). 

(105) Variació a la persona 1 del PI partir 

1 PI ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
 9/9 9/9 8/9 5/9 5/9 3/9 39/54 
   1/9 4/9 4/9 6/9 15/54 

 

Al present de subjuntiu, el patró estableix la velarització només de les formes de 

les persones 4 i 5. Això només és seguit completament a Sant Josep i Sant Jordi; a la 

resta de localitats hi ha, com a mínim, un informant que opta per una opció diferent. 

Il·lustrem la situació a (106). 

(106) Variació PS partir 

LOC. ST. ANTONI ST. JOAN STA. EULÀRIA VILA 
INF. 7/9 CRM, MRC (F3) 8/9 LTG (F3) 8/9 XJR (F3) 8/9 SMM (F2) 

PS 

1        
2        
3        
4        
5        
6        

 

Com reflecteix la taula (106), al present de subjuntiu es poden establir tres grups: 

en primer lloc, Sant Josep i Sant Jordi, que, com ja hem dit més amunt, presenten uns 

resultats completament estables i fidels al patró, ja que tots els informants velaritzen les 

formes de les persones 4 i 5 (partiguem i partigueu); en segon lloc, Sant Joan, Santa 

Eulària i Vila, que són les localitats amb més variació pel fet que a cada localitat hi ha 
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vuit informants que només velaritzen les formes de les persones 4 i 5 i un informant que 

velaritza gairebé tot el paradigma, en el cas de Sant Joan i tot, en el cas de Vila i Santa 

Eulària. Per últim, Sant Antoni, on set informants velaritzen les persones 4 i 5, però dos 

—CRM (F3) i MRC (F3)— no velaritzen cap forma del paradigma.  Cal destacar el fet 

que la situació de Sant Antoni destaca perquè és l’únic indret on hi ha algun informant 

—en concret, dos— que no velaritza les persones 4 i 5. 

A l’imperfet de subjuntiu, el grau de variació és bastant alt. El patró estableix que 

al llarg de tot el paradigma no hi ha cap ocurrència del segment velar, però això només 

se segueix completament a Sant Josep, que també era, junt amb Sant Jordi, l’única 

localitat que es mantenia totalment fidel al patró al present de subjuntiu. A la resta de 

pobles, el segment velar ocorre en alguns contextos. Ho il·lustrem a (107). 

(107) Variació IS partir 

LOCALITAT ST. ANTONI ST. JOAN 
INFORMANTS 8/9 MGS (F2) 6/9 LTG (F3) MJMT(F2), CJMT (F3) 

IS 

1     
2     
3     
4     
5     
6     

 

LOCALITAT ST. JORDI STA. EULÀRIA 
INFORMANTS 5/9 JRC, MRT (F2) NST, JST (F3) 8/9 JJM (F3) 

IS 

1     
2     
3     
4     
5     
6     

 

LOCALITAT VILA 
INFORMANTS 7/9 PMC (F3) PMV (F3) 

IS 

1   ~
2   
3   
4   
5   
6   

 

A l’imperatiu, la situació és de força variació, però es poden extreure algunes 

tendències generals. Il·lustrem la situació a (108). 
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(108) Variació IMP partir 

4 5 ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
 Ø 8/9 8/9 4/9 3/9 5/9 4/9 32/54 

   1/9 2/9 4/9 1/9 2/9 10/54 

~Ø  Ø      2/9 2/54 

Ø  Ø 1/9  3/9 2/9 3/9 1/9 10/54 

 

Com mostra la taula (108), a tots els pobles l’opció majoritària és velaritzar només 

la persona 4; aquesta situació és molt marcada, sobretot, a Sant Joan i Sant Antoni, ja 

que són vuit els informants que opten per velaritzar només aquesta persona (partiguem 

però partiu).  

Al gerundi, també hi ha variació, tot i que en un grau molt baix, ja que el patró és 

seguit per 52 dels 54 informants; només JYR (F2) de Santa Eulària i JRC (F2) de Sant 

Jordi se n’allunyen. En el cas de l’informant de Santa Eulària, combina la forma sense 

velar amb la velaritzada, [], mentre que JRC de Sant Jordi utilitza només la 

forma amb el segment velar. Amb tot, queda patent que el nivell de velarització és força 

baix. 

5.2.2.2 Altres verbs de la classe III, [+EXTENSIÓ] 

Els verbs del qüestionari que segueixen el model de la subclasse III, [+EXTENSIÓ] 

són llegir i mentir. Segons les dades de Moll ([1968] 1997), en balear mentir és [–

EXTENSIÓ]; a les dades que hem analitzat en aquest estudi, però, només hi ha el cas d’un 

informant, dels 54 enquestats en total, que el conjuga seguint aquest model. Per aquest 

motiu hem optat per considerar-lo part de la subclasse III, [+EXTENSIÓ]. Pel que fa a 

llegir, Moll ([1968] 1997) el col·loca a la llista de mixtos, ja que en algunes zones de les 

Illes Balears es conjuga sense extensió. Aquest, però, no és el cas d’Eivissa, on llegir ha 

estat sempre (com a mínim no tenim dades que indiquin el contrari) conjugat amb 

l’extensió palatal; així doncs, cal classificar-lo com a verb de la subclasse III, 

[+EXTENSIÓ]. 

5.2.2.2.1 Llegir 

 En base a les dades del nostre corpus, es pot establir el següent patró de 

distribució del segment velar, que reflectim a (109), per al verb llegir. 
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(109) Patró llegir47 

 LLEGIR 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

 

2    
3    
4    
5    
6    

 

La distribució majoritària del segment velar a llegir és la que reflecteix la taula de 

(109); és a dir, apareix a les persones 4 i 5 del PS i també a la 4 de l’imperatiu, 

coincident amb el patró dels verbs III, [–EXTENSIÓ]. Tenint en compte la totalitat de les 

dades, però, s’observa que la situació és més complexa i que l’extensió velar pot 

aparèixer en molts més contextos.  

Al present d’indicatiu la variació que es detecta se circumscriu a la forma de la 

persona 1, que es presenta sota dues variants:  i . Fent un còmput 

general, l’opció majoritària, , és triada per 34 informants, mentre que la segona, 

, la utilitzen 20 informants. Presentem un resum de la situació a (110). 

(110) Variació a la persona 1 del PI llegir 

1 PI ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
 6/9 9/9 6/9 5/9 6/9 2/9 34/54 
 3/9  3/9 4/9 3/9 7/9 20/54 

 

 

Al present de subjuntiu, a diferència del d’indicatiu, la variació no es limita a una 

sola forma del paradigma, així que el grau de variació és molt més alt. De fet, en aquest 

temps qualsevol persona del paradigma és susceptible de ser velaritzada. Presentem un 

resum de la situació a (111). 

 

 

 

 

 

                                                           
47 Alguns informants presenten variació a l’arrel del verb, que pot ser [] o []. Atès que no és 
rellevant per a l’objecte d’estudi de la tesi, en aquest punt hem optat per no reflectir-ho. Ho hem reflectit a 
les transcripcions completes de les enquestes (veg. l’annex a § 9.3). 
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(111)Variació PS llegir 

LOCALITAT ST. ANTONI ST. JOAN 
INFORMANTS 7/9 CRM (F3), MRC (F3) 7/9 CJMT (F3) LTG (F3) 

PS 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
 

LOCALITAT ST. JORDI ST. JOSEP 
INFORMANTS 8/9 NST (F3) 8/9 AML (F3) 

PS 

1    
2    
3    ~
4    
5    
6    
 

LOCALITAT STA. EULÀRIA 
INFORMANTS 5/9 ACG (F2), MSE (F2) XJR (F3) CJP (F3) 

PS 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
 

LOCALITAT VILA 
INFORMANTS 4/9 CFT (F1) SMM (F2) PMV (F3) CFC (F1) PMC (F3) 

PS 

1      
2      
3      
4      ~
5      ~
6      

 

Pel que fa a l’imperfet de subjuntiu, com recollim a (109), el patró general és que 

no hi ha cap ocurrència del segment velar al llarg del paradigma. Aquest patró és seguit 

per 43 dels 54 informants; és a dir, n’hi ha 11 que afegeixen el segment velar en alguna 

de les formes del paradigma. De fet, les úniques localitats que segueixen completament 

el patró són Sant Josep i Santa Eulària;  a les quatre localitats restants hi ha, com a 

mínim, un informant que afegeix el segment velar en alguna de les formes del 

paradigma.  
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(112) Variació IS llegir 

LOC. ST. ANTONI ST. JOAN 

INF. 8/9 MGS (F2) 7/9 CJMT (F3) LTG (F3) 

IS 

1     
2  ~   
3     
4     

5     

6     
 

LOCALITAT ST. JORDI 
INFORMANTS 4/9 JRC (F2), JST (F3) FST (F2) MRT (F2) MCC (F1) 

IS 

1     
2     
3     
4     
5     
6     

 

LOCALITAT VILA 

INFORMANTS 
7/9 

PMV (F3) NMV (F2) 
CFT (F1), CFC (F1), JMR (F1) SMM (F2) JPS (F2), VBR (F3) PMC (F3) 

IS 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
 

Com hem indicat a (109), a l’imperatiu el patró general és que la velar aparegui a 

la forma de la persona 4 (llegiguem) però no a la de la 5 (llegiu). Aquest patró és seguit 

per 35 dels 54 informants, sobretot a Sant Antoni, Sant Joan, Vila i Sant Josep; a Santa 

Eulària i Sant Jordi, en canvi, hi ha un grau de variació molt més alt. Il·lustrem la 

situació a (113). 

(113) Variació IMP llegir 

4 5 ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
 Ø 6/9 7/9 3/9 6/9 5/9 5/9 32/54 

   1/9 5/9  1/9  7/54 

~Ø ~Ø    1/9   1/54 

~Ø Ø 1/9     2/9 3/54 

Ø ~Ø   1/9 1/9   2/54 

Ø Ø 2/9 1/9  1/9 3/9 2/9 9/54 
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Com reflecteix la taula (113), Sant Jordi, que només presenta tres informants que 

segueixen el patró, és el poble amb més casos de formes velaritzades, ja que la majoria 

d’informants velaritzen les persones 4 i 5. A Sant Joan, Sant Josep i Sant Antoni és on 

hi ha més informants que segueixen la forma del patró, és a dir, que només velaritzen la 

forma de la persona 4; mentre que a Santa Eulària i Vila és on n’hi ha menys. 

Pel que fa al gerundi, l’àmplia majoria d’informants segueixen el patró: 51 de 54 

informants fan el gerundi sense afegir-hi el segment velar. La variació en aquest temps 

és, doncs, molt minsa perquè només tres informants afegeixen el segment velar. 

Il·lustrem la situació a (114).  

(114) Variació GER llegir 

GER ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
 9/9 8/9 8/9 9/9 8/9 9/9 51/54 

   1/9    1/54 

~  1/9   1/9  2/54 

5.2.2.2.2 Mentir 

A (115) establim, en base a les respostes majoritàries, el patró general de mentir. 

 (115) Patró mentir 

 MENTIR 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

 

2    
3    
4    
5    
6    

 

A tots els temps verbals analitzats es detecta un cert grau de variació.  

En primer lloc, la situació al present d’indicatiu és, com als verbs que hem vist 

anteriorment, que hi ha variació en relació amb la forma de la persona 1, que pot 

presentar la forma [] o la forma [].  Il·lustrem la situació de cada 

localitat a (116). 

(116) Variació a la persona 1 del PI mentir 

1 PI ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI STA. EULÀRIA ST. JOSEP VILA TOTAL 
 8/9 7/9 7/9 7/9 7/9 7/9 43/54 
 1/9 2/9 2/9 2/9 2/9 2/9 11/54 
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Al present de subjuntiu, hi ha variació, però no en un grau tan elevat com a llegir. 

El patró general, amb velarització només a les formes de les persones 4 i 5, és seguit per 

49 dels 54 informants. Es resumeix la variació a (117). 

(117) Variació PS mentir 

LOCALITAT ST. ANTONI STA. EULÀRIA 
INFORMANTS 7/9 CRM (F3), MRC (F3) 7/9 XJR (F3) CJP (F3) 

PS 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
 

LOCALITAT VILA 
INFORMANTS 8/9 PMV (F3) 

PS 

1  
2  
3  
4  
5  ~
6  

 

Pel que fa a l’imperfet de subjuntiu, 47 informants segueixen el patró general, 

sense el segment velar en cap de les formes del paradigma. Així i tot, set informants 

s’allunyen del patró. Mostrem un resum de la situació a (118). 

(118) Variació IS mentir 

LOC. ST. ANTONI ST. JOAN 
INF. 8/9 PTT (F3) 8/9 CJMT (F3) 

IS 

1    
2    
3    
4    
5    
6    

 

LOCALITAT ST. JORDI ST. JOSEP 
INFORMANTS 7/9 JST (F3) JRC (F2) 8/9 CMT (F2) 

IS 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
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LOCALITAT STA. EULÀRIA VILA 
INFORMANTS 8/9 JJM (F3) 8/9 PMC (F3) 

IS 

1  ~  
2  ~  
3  ~  
4  ~  
5  ~  
6  ~  

 

Destaca el fet que tots els informants que afegeixen el segment velar en alguna 

forma del paradigma, l’afegeixen, com a mínim, a la forma de la persona 4; i, de fet, sis 

dels vuit informants que velaritzen alguna forma afegeixen el segment velar a les 

formes de les persones 4 i 5. En relació amb aquest aspecte, és remarcable també la 

solució per la qual opta JJM (F3) de Santa Eulària, que combina al llarg de tot el 

paradigma les formes sense velaritzar amb les velaritzades. 

A l’imperatiu la situació també és de variació, tot i que la dispersió de respostes 

no és tan gran com al present o a l’imperfet de subjuntiu. En aquest temps, 30 

informants segueixen el patró general, és a dir, afegeixen el segment velar a la forma de 

la persona 4. Hi ha 24 informants, però, que s’allunyen de l’opció general. Il·lustrem la 

situació a (119).  

(119) Variació IMP mentir 

4 5 ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
 Ø 4/9 3/9 3/9 6/9 5/9 2/9 23/54 

  2/9 3/9 5/9 2/9 1/9 5/9 18/54 

[] []~Ø 1/9     1/9 2/54 

Ø Ø 2/9 3/9 1/9 1/9 2/9 1/9 10/54 
-- --     1/9  1/54 

 

Al gerundi, només un informant velaritza el gerundi, tot combinant-ho amb la 

forma no velaritzada.Reflectim la situació a (120).  

(120) Variació GER mentir 

GER ST. ANTONI ST. JOSEP ST. JORDI ST. JOAN STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
 9/9 9/9 9/9 9/9 8/9 9/9 53/54 

 ~     1/9  1/54 

 

5.2.3 Verbs de la classe III, [MIXTA] 

En el nostre corpus, seguint les respostes globals dels informants, els verbs que 

s’han d’encabir en el grup mixt són fugir, cosir, munyir, escopir, bullir i collir.  
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5.2.3.1 Fugir 

Pel que fa a fugir, el patró general que podem establir és el que mostrem a (121). 

(121) Patró fugir 

 FUGIR 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

 

2    
3    
4    
5    
6    

 

Al present d’indicatiu, el grau de variació no és tan alt com en els verbs anteriors; 

de fet, només 4 informants velaritzen la forma de la persona 1. El que destaca en aquest 

cas és que la variació, a la persona 1, no es limita a dues formes (una velaritzada i l’altra 

no velaritzada), sinó que es donen altres variants per expressar aquesta persona. 

Presentem un resum de la situació a (122).  

(122) Variació a la persona 1 del PI fugir 

1 PI ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI STA. EULÀRIA ST. JOSEP VILA TOTAL 
 9/9 8/9 8/9 9/9 4/9 7/9 45/54 
     3/9  3/54 

  1/9 1/9    2/54 
     1/9 1/9 2/54 

     1/9 1/9 2/54 

 

Al present de subjuntiu, la situació és idèntica, quantitativament, a la del present 

d’indicatiu: 50 informants segueixen el patró general, velaritzant les formes de les 

persones 4 i 5 (fugiguem i fugigueu), i quatre opten per altres solucions. Mostrem la 

situació a la resta de localitats a (123). 

(123) Variació a PS fugir 

LOCALITAT ST. ANTONI ST. JORDI 
INFORMANTS 8/9 CRM (F3) 7/9 JST (F3) ETM (F3) 

PS 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
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LOCALITAT VILA 
INFORMANTS 8/9 PMV (F3) 

PS 

1  
2  
3  
4  
5  
6  

 

A l’imperfet de subjuntiu, les dades també són molt semblants a les que s’han 

descrit anteriorment: 48 informants segueixen el patró que, com hem vist més amunt, 

estableix que no hi ha cap ocurrència del segment velar. Així i tot, hi ha alguns 

informants que velaritzen algunes formes i també tot el paradigma. Presentem un resum 

de la situació d’aquestes localitats a (124). 

(124) Variació IS fugir 

LOC. ST. JORDI ST. JOSEP 
INF. 6/9 JRC (F2) FST (F2), JST (F3) 8/9 CMT (F2) 

IS 

1     
2     
3     
4     
5     
6     

 

LOC. STA. EULÀRIA VILA 
INF. 8/9 MSE (F2) 7/9 PMC (F3) PMV (F3) 

IS 

1     
2     
3     
4     
5     
6     

 

A l’imperatiu, només 26 dels 54 informants segueixen el patró; és a dir, el grau de 

variació és bastant més alt que en els temps anteriors. Ho resumim a (125). 

(125) Variació IMP fugir 

4 5 ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
 Ø 7/9 6/9 1/9 4/9 7/9 4/9 29/54 

   3/9 5/9 3/9 1/9 4/9 16/54 

[]   []~Ø    1/9   1/54 

Ø   Ø 2/9  3/9 1/9 1/9 1/9 8/54 
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Al participi no hi ha cap ocurrència del segment velar. El grau de variació que es 

detecta es deu a la coexistència de dos participis, el fort,  i el regular, . La 

forma majoritària és , per un marge molt petit (23 informants fan , mentre que 

20 fan ). La resta d’informants vacil·len.  

(126)Variació PART fugir 

PART ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 

 4/9 7/9 5/9 3/9  5/9 24/54 

 3/9  3/9 2/9 9/9 2/9 19/54 

~ 2/9 2/9 1/9 4/9  2/9 11/54 

 

Al gerundi, el segment velar només apareix en la resposta de 4 informants; la gran 

majoria, 50, fan el gerundi sense segment velar. Il·lustrem la situació a (127). 

(127)Variació GER fugir  

GER ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 

 9/9 6/9 8/9 9/9 8/9 9/9 49/54 

  2/9 1/9    3/54 

~  1/9   1/9  2/54 
 

El que destaca en aquest verb és la situació de Sant Joan, ja que el grau de 

velarització ha augmentat respecte del que havíem detectat en els verbs anteriors: ara 

són tres els informants que velaritzen el gerundi, concretament es tracta dels informants 

MJMT (F2) i CJMT (F3), que fan  i MGE (F2), que combina les dues formes. 

5.2.3.2 Cosir 

A cosir, la situació és molt similar a la de fugir. El patró general és el que es 

presenta a (128). 

(128) Patró cosir 

 COSIR 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

 

2    
3    
4    
5    
6    
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A la forma de la persona 1 del present d’indicatiu, 48 informants segueixen el 

patró en relació amb l’aparició del segment velar (és a dir, sense velar). Resumim la 

situació a (129). 

(129) Variació a la persona 1 del PI cosir 

1 PI ST. ANTONI ST. JOAN  ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
 7/9 7/9 6/9 5/9 8/9 5/9 38/54 

 2/9 1/9 2/9 3/9  1/9 9/54 

      2/9 2/54 

  1/9 1/9  1/9 1/9 4/54 

~    1/9   1/54 

 

Al present de subjuntiu, també la majoria d’informants segueixen el patró (47/54), 

però la variació en relació amb les formes trobades amb velarització és major. Ho 

resumim a (130). 

(130) Variació PS cosir 

LOCALITAT ST. ANTONI ST. JOAN 
INFORMANT 7/9 VRT (F2), PTT (F3) CRM, MRC (F3) 8/9 CJMT (F3) LTG (F3) 

PS 

1      
2      
3      
4      
5      
6      ~

 

LOCALITAT ST. JORDI ST. JOSEP 
INFORMANTS 9/9 MRT (F2), ETM (F3), NST (F3), JST (F3) 8/9 CRR (F2) AML (F3) 

PS 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
 

LOCALITAT STA. EULÀRIA VILA 
INFORMANTS 7/9 MSE (F2) XJR (F3) 8/9 NMV (F2) JPS (F2) PMV (F3) 

PS 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
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A l’imperfet de subjuntiu, el patró no preveu cap ocurrència del segment velar al 

llarg del paradigma, i aquesta és l’opció que segueixen 45 dels 54 informants. Ho 

resumim a (131). 

(131) Variació IS cosir  

LOC. ST. ANTONI ST. JOAN 
INF. 8/9 MGS (F2) 6/9 CJMT (F3) MGE (F2), MJMT (F2) 

IS 

1     ~
2     ~
3     ~
4     ~
5     ~
6  ~   ~

 

LOC. ST. JORDI STA. EULÀRIA 
INF. 7/9 JRC (F2) FST (F2) 7/9 MSE (F2) JJM (F3) 

IS 

1      
2      
3      
4      
5      
6      

 

LOC. VILA 
INF. 7/9 PMC (F3) PMV (F3) 

IS 

1   
2   
3   
4  ~ 
5  ~ 
6   

 

A l’imperatiu, el patró assenyala que només es velaritza la forma de la persona 4, i 

això és el que fan 31 dels 54 informants, tal com s’il·lustra a (132). 

(132) Variació IMP cosir 

4 5 ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
 Ø 6/9 5/9 4/9 5/9 5/9 4/9 29/54 

   2/9 2/9 2/9 1/9 4/9 11/54 

Ø     [   1/9    1/54 

[]  []~Ø  1/9    1/9 2/54 

~Ø   Ø  1/9     1/54 

Ø Ø 3/9  2/9 2/9 3/9  10/54 

 

Al gerundi apareix el segment velar en alguns casos, però de manera molt escassa: 

només quatre informants l’afegeixen i en combinació amb la forma sense velaritzar. 
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(133) Variació GER cosir 

GER ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 

 9/9 7/9 9/9 9/9 8/9 9/9 51/54 

~  2/9   1/9  3/54 

 

5.2.3.3 Munyir 

Pel que fa a munyir, el patró que es pot establir és exactament igual al que s’ha 

establert per als verbs anteriors. 

(134) Patró munyir 

 MUNYIR 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

 

2    
3    
4    
5    
6    

 

Com ocorria en els verbs anteriors, malgrat que és possible establir un patró en 

base a les respostes majoritàries, hi ha informants que se n’allunyen.  

Com es veu a (135), al present d’indicatiu la majoria d’informants fan la forma de 

la persona 1 sense velaritzar; en concret, 47. Els 7 restants afegeixen el segment [] a la 

forma de la persona 1. La variació en aquest temps, però, no ve donada només per 

l’ocurrència del segment velar sinó també per la presència de l’extensió palatal. Es 

resumeix la situació a (135). 

(135) Variació a la persona 1 del PI munyir 

1 PI ST. ANTONI ST. JOAN  ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
[] 7/9 8/9 4/9 8/9 7/9 5/9 39/54 

[] 1/9 1/9 3/9 1/9   6/54 

[]   1/9  2/9  3/54 

[]   1/9   2/9 3/54 

[]~[]      1/9 1/54 

[]~[]      1/9 1/54 

[] 1/9      1/54 

 

Al present de subjuntiu, hi ha variació però no en un nivell tan alt com el que 

s’observa en la resta de verbs del mateix grup. El patró que es pot establir és el mateix 
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que a la resta de verbs: amb presència del segment velar a les formes de les persones 4 i 

5. En concret, el patró és seguit per 51 dels 54 informants. Es mostra la variació a (136). 

(136) Variació PS munyir 

LOCALITAT ST. ANTONI ST. JOAN 
INFORMANTS 8/9 MRC (F3), PTT (F3) CRM (F3) 8/9 MGE (F2) 

PS 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
 

LOCALITAT ST. JORDI VILA 
INFORMANTS 8/9 ETM (F3), JST (F3) PMC (F1) 8/9 NMV (F2), PMC (F3) PMV (F3) 

PS 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
 

A l’imperfet de subjuntiu, la variació és més alta que al PS i el patró és seguit per 

43 dels 54 informants; dels onze que resten, vuit velaritzen tot el paradigma —dos amb 

combinació amb les formes no velaritzades— i tres velaritzen diverses formes. Es 

presenta un resum de la situació a (137). 

(137) Variació IS munyir 

LOC. ST. JOAN ST. JORDI 
INF. 6/9 MGE (F2) MJMT (F2), CJMT (F3) 5/9 MCC (F1) JRC (F2) FST (F2), JST (F3) 

IS 

1  ~     

2  ~    

3  ~     

4  ~    

5 ~     

6  ~     
 

LOCALITAT STA. EULÀRIA VILA 
INFORMANTS 7/9 MSE (F2) JYR (F2) 7/9 PMC (F3) PMV (F3) 

IS 

1      
2      
3      
4  ~    
5  ~    
6      
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A l’imperatiu, com a la resta de verbs, el patró estableix que el segment velar 

ocorri només a la forma de la persona 4. Aquest és el model seguit per 34 informants. 

Són la majoria, però el nivell de variació és el més alt en aquest verb. El segon model 

que segueixen més informants, onze en concret, és el que velaritza les formes de les 

persones 4 i 5. Set informants no velaritzen cap de les dues formes i els dos que resten 

varien entre una opció i l’altra. Es resumeix la situació a (138). 

(138) Variació IMP munyir  

4 5 ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
  Ø 6/9 5/9 4/9 4/9 5/9 4/9 28/54 

  1/9 2/9 2/9 3/9 1/9 3/9 12/54 

[]  []~Ø      1/9 1/54 

~Ø  Ø    1/9   1/54 

Ø Ø 2/9 2/9 3/9 1/9 3/9 1/9 12/54 
 

Al gerundi, com ocorre a la resta de verbs, hi ha variació, tot i que una àmplia 

majoria no el velaritza. Es mostra a (139). 

(139) Variació GER munyir 

GER ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 

 9/9 8/9 8/9 9/9 8/9 9/9 51/54 

~  1/9 1/9  1/9  3/54 

 

Com reflecteix la taula (139), un altre cop tornen a ser les localitats de Sant Joan, 

Santa Eulària i Sant Jordi les que presenten els pocs casos de velarització del gerundi.  

5.2.3.4 Escopir 

A escopir, es pot establir un patró general també idèntic al que s’ha establert per a 

la resta de verbs d’aquest grup. És el que es mostra a (140). 

(140) Patró escopir 

 ESCOPIR 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

 

2    
3    
4    
5    
6    
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Tot i que, en base a les respostes majoritàries, s’ha establert aquest patró, si 

analitzem la situació a cada temps verbal trobarem que hi ha variació en relació amb 

l’aparició del segment palatal i, sobretot, en relació amb el grau d’ocurrència del 

segment velar al llarg del paradigma.  

En primer lloc, centrant l’atenció al present d’indicatiu, la majoria d’informants, 

50 concretament, fan la forma de la persona 1 sense segment velar. A més a més, la 

majoria segueix el model de la classe III, [–EXTENSIÓ]. Es presenta la situació resumida 

a (141). 

(141)Variació a la persona 1 del PI escopir 

1 PI ST. ANTONI ST. JOAN  ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 

[] 7/9 6/9 7/9 6/9 7/9 5/9 38/54 

[] 1/9 3/9 1/9 3/9  2/9 10/54 

[]   1/9  1/9 2/9 4/54 

[]~[]     1/9  1/54 

[] 1/9      1/54 

 

Com mostra (141), només Sant Jordi, Santa Eulària i Vila velaritzen la forma de la 

persona 1.  

Al present de subjuntiu, 48 dels 54 informats segueixen el patró; només hi ha sis 

informants que se n’allunyen i opten per altres solucions. Ho il·lustrem a (142). 

(142) Variació PS escopir 

LOCALITAT ST. ANTONI 
INFORMANTS 6/9 LTT (F2) MGS (F2) CRM , MRC (F3) PTT (F3) 

PS 

1     
2     
3     
4     
5     
6      

 

LOCALITAT ST. JOAN 
INFORMANTS 9/9 CJMT (F3) FFR (F3) MJMT (F2) 

PS 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
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LOCALITAT ST. JORDI ST. JOSEP 
INFORMANTS 9/9 JRC, MRT (F2), ETM, NST, JST (F3) 9/9 CMT (F2) CRR (F2) 

PS 

1     
2     
3     
4     
5     
6     

 

LOC. STA. EULÀLIA VILA 
INF. 8/9 JYR (F2) JJM (F3) XJR (F3) 7/9 NMV (F2), JPS (F2) PMV (F3) SMM (F2) 

PS 

1        
2        
3        
4       
5       
6        

 

A l’imperfet de subjuntiu el patró és seguit per 46 dels 54 informants. 

(143) Variació IS escopir 

LOC. ST. JOAN ST. JORDI 
INF. 7/9 CJMT (F3) MJMT (F2) 6/9 MRT (F2) JRC (F2) FST (F2) 

IS 

1       
2       
3       
4      
5       
6       

 

LOCALITAT STA. EULÀLIA VILA 
INFORMANTS 8/9 MSE (F2) 7/9 PMC (F3) PMV (F3) 

IS 

1  ~   
2     
3     
4  ~   
5  ~   
6     
 

A l’imperatiu, el patró estableix que l’única forma velaritzada és la de la persona 

4. El patró és seguit per 39 dels 54 informants. 
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(144) Variació IMP escopir 

4 5 ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
 Ø 7/9 6/9 4/9 5/9 5/9 7/9 34/54 

   2/9 3/9 1/9 1/9  7/54 

Ø Ø 2/9 1/9 2/9 3/9 3/9 2/9 13/54 

 

Al gerundi hi ha variació, ja que hi ha alguns informants que afegeixen el segment 

velar a la forma del gerundi. 

(145) Variació GER escopir 

GER ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 

 9/9 8/9 9/9 9/9 8/9 9/9 52/54 
~  1/9   1/9  2/54 

5.2.3.5 Bullir 

Pel que fa a bullir, la situació, en primera instància, és similar a la dels verbs 

anteriors, ja que el patró general que es pot establir és el que es mostra a (146). 

(146) Patró bullir 

 BULLIR 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

 

2    
3    
4    
5    
6    

 

Al present d’indicatiu hi ha variació en la persona 1 però els resultats són bastant 

diferents dels que s’havien vist per a la resta de verbs analitzats. Es resumeix a (147). 

(147) Variació a la persona 1 del PI bullir 

1 PI ST. ANTONI ST. JOAN  ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
[bu] 7/9 5/9 2/9 8/9 1/9 6/9 29/54 

[bu] 1/9 1/9 1/9    3/54 

[buk] 1/9 3/9 5/9 1/9 8/9 2/9 20/54 

[buk]      1/9 1/54 

[bu]~[bu]   1/9    1/54 

 

Com reflecteix la taula (147), a bullir la forma de la persona 1 presenta una 

tendència més alta a la velarització: tot i que les formes  o  no són 

majoritàries, són usades per 21 dels 54 informants, que és una quantitat molt més alta 
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del que s’havia detectat en els verbs anteriors. Destaca, a més, que a Sant Jordi i a Santa 

Eulària la forma [] és la majoritària.  

Al present de subjuntiu se segueix el mateix patró que a la resta de verbs: 

l’extensió velar ocorre en les formes de les persones 4 i 5. Aquest model és el que 

segueixen 45 dels 54 informants; els nou restants introdueixen alguna variació en el 

paradigma. Ho il·lustrem a (148). 

(148) Variació PS bullir 

LOCALITAT ST. ANTONI ST. JORDI 
INFORMANTS 7/9 PTT (F3) CRM, MRC (F3) 8/9 FST, MRT (F2) ETM (F3) PMC (F1) 

PS 

1      ~ 
2      ~ 
3      ~ 
4       
5       
6      ~ 

 

LOCALITAT ST. JOSEP STA. EULÀLIA 
INFORMANTS 8/9 MTP (F2) AML (F3) 5/9 JYR (F2), MSE (F2) XJR (F3), CJP (F3) 

PS 

1      
2      
3      
4      
5      
6      

 

LOCALITAT VILA 
INFORMANTS 8/9 PMV (F3) 

P

S 

1  
2  
3  
4  
5  ~
6  
 

A l’imperfet de subjuntiu, com ocorria en la resta de verbs que s’han tractat abans, 

la majoria d’informants —44 concretament— segueix el patró sense velaritzar. La resta 

d’informants es reparteixen entre els que velaritzen tot el paradigma i els que combinen 

totes dues opcions. Es resumeix a (149). 
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(149) Variació IS bullir 

LOC. ST. JOAN ST. JORDI 
INF. 5/9 NMF (F2), MGE (F2) MJMT (F2), CJMT (F3) 7/9 FST (F2) JRC (F2) 

IS 

1  ~    
2  ~    
3  ~    
4  ~    
5  ~    
6  ~    

 

LOC. ST. JOSEP STA. EULÀLIA VILA 
INF. 8/9 CMT (F2) 8/9 MSE (F2) 7/9 PMC (F3) PMV (F3) 

IS 

1       
2       
3       
4       
5       
6       

 

A l’imperatiu també hi ha força variació i a totes les localitats. S’il·lustra la 

situació a (150). 

(150) Variació IMP bullir 

4 5 ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
 Ø 6/9 5/9  5/9 5/9 6/9 27/54 

   3/9 6/9 3/9 1/9 3/9 16/54 

[i]   []~Ø   1/9    1/54 

Ø  Ø 3/9 1/9 2/9 1/9 3/9  10/54 
 

Bàsicament, com en els verbs que s’han vist anteriorment, hi ha tres opcions: a) el 

patró majoritari, seguit per 28 dels 54 informants, que només velaritza la forma de la 

persona 4; b) el patró seguit per 17 dels 54 informants, que velaritza les formes de les 

persones 4 i 5, i c) el patró minoritari, seguit per 9 informants, que no velaritza cap de 

les formes possibles.  

Al gerundi hi ha la variació que il·lustrem a (151). 

(151)Variació GER bullir 

GER ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 

 9/9 8/9 8/9 9/9 8/9 9/9 51/54 

   1/9    1/54 

~  1/9   1/9  2/54 
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5.2.3.6 Collir 

L’últim verb que forma part d’aquest grup és collir. En línies generals, el patró és 

el mateix que el dels verbs anteriors, però hi ha algunes diferències que mereixen ser 

destacades. El patró general és el que es reflecteix a (152). 

(152) Patró collir 

 COLLIR 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

 

2    
3    
4    
5    
6    

 

Com s’ha vist que ocorre en la resta de verbs vistos fins ara, tot i que s’estableixi 

un patró, hi ha un grau força alt de variació.  

A la persona 1 del present d’indicatiu, hi ha variació en funció de l’aparició del 

segment palatal i del segment velar. A collir, però, ocorre un fenomen que no havíem 

detectat en cap dels verbs anteriors. Primer, resumim la distribució de formes a (153). 

(153) Variació a la persona 1 del PI collir 

1 PI ST. ANTONI ST. JOAN  ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
[kuj] 3/9 3/9 3/9 1/9 4/9 6/9 20/54 

[ku] 1/9 1/9 1/9    3/54 

[kujk] 5/9 5/9 5/9 8/9 4/9 2/9 29/54 

[kuk]     1/9 1/9 2/54 

 

El primer que crida l’atenció, i és el fet diferencial d’aquest verb enfront de la 

resta, és que, en total, 31 informants fan la forma de la persona 1 velaritzada, mentre 

que 23 la fan sense el segment velar; és a dir, a collir la majoria d’informants velaritzen 

la forma de la persona 1.  

Al present de subjuntiu, el patró estableix que només es velaritzen les formes de 

les persones 4 i 5. Això és el que fan 24 dels 54 informants. La situació és la que es 

reflecteix a (154). 
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(154) Variació PS collir 

LOCALITAT ST. ANTONI 
INFORMANTS 4/9 MRC (F3) LTT (F2), VRT (F2)  CRM (F3) PTT (F3) 

PS 

1     
2     
3     
4     
5     
6     

 

LOC. ST. JOAN ST. JORDI 
INF. 4/9 FFR (F3) MMM (F1) FMF, MAMM (F1), CJMT (F3) 6/9 MCC (F1), JRC (F2), JST (F3) 

PS 

1   ~   
2   ~   
3   ~   
4      
5      
6   ~   

 

LOC. ST. JOSEP STA. EULÀLIA 
INF. 6/9 MRT (F3) AML (F3) CMT (F2) 6/9 XJR (F3), JJM (F3) CJP (F3) 

PS 

1       
2       
3       
4       
5       
6       

 

LOCALITAT VILA 
INFORMANT 5/9 PMV (F3) NMV (F2), SMM (F2) JPS (F2) 

PS 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
 

Tal com mostren les taules de (154), hi ha variació a tots els pobles; així, el grau 

de variació en aquest temps d’aquest verb és dels més alts de tots els que s’analitzen en 

aquesta tesi.  

Pel que fa a l’imperfet de subjuntiu, el nivell de variació no és tan alt com al 

present de subjuntiu. 
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(155) Variació IS collir 

LOC ST. ANTONI ST. JOAN 
INF 7/9 PTT (F3) MRC (F3) 7/9 FFR (F3) CJMT (F3) 

IS 

1      
2      
3      
4      
5      
6      

 

LOCALITAT ST. JORDI ST. JOSEP 
INFORMANTS 7/9 JRC (F2) FST (F2) 7/9 AML (F3) CMT (F2) 

IS 

1      
2      
3      
4      
5      ~
6      
 

LOCALITAT ST. EULÀRIA VILA 
INFORMANTS 8/9 JYR (F2) 7/9 PMC (F3) PMV (F2) 

IS 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
 

A l’imperatiu, com a la resta de verbs, el patró, seguit per 26 informants, estableix 

que el segment velar ocorre a la forma de la persona 4. Hi ha una altra opció, però, que 

és seguida per 21 informants: velaritzar les formes de les persones 4 i 5. Finalment, els 

set informants que resten opten per no velaritzar cap de les dues formes. Es mostra a 

(156). 

(156) Variació IMP collir 

4 5 ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
  Ø 5/9 6/9 4/9 3/9 3/9 5/9 26/54 

  2/9 3/9 5/9 3/9 4/9 4/9 21/54 

Ø  Ø 2/9   3/9 2/9  7/54 

 

Al gerundi hi ha variació, en un grau bastant similar al dels anteriors verbs. Es 

resumeix a (157). 
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(157) Variació GER collir 

GER ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 

 9/9 7/9 7/9 9/9 8/9 8/9 48/54 

  1/9 2/9    3/54 

~  1/9   1/9 1/9 3/54 

 

En conjunt, doncs, el que reflecteixen les dades és que el verb collir presenta un 

grau força més alt de velarització que la resta de verbs del seu grup. 

5.2.4 Resum de la distribució del segment velar a la classe III 

De la mateixa manera que hem fet a § 5.1.5 amb relació als verbs de la classe II, 

per tal de sintetitzar la distribució de les diferents variants del segment velar que hem 

detectat en els verbs de la classe III, presentem una taula de resum a (158). Recordem 

que per a cada verb especifiquem l’arrel, o arrels, que presenten; a quina subclasse 

pertanyen, i, tot seguit, quines formes del segment velar es detecten en cada temps o 

mode verbal. En els casos en què, en un mateix temps verbal, hi ha més d’una variant 

del segment velar, la que apareix en primer lloc és la més general. Si, a més a més, hi ha 

alguna variant que és utilitzada per quatre o menys informants —per evitar fer-ne una 

generalització— ho indiquem amb un asterisc (*) i especifiquem, amb un número al 

costat, la quantitat exacta d’informants que la usen. Per últim, cal tenir en compte que 

marquem en negreta aquelles velars que apareixen en els contextos generals, és a dir, els 

que conformen els patrons de distribució que hem establert al principi de la descripció 

de cada verb. 
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(158) Distribució de les diferents variants del segment velar a la classe III 

VERB CLASSE ARREL PI PS IS IMP PART GER 

dormir III, –EXT dorm–  [] [] []  [] 
obrir III, –EXT obr–  [] [] []  [] 
omplir III, –EXT ompl–  [] [] []  [] 
sentir III, –EXT sent–  [] [] []  [] 
sortir III, –EXT sort–  [] [] []  [] 
partir III, +EXT part– [] [] 

[]*2 

[] []  []*2 

llegir III, +EXT lleg– [] [] 

 [] 

[]*1 

[] 

[]*1 

[]  []*3 

mentir III, +EXT ment– [] [] 

[]*3 

[] []  []*1 

fugir III, MIXTA fug– []*2 

[]*2 

[] 

[]*2 

[] []  [] 

cosir III, MIXTA cos– []*2 

[]*4 

[] 

[]*3 

[]*1 

[] []  []*3 

munyir III, MIXTA muny– []*3 

[]*4 

[] 

[]*1 

[]*1 

[] []  []*3 

escopir III, MIXTA escop– []*4 [] 

[]*2 

[] []  []*2 

bullir III, MIXTA bull– [] 

[]*1 

[] 

[]*3 

[]*1 

[] []  []*3 

collir III, MIXTA coll– [] 

[]*1 

[] 

[]*1 

[] []  [] 

 

Un cop descrita l’aparició del segment velar en els paradigmes dels verbs de les 

subclasses verbals de la classe III es pot establir una primera conclusió: l’única gran 

diferència entre les dues subclasses de verbs pel que fa a la distribució del segment velar 

és que en els verbs de la classe III, [+EXTENSIÓ] la velar pot aparèixer al present 

d’indicatiu (a la persona 1), perquè s’afegeix a l’extensió palatal, mentre que l’aparició 

d’aquest segment velar a les formes de la persona 1 del PI dels verbs de la subclasse III, 

[–EXTENSIÓ] no es dóna. Perea (1999) afirma que la diferència entre aquestes dues 

subclasses verbals, a part de l’extensió palatal present a la III, [+EXTENSIÓ], és que el 

gerundi només es velaritza en el cas dels verbs que no tenen l’extensió palatal (és a dir, 

hauríem de trobar dormiguent, però no partiguent). Segons les nostres dades, és cert que 

en els verbs del tipus partir el nivell de velarització al gerundi és més baix que en els 
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verbs del tipus dormir, però no es pot dir que el gerundi velaritzat sigui inexistent a la 

classe III, [+EXTENSIÓ].  

5.3 Verbs de la classe I 

Els verbs de la primera classe que han format part de l’enquesta són els següents: 

aturar, callar, caminar, cantar, canviar, cavar, estudiar, llevar, mirar, odiar,  passejar, 

tapar i tornar. Com hem vist a § 3.2.1.4, Veny (1999) documenta formes de verbs de la 

classe I amb velarització a la persona 1 del present d’indicatiu (callc, mirc) i al present 

de subjuntiu (callga, mirga). Cal comprovar si actualment el segment velar apareix en 

verbs de la classe I en eivissenc i amb quina vitalitat ho fa.  

Com hem explicat a § 2.1.3, com que el el grau d’ocurrència del segment velar a 

la forma de la persona 1 del present d’indicatiu va resultar ser major del que esperàvem, 

vàrem realitzar una segona tanda d’enquestes complementàries per poder tenir més 

dades sobre aquest fenomen. En concret, vàrem demanar la conjugació del present 

d’indicatiu i present de subjuntiu de divuit verbs de la classe I: suar, tatuar, crear, 

idear, esperar, serrar, torrar, pelar, salar, parlar, cremar, fonyar, agafar, baixar, 

pujar, menjar, passar i posar. Com que eren enquestes complementàries vàrem reduir el 

nombre de localitats a tres i, així, vàrem enquestar nou informants de Vila, nou de Sant 

Antoni de Portmany i nou de Sant Josep de sa Talaia. 

Com en els verbs de la segona classe, hem distribuït els verbs segons l’estructura 

sil·làbica de l’arrel, segons que acabi en consonant oclusiva o africada (§ 5.1.3.1), en 

vocal (§ 5.1.3.2), en líquida (§ 5.1.3.3), en consonant nasal (§ 5.1.3.4) o en fricativa (§ 

5.1.3.5).  

5.3.1 Verbs amb arrel acabada en consonant oclusiva o africada 

En primer lloc, vam detectar  que els verbs  cantar, passejar i tapar no presenten 

mai, en cap forma de cap temps, el segment velar.  

Perea (2003: 412-413) fa notar que, al corpus d’Alcover i Moll (1929-1933) es 

reporten formes velaritzades al present de subjuntiu del veb cantar ([], 

[s]...). Les nostres dades, doncs, certifiquen la desaparició de les formes 

velaritzades en aquest verb.  
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5.3.2 Verbs amb arrel acabada en vocal 

Els verbs amb arrel acabada en vocal que s’han enquestat són canviar, estudiar i 

odiar. Tot i que estructuralment aquests tres verbs són idèntics, pel que fa a l’ocurrència 

del segment velar no es comporten de la mateixa manera. 

5.3.2.1 Canviar 

El patró que podem establir per al verb canviar és el que indiquem a (159) 

(159) Patró canviar 

 CANVIAR 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

 

2    
3    
4    
5    
6    

 

El verb canviar presenta variació a dos temps verbals: el present d’indicatiu i el 

present de subjuntiu. 

A (160) es presenta la situació de la persona 1 al PI de canviar. 

(160) Variació a la persona 1 del PI canviar 

1 PI ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 

 5/9 4/9 6/9 7/9 6/9 7/9 35/54 

 3/9 2/9 3/9 2/9 3/9 2/9 15/54 

 1/9      1/54 

  3/9     3/54 

 

Les dues localitats en què es detecta un grau més alt d’estabilitat, i de fidelitat al 

patró, són Sant Josep i Vila, ja que a tots dos pobles set informants opten per la forma 

 i dos, per . A Santa Eulària i Sant Jordi, sis informants afegeixen la 

consonant velar a la forma de la persona 1 del present d’indicatiu i els tres que resten 

opten per la forma . A Sant Joan i Sant Antoni el grau de velarització baixa 

respecte a la resta de pobles, tot i que la distribució és diferent a cadascuna d’aquestes 

localitats: a Sant Antoni la solució majoritària és la velaritzada; mentre que a Sant Joan, 

en canvi, la forma  no és majoritària tot i que és seguida per quatre informants. 

Tot i aquestes petites diferències, la situació és que a Sant Antoni i Sant Joan és on es 
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troben uns resultats amb més tendència a la variació, amb més dispersió de respostes i 

on el grau de velarització disminueix respecte de la resta de localitats.  

Al present de subjuntiu l’aparició de la velar és menor. Ho mostrem a (161). 

(161) Variació PS canviar 

LOCALITAT ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI 
INFORMANTS 8/9 RCC (F1) 8/9 FFR (F3) 9/9 

PS 

1     
2     
3     
4     
5     
6     

 

LOCALITAT ST. JOSEP STA. EULÀLIA VILA 
INFORMANTS 8/9 CRM (F1) 6/9 MGM (F1) CGF, PCR (F1) 9/9 

PS 

1  ~  ~  
2      
3      
4      
5      
6      
 

Com reflecteixen les taules de (161), les ocurrències del segment velar al present 

de subjuntiu de canviar són escasses: hi ha dues localitats, Sant Jordi i Vila, en les quals 

el segment velar no presenta cap ocurrència; mentre que a Sant Antoni, Sant Joan, Sant 

Josep i Santa Eulària pot aparèixer en alguna forma, especialment a la persona 1, com 

mostren els casos dels informants RCC Sant Antoni, FFR Sant Joan, CRM Sant Josep, 

MGM, CGF i PCR de Santa Eulària. Destaquen especialment aquests tres informants 

perquè velaritzen les formes 1, 2, 3 i 6 del paradigma.  

5.3.2.2 Estudiar 

En base a les nostes dades, podem establir el patró que indiquem a (162) per al 

verb estudiar. 
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 (162) Patró estudiar 

 ESTUDIAR 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

 

2    
3    
4    
5    
6    

 

Estudiar, com hem vist que ocorria a canviar, presenta variació al present 

d’indicatiu i al present de subjuntiu. 

Al present d’indicatiu la variació es concentra a la forma de la persona 1. Ho 

resumim a (163). 

 (163) Variació a la persona 1 del PI estudiar 

1 PI ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 

 4/9 6/9 9/9 6/9 7/9 9/9 41/54 

 2/9 3/9  3/9 2/9  10/54 

 1/9      1/54 

 1/9      1/54 

 1/9      1/54 

 

Com mostra la taula (163), a Sant Jordi i Vila tots els informants velaritzen la 

forma de la persona 1, sense excepció. A Santa Eulària, set informants opten per la 

forma i Sant Joan i Sant Josep, sis. Pel que fa Sant Antoni de Portmany, 

presenta un grau més alt de variació i menys tendència a la velarització, ja que només 

quatre informants afegeixen  a la forma de la persona 1. A més a més, els informants 

LTT (F2), amb la forma [], PTT (F3), amb [], i CRM (F3), amb [] 

introdueixen formes que no s’utilitzen en cap de les altres localitats.  

 (164) Variació PS estudiar 

LOCALITAT ST. ANTONI ST. JOAN 
INFORMANTS 6/9 CTR (F1), LTT (F2), PTT (F3) 7/9 LTG (F3) CJMT (F3) 

PS 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
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LOCALITAT ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA 
INFORMANTS 7/9 PMC (F1) MSC (F1) 9/9 6/9 MGM (F1), CGF (F1), PCR (F1) 

PS 

1      
2      
3      
4      
5      
6      

 
LOCALITAT VILA 

INFORMANTS 5/9 CFC (F1), SMM (F2), PMC (F3) NMV (F2) 

PS 

1   
2   
3   
4   
5   
6   

 

Com reflecteixen les taules de (164), a estudiar el grau d’ocurrència del segment 

velar és lleugerament més alt que a canviar. Com a canviar, hi ha dues localitats que no 

presenten cap cas de velarització, però, en aquest cas, són els pobles de Sant Antoni i 

Sant Josep (abans eren Sant Jordi i Vila). A la resta de localitats hi ha, com a mínim, un 

informant que afegeix el segment velar en alguna de les formes del paradigma.  

Així doncs, es pot concloure, que, pel que fa als verbs de la primera classe que 

tenen l’arrel acabada en vocal, l’aparició del segment velar a la forma de la persona 1 

del PI, tot i que conviu amb la forma sense velar, és l’opció majoritària entre els 

informants de totes les localitats. Al present de subjuntiu, la situació és lleugerament 

diferent, perquè la velarització només ocorre en el cas de canviar i estudiar i no a totes 

les localitats, com ocorria al present d’indicatiu. A més, el nombre d’informants que 

velaritzen algunes formes del paradigma no és, ni de bon tros, majoritari.  

5.3.2.3 Odiar 

En base a les nostes dades, podem establir el patró que indiquem a (165) per al 

verb odiar. 
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(165) Patró odiar 

 ODIAR 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

 

2    
3    
4    
5    
6    

 

Pel que fa a odiar, a tots els pobles enquestats hi ha com a mínim tres informants 

que fan la forma de la persona 1 del present d’indicatiu velaritzada amb  i, fins i tot, 

en algunes localitats la forma  és la majoritària, tal com mostrem a (166). 

(166) Variació a la persona 1 del PI odiar 

1 PI ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 

 4/9 3/9 9/9 9/9  7/9 32/54 

 2/9 6/9   9/9 2/9 19/54 

 1/9      1/54 

 1/9      1/54 

~ 1/9      1/54 

 

Com reflecteix la taula (166), les localitats de Sant Jordi, Sant Josep i Santa 

Eulària es mostren completament estables, atès que els nou informants opten per la 

mateixa forma per a la persona 1 del present d’indicatiu. No obstant això, hi ha una 

diferència transcendental: mentre que a Sant Jordi i Sant Josep tots els informants 

utilitzen la forma , a Santa Eulària no hi ha cap informant que l’usi. A Vila, la 

forma amb la consonant velar també és la majoritària, però CFT (F1) i JPS (F2) opten 

per la forma . Per últim, a Sant Joan i Sant Antoni, la situació canvia radicalment, 

ja que la forma  no és majoritària. La diferència entre aquestes dues localitats és 

el nivell de variació: mentre que a Sant Joan el nivell de variació és molt baix, atès que 

els sis informants que no usen la forma velaritzada opten exclusivament per la forma 

; a Sant Antoni el grau de variació és molt alt, ja que els cinc informants que no 

velaritzen la forma de la persona 1 presenten una major diversitat formal. Destaquen, un 

altre cop, les respostes de LTT (F2), que combina la forma , que, tot eliminat la 

vocal final de l’arrel, se situa més dins del ventall de les solucions pròpies de l’eivissenc 

pel fet que no presenta terminació explícita a la persona 1 del present d’indicatiu, amb la 
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forma , amb la terminació –o, marca de mode/temps que els parlants identifiquen 

com a més estàndard (i, segurament, en la seva percepció, més correcta); PTT (F3) 

utilitza exclusivament la forma  i CRM (F3) també utilitza exclusivament una 

forma més propera a l’estàndard, .  

5.3.2.4 Verbs complementaris: suar, tatuar, crear i idear 

Seguidament, presentem els resultats dels verbs suar (167), tatuar (168), crear 

(169) i idear (170), que es varen enquestar de manera complementària. Atès que només 

presenten variació al present d’indicatiu, especifiquem només la situació en aquest 

temps verbal.  

 (167) Variació a la persona 1 del PI de suar 

1 PI ST. ANTONI ST. JOSEP VILA TOTAL 

 4/9 7/9 9/9 20/27 

 5/9 2/9  7/27 

 

Com mostra la taula (167), al verb suar la forma de la persona 1 del PI que 

utilitzen la majoria d’informants (un 74,07 %) és la velaritzada []. Centrant-nos en la 

situació a cada poble, a Vila tots els informants coincideixen en l’ús d’aquesta forma 

amb el segment velar; a Sant Josep dos informants —CRR i ERR, tots dos de la F2— 

s’allunyen d’aquest patró i usen la forma sense velar [], i, finalment, a Sant Antoni, 

només quatre informants —ACM (F1), MGS (F2), MST (F3) i MRR (F3)— usen la 

forma velaritzada i cinc —CPC (F1), TRM (F1), EST (F2), ESC (F2) i VTR (F3)— la 

forma sense velaritzar. Així, Sant Antoni apareix com la localitat amb un grau menor de 

velarització, enfront a Sant Josep i, sobretot, Vila, on la forma [suk] és clarament la 

majoritària. 

 (168) Variació a la persona 1 del PI de tatuar 

1 PI ST. ANTONI ST. JOSEP VILA TOTAL 

 5/9 7/9 6/9 18/27 

 4/9 2/9 3/9 9/27 

 

Com mostra la taula (168), a tatuar la situació és similar a la que hem vist a suar, 

tot i que el grau de velarització a la forma de la persona 1 del PI és lleugerament inferior 

(un 66,6 %). La diferència més gran es produeix a Vila, ja que mentre que a suar tots els 



5. Descripció de les dades 
 

169 
 

informants velaritzaven la forma de la persona 1, a tatuar ho fan només sis. Hi ha tres 

informants —MBR (F1), SMM (F2) i DPM (F2)— que usen la forma sense velaritzar 

[]. A Sant Josep, la situació és exactament igual a la de suar: només CRR i ERR, de 

la F2, usen la forma sense velaritzar, mentre que la resta d’informants presenten la 

forma velaritzada []. A Sant Antoni la situació varia lleugerament, ja que un 

informant —VTR (F3)— que no velaritzava la forma de la persona 1 a suar velaritza en 

canvi la de tatuar; així, el resultat final és que cinc informants usen la forma velaritzada 

i quatre, la forma sense velaritzar. 

 (169) Variació a la persona 1 del PI de crear 

1 PI ST. ANTONI ST. JOSEP VILA TOTAL TOTAL 
 1/9 4/9 4/9 9/27 

23/27 
 5/9 4/9 5/9 14/27 

[] 2/9 1/9  3/27 
4/27 

[] 1/9   1/27 

 
Com mostra la taula (169), a crear existeix una major disparitat de formes per a la 

persona 1 del PI, ja que, segons les nostres dades, es poden donar fins a quatre variants: 

dues velaritzades i dues sense velaritzar. Malgrat aquesta major variació formal, en totes 

les localitats les formes velaritzades —[] i []— són les majoritàries 

(representen un 85,1 %). Si analitzem els resultats de cada localitat, a Vila la situació 

torna a ser de velarització completa, ja que els nou informants fan la forma de la 

persona 1 amb la consonant velar; difereixen, però, en la variant: cinc informants usen 

[] i quatre, []. A Sant Josep, només un informant—ERR (F2)— fa la forma de 

la persona 1 sense la consonant velar; la resta d’informants la velaritzen: quatre usen la 

variant [] i quatre, []. Sant Antoni, un cop més, és la localitat on el grau de 

velarització és menor, tot i que per un marge molt petit: sis informants velaritzen la 

forma de la persona 1 i tres, no. Dels sis que presenten velarització, només un —ACM 

(F1)— usa la variant []; dels tres que no velaritzen, dos —CPC i TRM (F1)— usen 

la forma [] i un —VTR (F3)—, la forma []. 
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 (170) Variació a la persona 1 del PI d’idear 

1 PI ST. ANTONI ST. JOSEP VILA TOTAL TOTAL 

 2/9 5/9 3/9 10/27 
21/27 

 3/9 2/9 6/9 11/27 

[] 4/9 2/9                               6/27 

 

Com mostra la taula (170), a idear els resultats i la variació formal són similars. 

En aquest cas les formes velaritzades per  la persona 1 del PI segueixen sent 

majoritàries (representen un 77,7 %). A Vila, se segueix mantenint la totalitat de formes 

velaritzades, també amb varietat formal: sis informants usen la forma [] i tres —

PRB, MBR i CCR (F1)—, []. A Sant Josep es manté la situació que hem vist en els 

verbs anteriors: només CRR i ERR (F2) usen la forma sense velaritzar, en aquest cas 

[], mentre que la resta d’informants afegeixen la consonant velar a la forma de la 

persona 1, en uns casos [] i en uns altres []. Finalment, com ja hem vist que 

succeïa en els casos anteriors, a Sant Antoni el grau de velarització és inferior: cinc 

informants usen les variants amb consonant velar, mentre que quatre informants —CPC 

(F1), TRM (F1), ESC (F2) i VTR (F3)— es decanten per la variant sense consonant 

velar []. 

Com acabem de veure, els verbs complementaris d’aquest grup afegeixen de 

manera majoritària la velar a la forma de la persona 1 del present d’indicatiu; així, tot i  

que no l’hem indicat, el patró coincideix amb el que hem establert per a la resta de verbs 

d’aquest grup. 

5.3.3 Verbs amb arrel acabada en consonant líquida 

En aquest grup se situen els verbs aturar, mirar i callar, que tenen l’arrel que 

acaba en consonant líquida (// o //). Aquests tres verbs es comporten de manera 

similar als verbs anteriors pel que fa al present d’indicatiu, ja que la forma de la persona 

1 pot aparèixer velaritzada en un nombre força alt de casos; al present de subjuntiu, en 

canvi, el grau d’ocurrència del segment velar és molt més baix que el que s’ha observat 

en els verbs anteriors. 

 

. 

 



5. Descripció de les dades 
 

171 
 

5.3.3.1 Aturar 

En base a les nostes dades, podem establir el patró que indiquem a (171) per al 

verb aturar. 

 (171) Patró aturar48 

 ATURAR 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

 

2    
3    
4    
5    
6    

 

(172) Variació a la persona 1 del PI aturar 

1 PI ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 

 4/9 2/9 1/9 4/9 2/9 8/9 21/54 

 5/9 7/9 8/9 5/9 7/9 1/9 33/54 

  

La taula (172) mostra una clara diferència entre els resultats de Vila, on la forma 

velaritzada és clarament majoritària, i la resta de localitats, on aquesta forma és 

utilitzada per la minoria dels informants —només Sant Josep i Sant Antoni presenten un 

grau més alt de velarització. Sant Joan, Santa Eulària i, sobretot, Sant Jordi mostren un 

grau de velarització força baix. 

5.3.3.2 Mirar 

En base a les nostes dades, podem establir el patró que indiquem a (173) per al 

verb mirar. 

 (173) Patró mirar 

 MIRAR 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

 

2    
3    
4    
5    
6    

 
                                                           
48 Els informants PMV i PMC (F3) de Vila i FST (F2) de Sant Jordi varen manifestar que no utilitzaven el 
verb aturar. Per aquest motiu, se’ls va demanar la conjugació del verb parar. 
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 (174) Variació a la persona 1 del PI mirar 

1 PI ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 

 3/9 2/9 4/9 6/9 6/9 7/9 28/54 

 6/9 7/9 5/9 3/9 3/9 2/9 26/54 

 

Com es mostra a la taula (174), a mirar la situació és força diferent que a aturar, 

principalment pel fet que a mirar és majoritària la forma de la persona 1 del PI amb el 

segment velar: del total d’informants, 28 utilitzen la forma  i 26, . Vila 

segueix sent la localitat que presenta velarització en un grau més alt, però, a diferència 

del que ocorria a aturar, altres localitats, com Sant Eulària i Sant Josep, presenten uns 

resultats força similars. Sant Joan segueix presentant el nivell més baix de velarització.  

Pel que fa al present de subjuntiu, la situació és la que il·lustrem a (175). 

 (175) Variació PS mirar 

LOCALITAT ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀLIA VILA 
INFORMANTS 9/9 9/9 8/9 PMC (F1) 9/9 9/9 9/9 

PS 

1       
2       
3       
4       
5       
6       

 

A (175) es reflecteix de manera clara que la velarització al present de subjuntiu als 

verbs de la classe I és força residual, ja que només apareix en una única resposta, la de 

PMC (F1) de Sant Jordi. 

5.3.3.3 Callar 

En base a les nostes dades, podem establir el patró que indiquem a (176) per al 

verb callar. 

 (176) Patró callar 

 CALLAR 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

 

2    
3    
4    
5    
6    
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(177) Variació a la persona 1 del PI callar 

1 PI ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
 1/9 2/9 3/9 5/9 7/9 3/9 21/54 

 8/9 7/9 6/9 4/9 2/9 6/9 33/54 

 

Com es recull a la taula (177), els resultats que presenta el verb callar pel que fa a 

les ocurrències de la consonant velar a la forma de la persona 1 del present d’indicatiu 

són força similars als que s’havien detectat per a aturar. De fet, numèricament els 

resultats són idèntics: 33 informants opten per la forma  i 21 per ; és a dir, 

como ocorria a aturar, i contràriament al que hem vist a mirar, la forma per la qual 

opten la majoria d’informants és la que no presenta la consonant velar. Tot i això, hi ha 

dues localitats, Sant Josep i Santa Eulària, en les quals la forma que utilitzen la majoria 

d’informants és . A la resta de localitats, en canvi, aquesta forma es manté com a 

minoritària, sobretot a Sant Antoni, on només CRM (F3) velaritza la forma de la 

persona 1 del PI. És interessant destacar que, a totes les localitats, la major part dels 

informants que velaritzen la forma de la persona 1 del present d’indicatiu pertanyen a la 

F3, la dels més joves.  

5.3.3.4 Verbs complementaris: esperar, serrar, torrar, pelar, salar i parlar 

Tot seguit, mostrem els resultats dels verbs esperar (178), serrar (179), torrar 

(180), pelar (181), salar (182) i parlar (183), que es varen enquestar de manera 

complementària. Atès que només presenten variació a la forma de la persona 1 del 

present d’indicatiu, especifiquem únicament la situació en aquesta forma verbal.  

 (178) Variació a la persona 1 del PI esperar 

1 PI ST. ANTONI ST. JOSEP VILA TOTAL 

 3/9 8/9 8/9 19/27 

 6/9 1/9 1/9 8/27 
 

Com mostra la taula (176), el grau de velarització a esperar és força alt 

(representa un 70,3 %), sobretot si atenem als resultats de Sant Josep i Vila. En aquestes 

dues localitats només un informant usa la variant sense velaritzar []; en concret, 

són ITT (F3) de Vila i ERR (F2) de Sant Josep. Destaquen els resultats de Sant Antoni 

per ser completament diferents als de les altres dues localitats: en aquest cas la variant 

usada per la majoria d’informants, en concret sis, és la no velaritzada [] i només 
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tres informants —ACM (F1), MGS (F2) i MRR (F3)— es decanten per la variant amb 

velar []. 

 (179) Variació a la persona 1 del PI serrar 

1 PI ST. ANTONI ST. JOSEP VILA TOTAL 

 1/9 8/9 9/9 18/27 

 8/9 1/9  9/27 

 

A serrar, la velarització representa un 66,6 % del total. Com ja hem vist que 

succeïa en els verbs anteriors, a Vila i Sant Josep la velarització és clarament majoritària 

mentre que Sant Antoni ocorre completament el contrari: mentre que a Vila tots els 

informants usen la forma velaritzada i a Sant Josep només un informant —MFM (F3)— 

deixa d’usar-la i opta per la variant []; a Sant Antoni vuit informants usen aquesta 

darrera variant i només un informant —ACM (F1)— usa la forma [] 

(180) Variació a la persona 1 del PI torrar 49 

1 PI ST. ANTONI ST. JOSEP VILA TOTAL 

 1/9 6/9 9/9 16/27 

 8/9 3/9  11/27 

 

A torrar la situació és similar a la de serrar: la velarització representa el 59,2 % i 

és l’opció majoritària a Vila i Sant Josep, mentre que a Sant Antoni és clarament 

minoritària. A Vila, un altre cop, la totalitat dels informants usen la variant amb la 

consonant velar; a Sant Josep, en aquest cas, es redueix un poc el grau de velarització ja 

que sis informants usen la forma [] i tres —CRR (F2), ERR (F2) i MFM (F3)—, la 

forma []; a Sant Antoni, com ocorria a serrar, només ACM (F1) usa la variant 

velaritzada []. 

(181) Variació a la persona 1 del PI pelar 

1 PI ST. ANTONI ST. JOSEP VILA TOTAL 

 2/9 7/9 8/9 17/27 

 7/9 2/9 1/9 10/27 

 

A pelar, la velarització representa un 62,9 % i la situació és força similar a la que 

hem vist en els verbs anteriors. A Vila i Sant Josep la velarització és clarament 

                                                           
49 Hi ha variació respecte al timbre de la vocal mitjana posterior de l’arrel verbal, que pot ser [o] o []. 
Atès que no és l’objectiu de l’estudi i per raons de claredat expositiva, en aquest capítol hem optat per 
reproduir la variant majoritària. Es reprodueix la variació a les transcripcions de l’annex, a § 9.3. 
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majoritària: a Vila, vuit informants usen la forma [] i un —ITT (F3)— la forma 

[]; a Sant Josep, set informants usen la forma [] i dos —CRR i ERR (F2)— la 

forma []. Un altre cop, és a Sant Antoni on el grau de velarització és molt menor i, de 

fet, les formes velaritzades són utilitzades per una minoria: en concret, només dos 

informants —ACM (F1) i MGS (F2)— usen la forma [], la resta opta per la forma 

sense consonant velar. 

(182) Variació a la persona 1 del PI salar50 

1 PI ST. ANTONI ST. JOSEP VILA TOTAL 

 1/9 8/9 7/9 16/27 

 8/9 1/9 2/9 11/27 

 

A salar, es reprodueix la situació que hem vist en els verbs anteriors: la 

velarització és majoritària, representa un 59,2 % del total, i la situació a Sant Antoni 

difereix per complet de la de les altres dues localitats. A Vila i Sant Josep les variants 

amb la consonant velar són clarament majoritàries, en aquest cas més a Sant Josep, on 

només un informant utilitza la forma []; a Vila, en canvi, són dos els informants que 

s’allunyen de la majoria i usen la forma sense velar. A Sant Antoni, com ja ocorria en 

els verbs anteriors, vuit informants usen la variant sense velar i només un informant —

ACM (F1)— usa la variant []. 

(183) Variació a la persona 1 del PI parlar 

1 PI ST. ANTONI ST. JOSEP VILA TOTAL 

 1/9 5/9 4/9 10/27 

 2/9 2/9 2/9 6/27 
17/27 

] 6/9 2/9 3/9 11/27 

 

A parlar la situació és diferent de la que hem vist en els verbs anteriors, ja que en 

aquest cas les formes velaritzades no són majoritàries. Aquí la velarització representa 

només un 37,03 %. Destaca, però, que a Sant Josep cinc informants —MPS (F1), CRM 

(F1), CPR (F1), CMT (F2) i JMM (F3)— segueixen utilitzant la variant amb la 

consonant velar [] i a Vila, quatre —CCR (F1), SRF (F2), DPM (F2) i MSS (F3). A 

                                                           
50 Hi ha variació respecte a la vocal de l’arrel verbal, que pot ser [a] o pot obrir-se en []. Atès que no és 
l’objectiu de l’estudi i per raons de claredat expositiva, en aquest capítol hem optat per reproduir la 
variant majoritària. Es reprodueix la variació a les transcripcions de l’annex, a § 9.3. 
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Sant Antoni, continua sent únicament l’informant ACM (F1) qui usa la variant amb la 

consonant velar. 

Així doncs, en línies generals, es pot establir que en els verbs que tenen l’arrel 

acabada en consonant líquida l’aparició de la consonant  a la forma de la persona 1 

del present d’indicatiu és possible, tot i que no de manera tant regular com s’havia vist 

en els verbs del grup anterior. Una gran diferència respecte dels verbs que s’han tractat 

al § 5.1.3.2 és que aquí l’ocurrència de la velar a les formes del present de subjuntiu és 

gairebé inexistent: només apareix en el cas del verb mirar i només únicament en el cas 

d’un informant de Sant Jordi.  

5.3.4 Verbs amb arrel acabada en consonant nasal 

Els verbs amb arrel acabada en consonant nasal que s’han enquestat són caminar i 

tornar. La principal diferència que presenten aquests dos verbs en relació amb els dels 

grups anteriors és que l’opció de la velarització d’alguna forma del present de subjuntiu 

desapareix del tot; és a dir, no hi ha cap informant de cap de les sis localitats que 

afegeixi el segment velar a alguna forma del paradigma del present de subjuntiu.  

Al present d’indicatiu, en canvi, la velarització de la forma de la persona 1 es 

dóna, tot i que en cap dels dos verbs la forma velaritzada és la majoritària. S’il·lustra a 

les taules (184), per a caminar, i (186), per a tornar. 

5.3.4.1 Caminar 

En base a les nostes dades, podem establir el patró que indiquem a (184) per al 

verb caminar. 

(184) Patró caminar 

 CAMINAR 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

 

2    
3    
4    
5    
6    
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(185) Variació a la persona 1 del PI caminar 

1 PI ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 
   3/9 1/9 5/9 5/9 14/54 

 8/9 9/9 6/9 8/9 4/9 4/9 39/54 

 1/9      1/54 

 

Com en els verbs anterior, caminar presenta variació a la forma de la persona 1 

del present d’indicatiu. La forma sense velaritzar, , és la majoritària mentre que 

la forma amb segment velar, [ és utilitzada per un 25,9 % dels informants. 

Santa Eulària i Vila són les localitats en què la velarització hi és més present i a l’altre 

extrem se situa la localitat de Sant Joan, en què no hi ha cap cas de velarització. 

5.1.3.4.2 Tornar 

En base a les nostes dades, podem establir el patró que indiquem a (186) per al 

verb tornar. 

(186) Patró tornar 

 TORNAR 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

 

2    
3    
4    
5    
6    

 

 (187) Variació a la persona 1 del PI tornar 

1 PI ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 

  2/9  1/9 4/9 5/9 12/54 

 9/9 7/9 9/9 8/9 5/9 4/9 42/54 

 

Com reflecteix la taula (187), al present d’indicatiu de tornar el grau de 

velarització disminueix considerablement. La forma velaritzada només és majoritària a 

Vila: cinc informants afegeixen la velar a la forma de la persona 1 i quatre, no. A la 

resta de localitats la majoria d’informants opten per la forma sense consonant velar i, 

tret de Santa Eulària, on el resultat és més ajustat —quatre informants fan [ i cinc, 

—, a totes les localitats una majoria clara d’informants opten per la forma sense 

velar. De fet, a Sant Antoni i Sant Jordi no hi ha cap ocurrència de la forma .  
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En termes globals, es pot concloure que en aquests verbs l’aparició de la 

consonant velar desapareix del tot a les formes del present de subjuntiu i disminueix 

molt a les formes de la persona 1 del present d’indicatiu. Sant Antoni i Sant Joan no fan 

cap forma, de cap dels dos verbs, afegint-hi la velar; Sant Jordi només l’afegeix a 

caminar, i només ho fan tres informants. Només a Sant Josep, Santa Eulària i Vila hi ha 

informants que afegeixen el segment velar a la persona 1 del present d’indicatiu dels dos 

verbs. 

Sant Josep de sa Talaia, que en la resta de verbs que s’han vist anteriorment 

destacava per ser una de les localitats amb major grau de velarització, aquí només 

presenta un informant que afegeix la velar a la forma de la persona 1 del PI. Les dues 

localitats que destaquen pel nombre d’informants que velaritzen la forma de la persona 

1 del present d’indicatiu són Santa Eulària i Vila, amb la segona sempre amb un 

informant més que velaritza. Cal destacar el fet que es velaritza, fins i tot, la forma del 

verb tornar, que genera un grup que, tot i respectar la sonicitat, és triconsonàntic. 

5.3.4.3 Verbs complementaris: cremar i fonyar 

Seguidament, presentem els resultats dels verbs cremar (188) i fonyar (189), que 

es varen enquestar de manera complementària. Atès que només presenten variació a la 

forma de la persona 1 del present d’indicatiu, especifiquem només la situació en aquesta 

forma verbal.  

 (188) Variació a la persona 1 del PI cremar 

1 PI ST. ANTONI ST. JOSEP VILA TOTAL 

 9/9 9/9 9/9 27/27 
 

(189) Variació a la persona 1 del PI fonyar 

1 PI ST. ANTONI ST. JOSEP VILA TOTAL 

  5/9 5/9 10/27 

 9/9 4/9 4/9 17/27 

 

Com mostren les taules (188) i (189), la situació a cremar i a fonyar és 

completament oposada: a cremar no hi ha cap ocurrència de la consonant velar mentre 

que a fonyar la velarització representa un 37,03 %. En el total dels informants 

enquestats és clarament minoritària, bàsicament perquè a Sant Antoni no hi ha cap 

informant que presenti la forma de la persona 1 amb la consonant velar. Si ens fixem en 

les dades de Sant Josep i Vila però, veurem que en aquestes dues localitats el grau de 
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variació augmenta i cinc informants de cada localitat usen la variant velaritzada. Els 

informants de Sant Josep són MPS (F1), CPR (F1), CMT (F2), JPTR (F3) i JMM (F3); 

els de Vila, SMM (F2), SRF (F2), DPM (F2), ITT (F3) i MSS (F3).  

5.3.5 Verbs amb arrel acabada en consonant fricativa  

En aquest apartat dedicat als verbs amb arrel acabada en fricativa, prestem 

especial atenció als acabats en labiodental sonora, a partir dels verbs cavar i llevar, per 

la singular alternança morfofonològica que presenta aquest segment (inicialment 

limitada a [] en posició d’obertura sil·làbica i [] en posició de coda). Segons les 

nostres dades, la presència de la consonant velar en aquests verbs és gairebé anecdòtica: 

només apareix a les formes de la persona 1 del present d’indicatiu a la localitat de Sant 

Josep de sa Talaia (veg. (191)-(193)). 

5.3.5.1 Cavar 

En base a les nostes dades, podem establir el patró que indiquem a (190) per al 

verb cavar. 

(190) Patró cavar 

 CAVAR 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

 

2    
3    
4    
5    
6    

 

(191) Variació a la persona 1 del PI cavar 

1 PI ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 

    1/9   1/54 

 7/9 8/9 7/9 6/9 6/9 4/9 38/54 

 1/9 1/9 2/9 2/9 3/9 5/9 14/54 

 1/9      1/54 
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5.3.5.2 Llevar 

En base a les nostes dades, podem establir el patró que indiquem a (192) per al 

verb llevar. 

(192) Patró llevar 

 LLEVAR 
 PI PS IS IMP PART GER 
1    

 

2    
3    
4    
5    
6    

 

(193) Variació a la persona 1 del PI llevar 

1 PI ST. ANTONI ST. JOAN ST. JORDI ST. JOSEP STA. EULÀRIA VILA TOTAL 

    1/9   1/54 

 6/9 6/9 7/9 8/9 6/9 3/9 36/54 

 3/9 3/9 2/9  2/9 6/9 14/54 

     1/9  1/54 

 

Tal com mostren les taules (191) i (193), només a Sant Josep es donen casos de 

formes de la persona 1 del present d’indicatiu amb la consonant velar. Els casos són, 

concretament, els de CRR (F2), que fa la forma de la persona 1  i MPS (F1), que 

afegeix la velar a la mateixa forma del verb llevar i utilitza, per tant, la forma . 

Tret d’aquestes dues ocurrències, la majoria d’informants utilitza, en tots dos casos, les 

formes  i  (amb ensordiment de la fricativa //, i no lenició a [], per motius 

paradigmàtics, veg., entre altres, Pons 2003, 2007; Lloret 2004; Wheeler 2005). 

Destaca, però, la situació de Vila, ja que en aquesta localitat, tant al verb cavar com a 

llevar, la majoria d’informants utilitza les formes  i , que resulten del procés 

d’ensordiment d’obstruents finals que opera en català i que demostren que els 

informants interpreten, acostant-se a les varietats centrals que són betacistes, que el verb 

conté la consonant oclusiva sonora // en lloc de la fricativa labiodental sonora // (els 

infinitius serien cavar  i llevar , respectivament). 
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5.3.5.3 Verbs complementaris: agafar, baixar, pujar, menjar, passar i posar 

Seguidament, presentem els resultats dels verbs agafar (194), baixar (195), pujar 

(196), menjar (197), passar (198) i posar (199), que es varen enquestar de manera 

complementària. Atès que només presenten variació a la persona 1 del present 

d’indicatiu, especifiquem només la situació en aquesta forma verbal.  

 (194) Variació a la persona 1 del PI agafar 

1 PI ST. ANTONI ST. JOSEP VILA TOTAL 

  2/9 1/9 3/27 

 9/9 7/9 8/9 24/27 

 

Com mostra la taula (194), a agafar la velarització apareix en un grau molt baix: 

representa només un 11,1 % del total. És completament inexistent a Sant Antoni; a Vila 

només apareix en el cas de DPM (F2), i a Sant Josep, en els casos de MPS (F1) i JMM 

(F3). 

 (195) Variació a la persona 1 del PI baixar 

1 PI ST. ANTONI ST. JOSEP VILA TOTAL 

  3/9 4/9 7/27 

 9/9 6/9 5/9 20/27 
 

A baixar, el grau de velarització és baix, però més alt que a agafar. En aquest cas, 

representa el 25,9 % del total. Com en els verbs anteriors, és completament inexistent a 

Sant Antoni; a Sant Josep es presenta en els casos dels tres informants MPS (F1), CMT 

(F2) i JMM (F3); i a Vila, en els de PRB (F1), SRF (F2) DPM (F2) i ITT (F3) 

 

 (196) Variació a la persona 1 del PI pujar 

1 PI ST. ANTONI ST. JOSEP VILA TOTAL 

  3/9 3/9 6/27 

 9/9 6/9 6/9 21/27 
 

A pujar, el grau de velarització és similar el de baixar: representa el 22,2 % del 

total. Com en els verbs anteriors, és completament inexistent a Sant Antoni; a Sant 

Josep es presenta en els casos dels tres informants MPS (F1), CMT (F2) i JMM (F3); i a 

Vila, en els de PRB (F1), SRF (F2) i DPM (F2). 

 

 

 

 (197) Variació a la persona 1 del PI menjar 



El segment velar en la flexió verbal de l’eivissenc 
 

182 
 

1 PI ST. ANTONI ST. JOSEP VILA TOTAL 

   2/9 2/27 

 9/9 9/9 7/9 25/27 
 

A menjar, el grau de velarització és el més baix: un 7,4 % del total. Les formes 

velars són inexistents tant a Sant Antoni com a Sant Josep i només apareixen en els 

casos de dos informants de Vila. Concretament, velaritzen PRB (F1) i NGP (F3). 

 

 (198) Variació a la persona 1 del PI passar 

1 PI ST. ANTONI ST. JOSEP VILA TOTAL 

  1/9 1/9 2/27 

 9/9 8/9 8/9 25/27 
 

A passar, el grau de velarització és exactament igual que a menjar: representa un 

7,4 % del total. La diferència és que la velarització torna a ser inexistent a Sant Antoni i 

apareix en un cas a Sant Josep —el de JMM (F3)— i en un cas a Vila —SRF (F2). 

 

 (199) Variació a la persona 1 del PI posar 

1 PI ST. ANTONI ST. JOSEP VILA TOTAL 

  3/9 5/9 8/27 

 9/9 6/9 4/9 19/27 
 

A posar, el grau de velarització augmenta respecte dels verbs anteriors, però 

continua sent força baix: representa el 29,6 % del total. Segueix sent inexistent a Sant 

Antoni, però augmenta la presència a Sant Josep, on apareix en les respostes de tres 

informants —MPS (F1), CMT (F2) i JMM (F3)— i, sobretot, de Vila, on apareix en les 

respostes de cinc informants —PRB (F1), SMM (F2), SRF (F2) NGP (F3) i MSS (F3). 

 

5.3.6  Resum de la distribució del segment velar a la classe I 

De la mateixa manera que hem fet a § 5.1.5, per a la classe II, i § 5.2.4, per a la 

classe III, per tal de sintetitzar la distribució de les diferents variants del segment velar 

que hem detectar en els verbs de la classe I presentem, presentem una taula de resum a 

(200). Recordem que per a cada verb especifiquem l’arrel, o arrels, que presenten; a 

quina subclasse pertanyen, i, tot seguit, quines formes del segment velar es detecten en 

cada temps o mode verbal. En els casos en què, en un mateix temps verbal, hi ha més 

d’una variant del segment velar, la que apareix en primer lloc és la més general. Si, a 

més a més, hi ha alguna variant que és utilitzada per quatre o menys informants —per 

evitar fer-ne una generalització— ho indiquem amb un asterisc (*) i especifiquem, amb 
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un número al costat, la quantitat exacta d’informants que la fan servir. Per últim, cal 

tenir en compte que marquem en negreta aquelles velars que apareixen en els contextos 

generals, és a dir, els que conformen els patrons de distribució que hem establert al 

principi de la descripció de cada verb.   

(200) Ocurrències del segment velar als verbs de la classe I 

VERB CLASSE ARREL PI PS IS IMP PART GER 

cantar I cant–       
passejar I passej–       
tapar I tap–       
odiar I odi– 

od– 
[k]      

suar I su– [k]      
tatuar I tatu– [k]      
crear I cre– 

crei– 
[k] 

     

idear I ide– 
idei– 

[k] 
     

canviar I canvi– 
canv– 

[k] []     

estudiar I estudi– 
estud– 

[k] []     

aturar I atur– [k]   
 

   

mirar I mir– [k] []*1     

esperar I esper– [k]      
callar I call– [k]      
serrar I serr– [k]      
torrar I torr– [k]      
pelar I pel– [k]      
salar I sal– [k]      
parlar I parl– [k]      
caminar I camin– [k]      
tornar I torn– [k]      
cremar I crem–       
fonyar I fony– [k]      
cavar I cav– [k]*1      
llevar I llev– [k]*1      
agafar I agaf– [k]*3      
baixar I baix– [k]      
pujar I puj– [k]      
menjar I menj– [k]*2      
posar I pos– [k]      
passar I pass– [k]*2      
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6. ANÀLISI DE LES DADES 

Un cop descrites detalladament les ocurrències del segment velar en la totalitat de 

verbs del corpus (veg. § 5), l’objectiu del capítol que encetem és analitzar aquestes 

dades des de diferents punts de vista.  

En primer lloc (§ 6.1), presentem una anàlisi morfològica centrada en la diversitat 

de formes que presenta el segment velar, per determinar quines són les formes 

fonològiques i quins són els contextos en què ocorren (§ 6.1.1). El tractament que fem 

en aquest apartat del segment velar als verbs de la classe III ens ha portat a la 

reformulació de l’estructura del verb en català (§ 6.1.2).  

En segon lloc (§ 6.2), a partir dels conceptes de morfoma i patrons morfòmics 

(Maiden 2001, 2003), presentats a § 4.1.3, elaborem una anàlisi distribucional del 

segment velar i determinem quins són els patrons de distribució que operen en 

eivissenc. En una primera fase de l’anàlisi, descrivim la situació a cada classe verbal (§ 

6.2.1 – § 6.2.3); finalment, demostrem que el segment velar ocorre en eivissenc seguint 

quatre patrons bàsics (§ 6.2.4).  

En tercer lloc (§ 6.3), desenvolupem, des de diferents punts de vista,  l’anàlisi de 

la variació que es detecta sobre els patrons distribucionals generals. D’una banda, al 

primer apartat (§ 6.3.1), mantenim l’enfocament en el sistema verbal i determinem 

quins són els verbs que s’allunyen en més casos del que estableix el patró respecte de la 

distribució del segment velar. D’una altra banda, en els dos últims apartats presentem 

l’última part de l’anàlisi de la variació, que elaborarem tenint en compte aspectes 

geosociolingüístics. Concretament, a § 6.3.2 realitzem l’anàlisi seguint l’eix geogràfic i 

a § 6.3.3, seguint l’eix generacional. La voluntat en aquests dos últims apartats no és la 

de ser exhaustius, sinó que es tracta d’esbossar a grans trets quines són les diferències 

que detectem a nivell geogràfic i generacional.  

6.1 Anàlisi morfològica: el segment velar i l’estructura del verb en català 

Dediquem la primera part del present capítol (§ 6.1.1) a explicar el tractament que 

donem a les diferents formes fonètiques que presenta el segment velar, tot relacionant-

les amb les corresponents formes fonològiques i determinant amb quin morfema es 

relacionen i en quins contextos ocorren.  

Com ja hem explicat a § 4.1.1, en aquesta tesi partim de l’anàlisi que Viaplana 

(1984, 1986) inicia i considerem el segment velar com un segment independent de 
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l’arrel i exponent del morfema extensió. Ara bé, l’anàlisi que fem del segment velar que 

ocorre en alguns verbs de la classe III ens obliga a replantejar l’estructura del verb en 

català. A § 6.1.2. desenvolupem aquest plantejament i indiquem quin paper proposem 

que té el segment velar en aquesta estructura en els diferents verbs en què ocorre. 

6.1.1 Variació formal del segment velar 

Tal com hem vist a § 5, el segment velar presenta en eivissenc diferents formes 

fonètiques. Concretament, les formes superficials que apareixen a les nostres dades són 

[]   []   []   []   [].  

Les tres primeres formes, com argumentarem tot seguit, es relacionen amb la 

mateixa forma fonològica: //. En primer lloc, la forma [], que apareix a les formes de 

la primera persona del singular del present d’indicatiu ocorre de manera sistemàtica a la 

classe II, [+EXTENSIÓ] (veg. be[], cai[], corr[]) i pot ocórrer a la classe III (veg. 

cull[], muny[]) i, també, a la classe I (veg. odi[], su[]) és el resultat del procés 

d’ensordiment d’obstruents sonores que es dóna en posició final de mot, procés que 

opera de manera general en català, com mostrem a (201):51  

 

(201) groc  //  []  (cf. gro[]a) 

         càlid  //  []  (cf. càli[]a) 

 

La forma [], que apareix de manera sistemàtica al present de subjuntiu, imperfet 

de subjuntiu, imperatiu, participi i gerundi dels verbs de la classe II, [+EXTENSIÓ] (veg. 

be[i, be[és, be[eu, be[, be[ent) i, també, en algunes formes del present de 

subjuntiu de la classe la classe III (veg. llegeix[]a, coseix[]a; bull[]a) i, fins i tot, de 

la classe I (cf. estudi[]a, mir[]a) és el resultat del procés d’espirantització (o 

aproximantització) que afecta les obstruents sonores quan estan en posició d’obertura 

sil·làbica i precedides d’un segment continu.52 

 

(202) grogor  /+ / []   (cf. gro[], gro[]a) 

          calidesa  / + / []  (cf. càli[], càli[]a) 

 

                                                           
51 Per a més detalls del procés, vegeu Bonet i Lloret (1998: 103-104). 
52 Per a més detalls del procés, vegeu Bonet i Lloret (1998: 156-160). 
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La forma [] apareix de manera sistemàtica al present de subjuntiu, imperfet de 

subjuntiu, imperatiu, participi i gerundi dels verbs de la classe II, [+EXTENSIÓ] amb arrel 

acabada en consonant nasal alveolar (//) (veg. defen[]i, defen[]és, defen[]em, 

defen[]ut i defen[]ent) i pot aparèixer a les persones 1, 2, 3 i 6 del present de subjuntiu 

de verbs de la classe III, [–EXTENSIÓ] amb arrel acabada, també, en consonant nasal, en 

aquest cas, palatal (//) (veg. muny[]a). Notem que la velar es manté oclusiva pel 

caràcter no continu (a la cavitat oral) de les consonants nasals precedents. 

Pel que fa a les formes [] i [], a primera vista sembla que són similars però, 

com veurem seguidament, no poden ser tractades de la mateixa manera. Centrant-nos en 

la distribució de cadascuna de les formes, [] ocorre de manera sistemàtica a les 

persones 4 i 5 del present de subjuntiu i a la persona 4 de l’imperatiu dels verbs de la 

classe III. També pot aparèixer a la resta de persones d’aquests dos temps verbals i, a 

més, a l’imperfet de subjuntiu i al gerundi dels verbs d’aquesta classe verbal i al present 

de subjuntiu, imperfet de subjuntiu, imperatiu, participi i gerundi dels verbs de la classe 

II, [–EXTENSIÓ]. Per la seva banda, [] només ocorre de manera sistemàtica i general a 

les persones 4 i 5 del present de subjuntiu i a l’imperatiu del verb córrer i en cinc 

formes dels verbs prometre i batre de l’informant MGS (F2) de Sant Antoni. 

Concretament, aquest informant afegeix el segment [] al present de subjuntiu 

(persones 4 i 5) i a l’imperatiu (persona 4) de prometre i al present de subjuntiu 

(persones 4 i 5) de batre. La resta d’informants, en aquests contextos, i en els altres que 

hem especificat més amunt, afegeixen el segment []. Il·lustrem la distribució 

esmentada a (203).  

(203) Distribució dels segments []/[] al PS i IMP de batre i prometre 

VERB TEMPS VERBAL 
INFORMANTS 

MGS_Sant Antoni RESTA 

prometre 
PS (4, 5) 

promet[]em promet[]em 

promet[]eu promet[]eu 

IMP (4) promet[]em promet[]em 

batre PS (4, 5) 
bat[]em bat[]em 

bat[]eu bat[]eu 
 

Com es veu a (203), el context fonològic en el qual apareixen [] i [] és 

exactament el mateix: en tots dos casos el segment velar, a l’hora d’adjuntar-se a l’arrel 
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verbal, crea problemes de sil·labificació pel fet que l’arrel acaba en una altra consonant 

oclusiva (//): el segment velar també és una obstruent oclusiva (//) i aquest contacte 

d’oclusives diferents genera una seqüència intersil·làbica que universalment es tendeix a 

evitar. Aquesta limitació estructural s’explica perquè en les transicions sil·làbiques, en 

què es prefereixen codes de màxima sonicitat i obertures de mínima sonicitat (veg. 

Vennemann 198853), es desfavoreixen els contactes d’igual sonicitat (tal com passa en 

el contacte d’oclusives) en favor de les que en la transició de la coda a l’obertura 

mostren una distància de sonicitat gran entre ambdós segments (veg. Murray i 

Vennemann 1983, Clements 199054 i, per a una aplicació d’aquests principis al català i 

altres llengües romàniques, Pons 2011). Com és sabut, en català, la solució més general 

als problemes de sil·labificació derivats de la sonicitat és la inserció d’un element 

epentètic (veg., entre altres, Lloret 2002a) i, per tant, seria lògic concloure que les dues 

vocals de [] i [] són d’origen epentètic. Ara bé, la vocal epentètica general del català 

és [] (o [] o [], en funció de la varietat geogràfica), que apareix tant en formes 

verbals com en nominals, com exemplifiquem a (204); en cap cas és []. 

(204) a. serveixes  / +  + /        [] 

          b. felices  / + /                [] 

 

Els mots de (204) necessiten la inserció de la vocal epentètica [] per poder 

satisfer les necessitats de sil·labificació. A (204a) el morfema de persona 2 // s’ha 

d’adjuntar a l’arrel verbal, que va seguida del segment palatal //, propi de la subclasse 

verbal III, [+EXTENSIÓ]. En català, el contacte entre dues sibilants (*// + //) és un 

contacte problemàtic (intrasil·làbicament la sonicitat no decreix a la coda, com 

voldríem,55 sinó que es manté a *[.], i no podem crear una síl·laba nova del tipus 

                                                           
53 «Syllable Contact Law: A syllable contact A$B is the more preferred, the less the consonantal strength 
of the offset A and the greater the consonantal strength of the onset.» (Vennemann 1988: 40). 
54 «Extended Syllable Contact Law: The preference for a syllabic structure A.B, where A and B are 
segments and a and b are the sonority values of A and B respectively, increases with the value of a minus 
b.» (Clements 1990: 520). 
55 El principi general de seqüenciació de la sonicitat imposa que intrasil·làbicament la sonicitat ha de 
decréixer del nucli cap als extrems dels marges (tant cap al marge esquerre o obertura sil·làbica com cap 
al marge dret o coda sil·làbica) (veg., entre altres, Jespersen 1904, Saussure 1916, Grammont 1933, 
Clements 1990 i, aplicat al català, Lloret 2002a). 
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*[..]) i, per tant, per fer viable la sil·labificació s’insereix la vocal de suport: com 

és d’esperar, la vocal no marcada [] en aquest cas ([.]).  

La forma de (204b) és la forma de femení plural de l’adjectiu invariable quant a  

gènere feliç, que presenta precisament el mateix problema que serveixes, i la solució és 

la mateixa: la inserció de la vocal epentètica [] entre l’arrel // i el morfema de 

plural // ( [..];*[.],*[..]).56  

Els dos exemples de (204) demostren que [] és la vocal que s’utilitza de manera 

general com a epèntesi no marcada, tant en la morfologia nominal com en la verbal. 

Així les coses, és possible determinar que el segment [] que apareix de manera 

general a córrer i de manera esporàdica a prometre i batre està format per dos elements: 

l’epèntesi vocàlica [], que, en tant que epèntesi, no apareix a la forma subjacent, i el 

morf [], forma superficial resultant del procés d’espirantització que afecta la consonant 

//. Especifiquem a (205) la segmentació que fem de les formes fonètiques i 

fonològiques d’aquestes variants: 

(205) 

Forma fonològica Forma fonètica 
ARREL EXT. V.T. M/T N/P ARREL (EPÈNTESI) EXT. V.T. M/T N/P 

// //    [] [] [] []  [] 

// //    [] [] [] []  [] 

// //    [] [] [] []  [] 

// //    [] [] [] []  [] 

// //    [] [] [] []  [] 

// //    [] [] [] []  [] 

 

Pel que fa al segment [], per tal que pogués ser analitzat de la mateixa manera 

que el segment [], caldria que la [] fos considerada també una vocal epentètica. És 

cert que la [] de vegades apareix per solucionar, a primera vista, problemes de 

sil·labificació; però, així com la [] ocorre de manera general,  els casos en què la [] 

podria ser considerada epentètica són contextos molt específics, en què cal valorar si hi 

                                                           
56 No tractem aquí el cas de la flexió nominal amb inserció de –o– per solucionar contactes de sibilants en 
masculins plurals aguts (peix/peix-o-s), que se sol interpretar com un cas marcat d’epèntesi condicionada 
morfològicament (veg., per exemple, Viaplana 1991 i explicacions alternatives en termes d’al·lomorfia a 
Lloret 2013). 
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ha realment arguments per tractar-los en termes d’epèntesi: un cas es dóna en eivissenc 

—i valencià— i l’altre en alguerès.  

En eivissenc, el present d’indicatiu dels verbs obrir i omplir es realitza de la 

manera següent: 

(206) Present d’indicatiu dels verbs obrir i omplir en eivissenc 57  

OBRIR OMPLIR 
obr ompl 
obris omplis 
obri ompli 
obrim omplim 
obriu ompliu 
obrin omplin 

 

Les formes de les persones 2 i 3 presenten, com en valencià, una [] en comptes 

del morf regular de mode/temps ‘zero’ que presenta el verb model (cf. dorm+s, dorm). 

Podem suposar, per tant, que s’afegeix una vocal per qüestions de sil·labificació, per 

reparar els grups consonàntics no decreixents en sonicitat respecte del nucli que 

altrament hi apareixerien i que només es toleren en la persona 1 del balear (obr i ompl)  

per qüestions paradigmàtiques que no discutim aquí (veg., entre altres, Pons 2003, 

2007;  Lloret 2004; Wheeler 2005); però no queda justificat el timbre de la vocal (i en 

comptes de e) ni el motiu pel qual, també com en valencià, apareix [] en la persona 6 en 

comptes de l’al·lomorf regular de mode/temps –e– del verb model (cf. dorm+e+n) (en la 

persona 6 la motivació per a la presència d’una vocal no pot ser epentètica perquè també 

hi és quan no caldria que hi aparegués: cf. mor+e+n, *mor+n vs. forn).58 És millor, per 

tant, considerar aquestes ocurrències de [] derivades de //, com expressions irregulars 

del morf de mode/temps de present indicatiu (veg. també Lloret 2002a: 228, nota 28). 

                                                           
57 Aquesta distribució de la vocal i motivada per problemes de sil·labificació és general a tots els 
informants de Sant Jordi i de Sant Josep. Pel que fa a la resta de localitats, de la totalitat d’informants 
(trenta-sis), n’hi ha nou que no afegeixen [] com a vocal reparadora i opten per altres solucions. Un 
primer grup, de quatre informants —NMV (F2) de Vila, LTG (F3) de Sant Joan i PTT (F3), CRM (F3) i 
MRC (F3) de Sant Antoni— articulen el verb amb el segment palatal (p. ex., obreixes en lloc d’obris i 
umpleixen en lloc d’omplin). Un segon grup, de tres informants —CFC (F1) i JMR (F1) de Vila i CPC 
(F1) de Sant Antoni— no insereixen cap element addicional (p. ex., umpls en lloc d’omplis i obr en lloc 
d’obri (3)). Finalment, un tercer grup, de dos informants —XJR (F3) de Santa Eulària i CRM (F3) de 
Sant Antoni— insereixen la vocal epentètica regular [] (p. ex., omplen en lloc d’omplin i obres en lloc 
d’obris). 
58 La GIEC (2016) tracta la vocal e de la persona 6 del PI de les classes II i III com a epentètiques (pàg. 
246), a diferència de la e de la classe I, que tracta com a temàtica tal com fa per a les de les persones 2 i 3; 
reconeix, però, que des d’un punt de vista estrictament formal (com el que seguim en aquesta tesi) poden 
considerar-se marques de mode/temps pel caràcter àton subjacent que tenen (pàg. 235). 
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Evidentment, l’aparició de l’al·lomorf [] només en verbs de la classe III es relaciona 

amb la seva classe verbal i, concretament, amb la vocal temàtica i // que apareix en 

altres formes verbals (cf. obr+i+m, obr+i+u i ompl+i+m i ompl+i+u). S’aconsegueix, 

així, una uniformitat paradigmàtica formal (que l’alguerès ha estès al patró regular: 

dorm, dormis, dormi, dormiu, dormiu, dormin, pronunciat amb metàtesi simplificada 

[], []...), uniformitat que la presència de l’epèntesi regular ([]) 

distorsionava.59 

Un cas de la llengua catalana en el qual la [] funciona com a epèntesi fonològica 

sense reserves es dóna en alguerès, però tampoc en aquest dialecte hi funciona com a 

epèntesi general. L’epèntesi bàsica en alguerès és [] (corresponent a la [] dels altres 

dialectes orientals), mentre que la [] només apareix en determinats contactes sil·làbics 

que esdevenen problemàtics entre mots (en general, s’eviten contactes inexistents en 

interior de mot, això és, els d’oclusives, africades i f seguides qualsevol altra consonant) 

(Loporcaro 1997, Lloret 2002a, Lloret i Jiménez 2005). Ho exemplifiquem a (207), amb 

exemples extrets de Lloret i Jiménez (2005: 1). 

(207) a. espina  //  [] 

       b. sofre   //  [] 

       c. cent voltes   / ## / []  
       d. tot pastura / ## / [] 

 

Els mots de (207a) i (207b) presenten problemes de sil·labificació habituals, a 

principi (*[]–) i a final (*–[]) de mot respectivament, per no respectar la 

seqüenciació de sonicitat decreixent exigible del nucli als marges, i la vocal inserida 

com a epèntesi és, com esperaríem, []. A (207c) i (207d), en canvi, el problema és el 

tipus de contacte consonàntic que emergeix en el contacte de mots, i la vocal inserida 

és, en aquest cas, []. Podem dir, doncs, que en alguerès la tria de la vocal epentètica ve 

determinada pel context en què aquesta s’ha d’inserir: en el mot (lèxicament) ocorre [];  

entre mots (postlèxicament), [].  

                                                           
59 La GIEC (2016: 245) tracta aquesta vocal i que apareix a les formes de les persones 2, 3 i 6 dels verbs 
omplir i obrir com a vocal temàtica, pel fet que la i es pot relacionar amb la vocal temàtica que apareix de 
manera regular en els verbs d’aquesta classe. Com hem apuntat a la nota anterior, en aquesta tesi seguim 
les propostes generatives formals actuals que consideren temàtiques només vocals subjacentment tòniques 
(veg., entre altres, Viaplana 1984, 1986 i Mascaró 1986). 
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Tornant al segment velar [] en eivissenc, cal tenir present que apareix de manera 

sistemàtica a les formes de les persones 4 i 5 del present de subjuntiu i a la forma de la 

persona 4 de l’imperatiu de tots els verbs de la classe III, i també, de manera quasi 

general, als verbs de la classe II, [–EXTENSIÓ]; és, per tant, un element molt general de 

la flexió verbal. Si a això hi afegim la dificultat vista abans per tractar [] com a epèntesi 

a nivell de mot en català i atenem al fet que hem explicat a § 4.1.1 en relació amb els 

criteris de recurrència i de congruència que indueixen la interpretació morfològica, és 

clar que el segment [] ha de ser tractat com una variant al·lomòrfica (//) del segment 

velar (//). La distribució de les dues variants (// i //), però, ve determinada per 

qüestions fonològiques: en aquells verbs en què la inserció del segment velar genera 

problemes de sil·labificació (*dorm+guem, *sort+gueu, *lleg+guem, *perd+gues) ocorre 

la variant //, mentre que // apareix en aquells verbs en què la seva inserció pot 

produir-se de manera satisfactòria, sense afectar la naturalesa fonètica de l’arrel 

(be+guem, cai+guem).60 El tractament morfològic de la variant // ja es troba a 

Viaplana (2005: 201) i Perea (2002: 605). En la mateixa línia, es manifesta també 

Querol (2009: 60). Concloem, per tant, que // és un al·lomorf del segment velar, 

condicionat, això sí, fonològicament. 

(208) Relació de formes fonètiques i fonològiques del segment velar en eivissenc 

FORMA FONÈTICA FORMA FONOLÒGICA 

[] 

[] 

[] 

// 

[] // 

 

                                                           
60 Notem que, en els verbs que tenen l’arrel acabada en consonant nasal o líquida, atès que es genera un 
contacte consonàntic que es tolera millor (per qüestions de sonicitat), es donen les dues variants. Per 
exemple: a bullir, [] ~ []; munyir, []   [] ~ []. Cal tenir en compte, 

però, que l’opció amb la variant // és usada gairebé exclusivament per informants de la F1, així que es 
pot afirmar que es troba en retrocés. 
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Un cop determinades les formes fonològiques del segment velar que ocorren en 

eivissenc, ens queda un últim aspecte previ per analitzar: l’anàlisi de la forma []61 

que pot aparèixer a la persona 1 del present d’indicatiu i, en menor grau, a les persones 

1, 2, 3 i 6 del present de subjuntiu dels verbs de les classes III, [+EXTENSIÓ] i III, 

MIXTA.62  

La revisió de la bibliografia mostra que el segment [] ha estat analitzat de dues 

maneres. D’una banda, Querol (2009), Massanell (2012) i Valls (2013), tots tres 

dedicats a l’estudi del nord-occidental, opten  —seguint la línia de Viaplana (1984, 

1986)— per tractar de manera unitària el segment [] —l’equivalent al que es presenta 

en eivissenc, []— que ocorre, en combinació amb altres formes, en aquesta varietat 

en els verbs de la classe III, [+EXTENSIÓ]. Tant Querol (2009: 138) com Massanell 

(2012: 144) presenten, com a al·lomorfs del segment palatal, les formes //, //, // i 

//,63 mentre que Valls (2013: 158) postula només les formes // i //, atès que 

justifica l’aparició de les formes [] i [] per l’acció d’un procés fonològic que 

despalatalitza la consonant palatal (es tracta concretament, en la terminologia de Valls, 

del «PF36 despalatalització optativa de //»). Sigui com sigui, tots tres autors 

coincideixen en el fet de considerar que la [] que apareix seguint el segment [] no és 

un element independent sinó que forma part d’una unitat: //, que actua com a un 

al·lomorf més del morf extensió —en aquest cas, palatal. 

D’altra banda, autors com Wheeler (1992) i Clua (1998), analitzant la morfologia 

verbal del valencià, consideren que el segment [] està format per dos element, [] i 

                                                           
61 En la realització d’aquest segment hi ha variació pel que fa al timbre de la vocal: a Vila, Sant Joan, 
Santa Eulària i Sant Jordi fan [], ja que en la parla d’aquestes localitats el so // apareix en posició 

tònica, mentre que a Sant Josep i Sant Antoni es realitza [], perquè el seu inventari vocàlic en posició 

tònica no presenta []. Atès que necessitem referir-nos a la forma fonètica i per simplificar la descripció, 
en aquells casos en què ens referim al segment de manera general hem optat per reproduir la forma que 
utilitza la majoria dels informants, que és []. En aquells casos en què fem referència a una forma 

específica d’informants de Sant Antoni o de Sant Josep, reproduïm la variant []. 
62 Tal com hem justificat a § 6.1.2, la subclasse III, MIXTA engloba aquells verbs que tant poden 
presentar-se conjugats amb l’extensió palatal —seguint, per tant, el model de partir— com sense extensió 
palatal —seguint, per tant, el model de dormir. 
63 A més d’aquests al·lomorfs, Querol (2009) afegeix la forma // i Massanell (2012), les formes // i 
//. Valls (2013), per la seva banda, tot i que en les seves dades hi ocorre [], [], [] i [], postula 

que només són al·lomorfs // i //, ja que considera que [] i [] són fruit de l’acció del procés 

fonològic «Segregació de iod davant de //» (Valls 2013: 158). 
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[], que analitzen com a extensió palatal i extensió velar respectivament. Així, la forma 

fonològica d’aquest segment és /+ /. Clua (1998: 90-91) detalla que en valencià la 

forma [] apareix —com en eivissenc— a la forma de la persona 1 del present 

d’indicatiu i a les persones 1, 2, 3 i 6 del present de subjuntiu i, a més, a les persones 3 i 

6 de l’imperatiu. Com reproduïm a (209), Clua (1998: 90) fa notar que la distribució del 

segment [] en els verbs del tipus servir, és a dir, en els verbs de la classe III, 

[+EXTENSIÓ], coincideix totalment amb la que presenta el segment velar [] en els verbs 

del tipus sentir, és a dir, en els verbs de la classe III, [–EXTENSIÓ], classe que, en 

valencià, és completament velaritzada. 

(209) Distribució morfològica del segment [] a sentir i servir en valencià (extret de Clua 1998: 

91) 
PI PS IMP 

/ /
/
/
/
/
/ 

 

      / 
/ 

s/
/
/s 

 

Per a Clua (1998: 91) aquesta coincidència en la distribució del segment velar en 

els verbs del tipus sentir i del tipus servir és «significativa» i és el fet determinant per 

considerar que la [] que apareix a [] és un segment velar, totalment independent de 

l’extensió palatal [].  

En aquesta tesi, seguim la línia d’anàlisi de Clua (1998) perquè, tal com 

desenvoluparem tot seguit, considerar la [] del segment [] com un element 

independent del segment [] i morf del segment velar ens permet desenvolupar una 

anàlisi més satisfactòria i, sobretot, més coherent amb l’anàlisi que fem del segment 

velar a la resta de classes verbals en eivissenc.  

Una primera raó que justifica aquesta anàlisi la trobem en les formes de la persona 

1 del present d’indicatiu. L’aparició del segment [] a la forma de la persona 1 del 

present d’indicatiu és general, i sistemàtica, en els verbs de la classe II, [+EXTENSIÓ] i, 

com hem descrit a § 5, a més a més, es detecta una tendència a què aparegui a la resta de 

classes. Centrant-nos, per començar, en la classe III, els verbs de la classe III, MIXTA 
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poden presentar aquest segment tant quan ocorren en la forma amb segment palatal com 

quan ocorren en la forma sense segment palatal: 

(210)  

PI munyir PI bullir PI cosir 



 

 



 

  



 

  

 

 

A la classe I també es dóna aquesta tendència i el segment [] es pot afegir a la 

forma de la persona 1 del present d’indicatiu en alguns verbs. 

(211)  

PI odiar PI mirar PI caminar 

 

  

 

  



  

 

Així doncs, tenint en compte l’aparició del segment velar a les formes de la 

persona 1 del present d’indicatiu de la resta de classes verbals, l’anàlisi que resulta més 

general i congruent amb el sistema és la de donar el mateix tractament a la [] de la 

forma [] que el que donem a la resta de segments [] que apareixen a la forma 1 del 

present d’indicatiu de verbs de la resta de classes verbals. Així, si a la classe II (be[]), a 

la III (muny[]) i a la I (mir[]) considerem que la [] és segment velar, a la classe III, 

[+EXTENSIÓ] considerarem també que el segment [] de [] és un element 

independent i marca de l’extensió velar. A (212) il·lustrem el paral·lelisme que es dóna 

en la distribució de [] a les tres classes verbals. 

(212)  

Classe II Classe III Classe I 
 [–EXTENSIÓ] [+EXTENSIÓ]  
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En segon lloc, cal tenir en compte que al present de subjuntiu de tots els verbs de 

la classe III —de les tres subclasses— el segment velar ocorre de manera general i 

sistemàtica a les persones 4 i 5, amb l’al·lomorf []. Pérez Saldanya (2013: 329) afirma 

que «una vegada introduïda la velarització en un punt del paradigma [...] aquesta 

tendeix a generalitzar-se als altres punts dels paradigma seguint el patró general dels 

verbs velaritzats, però aquest procés de canvi analògic és gradual»; aquesta gradació 

seria el que explicaria la diferència en el nivell de velarització entre parlars. En línia 

amb la interpretació de Pérez Saldanya, considerem que les formes de les persones 4 i 5, 

on la velarització ja està completament establerta, són el punt d’entrada de la velar en el 

present de subjuntiu i que el que es detecta a la resta de formes és la tendència a afegir 

també el segment velar, mostra d’aquest procés gradual de velarització. Són un exemple 

d’aquesta tendència les formes com les d’AML (F3) de Sant Josep, que, a llegir, 

presenta la forma [] o, a cosir,  []; PMC (F3) de Vila, que a munyir fa 

[], [], [] (però []) i a bullir, com també JYR (F2) i MSE 

(F2) de Santa Eulària, fa [], [], [] (però []); i CJMT (F3) de 

Sant Joan, que, a llegir, fa [], [], [] (però []). En totes 

aquestes formes es detecta clarament el segment velar, en les diferents variants que hem 

establert a (208): // en el cas de [], [], [] i [], [], 

[] i // a [], [], []. Així, la segmentació d’aquestes 

formes seria la que especifiquem a (213). 

(213) 

a. bullir // [        +  + ] 

b. munyir // [       +    + ] 

c. cosir // [ +  +   +   + ] 

d. llegir // [ +  +   +   + ] 

// [ +  +  + ] 

 

A totes les formes de (213) és clar que el segment velar ocorre o bé seguint l’arrel 

verbal (213a-b) o bé després del segment palatal (213c-d). Si comparem aquestes 

formes amb les que presenten [] i considerem que [] és segment velar, la distribució 

serà idèntica en tots els casos. Ho exemplifiquem amb les diferents formes que trobem a 

la persona 2 del present de subjuntiu de llegir: 
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(214) Formes de la persona 2 del PS de llegir 

CJMT (F3) Sant Joan 
AML (F3) Sant Josep 
LTG (F3) Sant Joan 
XJR (F3) Santa Eulària 

 

Davant d’aquesta distribució coincident, és més coherent considerar que el 

segment [] que ocorre després del segment [] apareix per la tendència a la 

velarització, ja consolidada a les persones 4 i 5, i és,  per tant, marca de l’extensió velar, 

que apareix seguint l’extensió palatal.  

En tercer lloc, cal tenir en compte que la distribució que presenta el segment [] 

en eivissenc coincideix totalment amb la que descriu Clua (1998) per a [] en 

valencià, però amb un diferència rellevant: mentre que en valencià, en els contextos que 

hem especificat —persona 1 del PI i persones 1, 2, 3 i 6 del PS—, només apareix []; 

en eivissenc tant pot aparèixer la forma [] com la forma []. Ho demostren casos 

com els de MST (F3) de Sant Josep, que, per a les formes de la persona 1 del present 

d’indicatiu, fa [] i [] però [], [] i []; el mateix ocorre 

al present de subjuntiu en què, per exemple, LTG (F3) de Sant Joan, fa [], 

[però [], [], [], []; 

fins i tot, un mateix informant, pot variar en la conjugació del paradigma del present de 

subjuntiu d’un verb, com és el cas de PMV (F3) de Vila al verb escopir: [], 

[], [], []. Davant d’aquesta distribució coincident de les 

dues variants, si optem per tractar el segment [] com un sol element i, per tant, com a 

variant del segment [], caldria postular que el segment palatal en eivissenc té dos 

al·lomorfs —[] i []— que es troben en variació lliure. Aquesta opció no és gens 

satisfactòria perquè impossibilita fer una descripció el màxim de general, predictible i 

explicativa (la variació lliure constata la variació, però no explica per què hi ha variació 

justament en aquest punt). Fixem-nos que en valencià —o en la resta de varietats del 

balear, on alternen –esc [sk] i –eix []— hi ha també dues variants, però els contextos 

d’aparició estan ben delimitats: [], per al valencià, o [], per al balear, apareix a la 

persona 1 del present d’indicatiu i a l, 2, 3 i 6 del present de subjuntiu i [] o [] a les 
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persones 2, 3 i 6 del present d’indicatiu. En aquest cas, l’anàlisi se simplifica perquè 

l’aparició d’un al·lomorf o un altre està condicionat pel context morfològic (és a dir, la 

forma verbal concreta en què ocorren). En el cas de l’eivissenc això no és possible; per 

tant, sembla pertinent buscar una anàlisi alternativa que sigui més satisfactòria i 

congruent amb el sistema; demostrarem que considerar la segmentació / + / ho és. 

L’últim aspecte que cal determinar respecte de la forma [] és la forma 

fonològica. En tots els casos en què apareix el segment velar precedit del segment 

palatal [], el segment velar pren la forma sorda [], tant quan ocorre al PI com quan 

ocorre al PS. Només trobem una excepció, a Sant Josep, on AML (F3) presenta, al 

present de subjuntiu, les formes [], [] i [] (i [] al present 

d’indicatiu). Davant d’aquesta situació, en línia amb Clua (1998: 90) quan tracta de la 

forma fonològica d’aquest segment en valencià, postulem que en tots els casos en què 

tant al PI com al PS el segment velar ocorre en la versió sorda, és a dir, [], la forma 

fonològica és //. Pel que fa al cas específic d’AML (F3) de Sant Josep, que alterna [] 

amb [], la forma fonològica ha de ser excepcionalment //: l’acció del procés fonològic 

d’ensordiment d’obstruents en posició final explica la variant [] que apareix a [] 

en posició final i l’espirantització de segments oclusius, la forma [], que apareix a 

[] —//, per la seva banda, passa a [] per l’assimilació de sonoritat amb la 

consonant que la segueix.  

A § 5, hem presentat les taules (76), (158) i (200) que il·lustren les variants 

fonètiques sota les quals ocorre el segment velar en els verbs de les diferents classes 

verbals. Després de l’anàlisi que acabem d’elaborar, presentem, a mode de resum 

temptatiu, la taula (215), que il·lustra com es redueix la variació a nivell fonològic, 

quina és la distribució d’aquestes formes fonològiques i recorda quin és el resultat a 

nivell fonètic. Cal destacar que mantenim provisionalment la denominació «[–

EXTENSIÓ]» per als verbs de la classe I i II que presenten poques ocurrències de velar i 

que, en la classificació que ens ha servit de base de l’estàndard oriental central, són 

verbs sense presència de velar.  
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 (215) Distribució de les variants fonològiques i fonètiques del segment velar a les diferents 

classes verbals. 

CLASSE VERBAL SUBCLASSE FORMA FONOLÒGICA FORMES FONÈTIQUES 

Classe II 
[+EXTENSIÓ] 

 

 
// 

 

[] PI 

[] PS, IS, IMP, PART, GER 

[] PS, IS, IMP, PART, GER 
(amb arrel acabada en nasal) 

[–EXTENSIÓ] // [] PS, IMP, GER 

Classe III 
[+EXTENSIÓ], 

[MIXTA] 

// 

[] PI, PS (precedit de //) 
[] PS (amb arrel acabada en nasal) 

[] PS (amb arrel acabada en líquida) 

// [] PS, IS, IMP GER 

// 
[] PI, PS 

(precedit de //) 
[–EXTENSIÓ] // [] PS, IS, IMP, GER 

Classe I  // 
[] PI 

[] PS 

 

La taula (215) fa evident, com ja quedava reflectit en les taules (76), (158) i (200) 

de § 5, que el segment velar és present a totes les classes. El que hem de determinar 

encara, i és el que fem a § 6.1.2, és si aquest segment velar té el mateix paper a totes les 

classes verbals; és a dir, seguint l’estructura verbal proposada per Viaplana (1984), si el 

segment velar és sempre, a totes les classes verbals, morf d’extensió o bé, tal com 

planteja Clua (1998), si en alguns casos haurà de ser tractat com a exponent del morf de 

mode/temps o bé del de nombre/persona. 

 

6.1.2 El paper del segment velar i l’estructura del verb en català  

 

Per a Viaplana (1984, 1986, 2005), i tots els autors que n’han seguit la línia 

d’interpretació, els segments velar i palatal són morfs del morfema «extensió», que és 

una unitat gramatical formal, és a dir, relacionada amb les classes lèxiques. Així de la 

mateixa manera que la vocal temàtica —morf del morfema «vocal temàtica»— ens 

indica a quina classe verbal pertany el verb (classe I, classe II o classe III), les 

extensions velar i palatal ens indiquen a quina subclasse verbal pertany el verb: a la 

subclasse II, [+EXTENSIÓ] aquells verbs que presenten el segment velar i a la subclasse 

III, [+EXTENSIÓ] aquells que presenten el segment palatal. Aquesta anàlisi, doncs, atorga 

un paper específic al segment velar i l’equipara al segment palatal. La majoria 

d’estudiosos han acceptat la interpretació que fa Viaplana del segment //, però una 
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vegada que l’objecte d’estudi comencen a ser altres varietats diferents del dialecte 

central sorgeixen treballs que alerten que aquesta classificació és insuficient, 

principalment perquè el segment velar apareix en més contextos dels previstos per 

Viaplana (1984, 1986) i, sobretot, perquè apareix en altres classes verbals diferents de la 

II. Un exemple d’aquests estudis és Clua (1998), que, centrat en l’anàlisi del segment 

velar en valencià, alerta que en aquesta varietat no només el segment velar ocorre en 

alguns contextos de verbs de la classe III, sinó que, a la classe II, la divisió entre classe 

II, [+EXTENSIÓ] i II, [–EXTENSIÓ] és caduca perquè tots els verbs d’aquesta classe son 

velaritzats en valencià col·loquial. Perea (2003), analitzant la distribució del segment 

velar en els diferents dialectes catalans a partir de les dades recollides per A. M. 

Alcover, conclou que el segment velar experimenta una tendència expansiva 

intraparadigmàtica, perquè es difon a temps i a modes de la mateixa subclasse verbal (a 

la classe II, al gerundi i a la persona 5 de l’imperatiu, contextos no previstos per 

Viaplana 1984, 1986) i interparadigmàtica, perquè es difon a temps i modes d’altres 

(sub)classes verbals (sobretot al present de subjuntiu i a l’imperfet de subjuntiu de la 

classe III i, en algunes varietats, a la classe I). També estudis centrats en el nord-

occidental, com Querol (2009), Massanell (2012) o Valls (2013), i altres centrats en el 

català central septentrional, com Adam  (2011, 2013), certifiquen que en aquesta 

varietat el segment velar ocorre en molts més contextos que els indicats per Viaplana 

(1984, 1986). Com hem vist a § 5 i a § 6.1.1, l’eivissenc també es mostra com una 

varietat en la qual el segment velar ocorre en més contextos dels contemplats 

inicialment per Viaplana; de fet, a Marí (2013), a partir de l’estudi de les formes 

velaritzades del present i l’imperfet de subjuntiu en eivissenc, ja concloíem que l’estudi 

del segment velar no es podia limitar exclusivament als verbs de la classe II, perquè el 

segment // també ocorria a verbs de la classe III i, fins i tot, de la classe I. Així doncs, 

un cop constatat que el segment velar ocorre en altres classes diferents de la II, ja no pot 

ser considerat morf d’extensió relacionat únicament amb la subclasse II, [+EXTENSIÓ].  

Per superar el problema anterior, Viaplana (2005) proposa una nova classificació 

dels verbs catalans a partir de tres trets: [±velar], [±velaritzat] i [±palatal]. El tret 

[±velar] permet diferenciar els verbs que presenten el segment  en els mateixos 

contextos que el verb beure dels que no ho fan; el tret [±palatal] permet diferenciar els 

verbs del tipus servir, amb extensió palatal , dels de tipus sentir, sense extensió 

palatal, i el tret [±velaritzat] permet donar compte dels verbs que, tot i que no són 
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velars, perquè el segment velar no hi ocorre en els mateixos contextos que ho fa a beure, 

presenten algunes formes del paradigma amb el segment velar. A Marí (2013) vàrem fer 

una aplicació d’aquesta classificació als verbs en eivissenc, a partir de les formes del 

mode subjuntiu, i el resultat va ser el que mostrem a (217). 

 

(217) Aplicació de la classificació de Viaplana (2005) als verbs en eivissenc 

a. cantar  [+V] [+I] [–palatal] [–velar] 

b. canviar  [+V] [+I] [–palatal] [+velaritzat] 

c. beure  [+V] [+II] [–palatal] [+velar] 

d. perdre  [+V] [+II] [–palatal] [–velar] 

e. sentir  [+V] [+III] [–palatal] [+velaritzat] 

f. partir  [+V] [+III] [+palatal] [+velaritzat] 

 

L’aplicació de la classificació a partir dels trets [±velar], [±velaritzat] i [±palatal] 

als verbs en eivissenc permet certificar, en primer lloc, que la consonant velar no és 

exclusiva dels verbs de la clase II (són velaritzats sentir i partir, de la clase III i també 

canviar, de la clase I) i, en segon lloc, que el segment velar i el segment palatal poden 

ocórrer en una mateix context (partir és [+palatal] i [+velaritzat]). 

Així, Viaplana (2005) suposa un avenç molt rellevant en el tractament del 

segment velar, però, com alerta Querol (2009), la classificació entre [+velar], [+palatal] 

i [+velaritzat] parteix d’un problema de base: no és equitativa, en el sentit que 

[+velaritzat] depèn, està subordinat a [+velar], és a dir, només pot ser [+velaritzat] un 

verb que ja sigui [+velar]. Per superar aquest problema, Querol analitza la distribució 

del segment velar en termes de patrons i jerarquies de relacions implicatives. Coincidim 

amb la consideració que fa Querol (2009) de la proposta de Viaplana (2005). Des del 

nostre punt de vista, l’anàlisi de la distribució del segment velar en termes de patrons 

que Querol (2009) proposa és profundament explicativa del que ocorre, i per aquest 

motiu l’apliquem a § 6.2. Un altre problema que trobem nosaltres a la proposta de 

Viaplana (2005) és que no fa referència a quin paper té el segment velar quan ocorre en 

els verbs marcats com a [+velaritzats]; és a dir: quan ocorre la velar a un verb de la 

classe III [+velaritzat], ¿també ha de ser considerat morf d’extensió? Si la resposta és 

afirmativa, aleshores la pregunta és com cal tractar el segment palatal que també ocorre 

en aquests verbs. 
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Clua (1998), que també detecta casos de verbs de la classe III amb segment velar, 

discuteix el paper morfològic que té. Tot i que Clua parteix de l’anàlisi de Viaplana 

(1984, 1986), en un moment de l’estudi ja admet que, en vista que el segment velar 

ocorre a tots els verbs de la classe II (per tant, no hi ha distinció entre classe II, 

[+EXTENSIÓ] i [–EXTENSIÓ]) i als verbs de la classe III, on ja hi ha, als verbs que 

presenten –eix, un element que ocupa la casella «extensió», es fa difícil relacionar el 

segment velar únicament amb la classe II. Finalment, aquest autor determina el següent: 

 

«En les varietats valencianes el segment velar que ocorre en els verbs de les classes II i III [...] 

presenta dos comportament morfològics diferenciats, que es corresponen amb les dues classes 

verbals [...] La 2a conjugació regular constitueix, en valencià no normatiu, una classe verbal 

unitària [...] integrada pels verbs beure i perdre. El segment velar // és un morf associat 

directament al morfema CLASSE II [...] Indirectament, però, el segment velar s’associa a 

determinades categories morfosintàctiques marcades, en les quals funcionaria com a marcador en 

oposició a les categories bàsiques (o no marcades) [...] En els verbs de la classe III, en canvi, el 

segment velar té com a funció principal la de marcador d’aquestes categories derivades. Es 

tractaria, doncs, d’un morf nombre-persona en el cas de 1[–PLU] del PI i d’un morf mode-temps en 

el PS i en l’IMP.» (Clua 1998: 96-99) 

Així, Clua necessita diferenciar el que Viaplana tractava unitàriament com a 

«extensió», perquè el segment velar només ocorria a classe II i el segment palatal a 

classe III, i estableix que a la classe II la velar és extensió i marca de classe II, però que 

a la III, atès que no pot ser marca de classe perquè ja és marca de classe II i a més no hi 

apareix amb la mateixa regularitat que a classe II, és morf de nombre/persona a la 

persona 1 del present d’indicatiu i morf de mode/temps al present de subjuntiu i a 

l’imperatiu. Així, la segmentació i assignació que fa Clua de les formes [], [] i 

[] i [] són les següents: 
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(218) Segmentació i paper que atorga Clua al segment velar a classe II i III (adaptació de Clua 

1998: 69-71) 

FORMA FONÈTICA  FORMA FONOLÒGICA ARREL EXT VT M/T N/P 
[] // //    // 

[] / +  + / // //  //  

[] / + / //    // 

[] / + / //   //  

[] / +  + / // //   // 

[] / +  + / // //  //  

 

Com veiem a (218), Clua (1998: 98-99) considera que el segment velar és morf 

d’«extensió», i, per tant, segment temàtic, només en els verbs de la classe II, mentre que 

a la classe III (amb sentir i servir) és marca de mode/temps i, per tant, segment 

purament flexiu. L’autor afegeix a més que, a la classe II, no es pot obviar que el 

segment velar està relacionat, de manera indirecta, amb determinades categories 

marcades, en les quals la velar marca l’oposició d’aquestes categories amb les no 

marcades.64 Una d’aquestes categories marcades és la persona 1 del present d’indicatiu. 

Clua opta per atribuir el segment velar d’aquestes persones 1 del PI al morf de 

nombre/persona, perquè a la classe III el segment [] apareix de manera sistemàtica a 

totes les formes de la persona 1 (tant als verbs [+EXTENSIÓ] com als [–EXTENSIÓ]) i, a 

més, apareix seguint l’arrel i l’extensió, que és una posició típica dels morfemes flexius. 

Pel que fa a la classe II, Clua esmenta que, tot i que atenent al fet que la velar apareix a 

tots els contextos del paradigma previstos per Viaplana (entre ells el de la persona 1 del 

PI) podria ser també extensió per raons de congruència amb el sistema, troba més 

oportú, per coherència amb la seva anàlisi, considerar que a la classe II també és 

nombre/persona. 

Nosaltres coincidim amb Clua en la consideració del segment velar que ocorre als 

verbs de la classe II com a extensió, però diferim de l’anàlisi que en fa a la classe III. La 

disparitat de criteri rau en la diferència de tractament que fem del segment [] que 

apareix en eivissenc on en valencià ell detecta []. Coincidim amb Clua en la 

consideració de la independència del segment [] respecte del segment [] que el 

precedeix —en contra d’autors com Querol (2009), Massanell (2012) o Valls (2013), 
                                                           
64 De fet, Wheeler (1993: 131) considera que la // és un índex que marca aquestes categories. 
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que, seguint Viaplana (1984), consideren un sol element []—; però hi diferim en el 

tractament que donem a la velar al present de subjuntiu.  

Davant una forma com [], Clua defensa que el segment [] és 

independent de [], però l’adjunta a la vocal [] i determina que [] és morf del 

morfema mode/temps. La raó principal que dóna Clua per a aquest tractament és que la 

velar ocorre en una posició pròpia dels morfemes flexius: després de l’arrel i l’extensió 

(//). Aquí radica la diferència clau entre l’anàlisi de Clua i la nostra: des del nostre 

punt de vista, per raons de recurrència i, sobretot, de congruència, el segment // que 

apareix seguint // és també morf d’extensió. Si prenem en consideració formes com 

[o [], amb els segments [] i [] que clarament remeten a // i // 

respectivament (i que han estat establerts en la nostra anàlisi com a variants del segment 

velar), en base a la recurrència no tenim cap altra opció que considerar-los extensió 

velar, precedits d’extensió palatal: [] ocorre a totes les formes de les persones 4 i 5 

després de l’arrel i de la vocal temàtica, que és la posició estructural de l’extensió 

([+++]) —i també a la persona 2 del verb dormir []—; mentre que el 

segment [] de [++++] (o // de [+++]) apareix allà on apareix la velar 

del PS de beure ([+++], [++]) o de caure ([+++], ++]) i, fins i 

tot, a la classe I, de mirar ([+++], [++]). 

(219) 

VERB FORMA ARREL EXT VT M/T N/P 

beure []      /

caure []      / 

mirar []      / 

dormir []      / 

llegir []     / 

llegir []  +    / 

llegir []   +   /  

llegir []   +   /  
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Si, com Clua (1998), consideréssim que la [] forma una unitat amb la [] o amb 

la [], formant els morfs [] o [], a [] hauríem de considerar que ocorre el 

morf [] i considerar-los al·lomorfs del morfema mode/temps. Ens trobem, però, que 

ni [] ni [] són segments que reocorrin com a morfs de mode/temps a la resta de 

formes verbals de les altres classes, mentre que, en canvi, [] i [] reocorren com a 

marca de mode/temps a totes les classes verbals ([], []; [], []). A 

la vegada, si a [] el segment [] és considerat extensió, a [], sent 

coherents, també cal que ho sigui. Amb aquesta anàlisi resulta que el morf de 

mode/temps al subjuntiu és sempre, a totes les classes verbals, –a o –i; el segment velar, 

per la seva banda, es mostra sempre amb les variants //, // o // als contextos 

morfològics on apareix la velar (PI, PS, IS, IMP, PART i GER), i, per últim, el segment 

palatal és sempre // o // segons la zona d’origen de l’informant.  

Pel que fa a les formes de la persona 1, diferim també del tractament que en fa 

Clua (1998). Des del nostre punt de vista, l’anàlisi del segment velar ha de ser diferent a 

les classes II i III, d’una banda, i a la clase I, de l’altra: a les classes II i III, el segment 

velar apareix, o té tendència a aparèixer, a la persona 1 del present d’indicatiu, al 

present i imperfet d’indicatiu, a les persones 4 i 5 de l’imperatiu, al participi i al 

gerundi; mentre que a la classe I el segment velar només apareix a la forma de la 

persona 1 del present d’indicatiu. Postulem, per tant, que el segment velar a les classes 

II i III és el morf d’extensió, mentre que a la classe I és el morf de nombre/persona.  

És cert que aquesta divisió i assignació de morfemes, però, presenta un problema: 

en formes com [], [] o [], que segmentem /+++/, 

/+++/ i /+++/, essent //, // i // morfema «arrel»; // i //, 

«mode/temps», i //, //, // i //, tots quatre, morfemes «extensió», trobem que hi ha 

combinació d’extensió palatal i extensió velar, combinació que no estava prevista a 

l’estructura de Viaplana (1984, 1986). Altres autors s’han trobat amb aquesta mateixa 

situació i l’han resolta de diferents maneres. 

Querol (2009) i Massanell (2012), que coincideixen —juntament amb Valls 

(2013)— a considerar només segment velar el segment // que ocorre en algunes 

formes del verb servir després de l’extensió palatal (servixquigue, servixigues, per 

exemple), li atorguen la consideració de morf «extensió». Suposem que, a causa del poc 
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nombre de casos en què ocorre aquesta combinació de dues extensions a les seves 

dades,65 ni Querol ni Massanell fan cap referència a la necessitat de modificar 

l’estructura verbal de què parteixen, que és la que proposa Viaplana (1984, 1986). 

Wheeler (1992) tampoc no fa referència a l’estructura, però tampoc no ho 

necessita: segons aquest autor el segment velar, en els casos en què ocorre seguint 

l’extensió palatal, és marca de persona 1 al present d’indicatiu i marca de subjuntiu —és 

a dir, mode/temps— al present de subjuntiu. Aquesta anàlisi, de fet, és la mateixa que, 

com ja hem comentat més amunt, fa Clua (1998) de formes com [] o []. 

Valls (2013) fa una modificació a la casella «extensió» motivada per les 

necessitats metodològiques específiques del seu treball, que desenvolupa en el marc de 

la dialectometria. L’autor justifica que, davant formes com [], amb aparició 

de l’extensió palatal (//) i l’extensió velar (//) o [], amb duplicació de 

l’extensió velar (/ + /), que li generen dificultats a l’hora de l’anàlisi, adopta aquesta 

solució per una qüestió purament metodològica relacionada amb el programa que 

utilitza per calcular les distàncies entre les diferents varietats del nord-occidental: 

 

«Aquest desdoblament és necessari per poder alinear els segments d’igual naturalesa durant el 

tractament manual de les dades previ al càlcul de distàncies i és, doncs, un requeriment purament 

metodològic.» (Valls 2013: 129) 

 
Des del nostre punt de vista, el desdoblament de la casella «extensió» és una 

solució morfològica totalment adequada, que ens permet fer una anàlisi molt més 

ajustada, coherent i adequada. La reformulació de l’estructura verbal que resultaria és, 

doncs, la següent: 

(220) Nova estructura verbal  

ARREL +[ EXTENSIÓ 1 + EXTENSIÓ 2 + VOCAL TEMÀTICA]TEMA + MODE/TEMPS + NOMBRE/ PERSONA 

Com es veu a (220), ja no hi ha només una casella «extensió», sinó que proposem 

l’existència de la casella «extensió 1», que es relaciona amb l’extensió palatal, i 

«extensió 2», que es relaciona amb l’extensió velar. Atorguem al segment palatal la 

                                                           
65 Querol (2009: 53) especifica que només dos informants (un d’Amposta i un de Tortosa) presenten 
formes com [] i []. Massanell (2012: 140) comptabilitza quinze ocurrències del 
segment velar precedit del segment palatal. 
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casella «extensió 1» i a la velar, «extensió 2» perquè sempre que concorren aquestes dos 

segments en combinació, el palatal ocorre en primera posició, seguit del segment velar.  

 

(221) Aplicació de l’estructura proposada a diferents verbs del corpus  

  ARREL EXT.1 EXT.2 V.T. M/T N/P 

CLASSE I 

      
      
      
      

CLASSE II 

      
      

      
      
      

      
      

CLASSE 

III 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

La nostra anàlisi va un poc més enllà i postulem que aquests tres elements —

segment palatal, segment velar i vocal temàtica— formen una unitat dins de l’estructura 

verbal, que anomenarem «tema», pel fet que són segments, seguint la distinció de 

Viaplana, que fan referència a la classe i subclasse verbal de cada verb. A cada classe 

verbal aquest element té una representació determinada, movent-se sempre entre la no-

expressió d’aquest element, l’expressió de només un dels elements d’aquest clúster i, 

com a màxim, l’expressió de dos d’aquests elements. Amb la limitació que, sempre que 

apareguin dos elements, aquests han de ser contigus: és a dir, podem tenir un segment 

palatal seguit d’un segment velar ([], [], [] i un segment velar 

seguit de vocal temàtica ([], [], [], []); però no podem tenir 

un segment palatal seguit de vocal temàtica. Amb aquesta nova perspectiva, la raó per la 

qual el segment palatal i la vocal temàtica no concorren mai en una mateixa forma no és 
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que estiguin en distribució complementària (com proposa Mascaró 1986 en base a les 

dades del català estàndard), sinó que es tracta de una restricció posicional: com que no 

són elements contigus, no poden aparèixer junts.66 

L’estructura que proposem ens permet, per tant, tractar com a «extensió» tant el 

segment velar que ocorre a les classes II i III, com el segment palatal que ocorre a la 

classe III. A la classe I, l’anàlisi que presentem varia en funció de la distribució del 

segment velar: en els casos en què el segment velar ocorre només a la forma de la 

persona 1 del present d’indicatiu ([]), l’analitzem com a morf de 

«nombre/persona», mentre que el considerem «extensió» en els casos en què també 

apareix al present de subjuntiu ([] i []). 

Un aspecte que diferencia el segment palatal del segment velar és que en l’últim el 

grau de variació en la seva distribució (entre verbs, entre varietats i, fins i tot, entre 

parlants) és força alt i, de fet, aquest ha estat un argument que s’ha utilitzat 

tradicionalment per defensar que els dos segment són de naturalesa diferent. L’altre 

argument es relaciona amb el fet apuntat per Mascaró (1986) en base al català estàndard 

pel qual el segment palatal apareix en distribució complementària amb la vocal temàtica 

a la classe III, perquè com destaca Lloret (2009) la funció de // es regularitzar el patró 

accentual (això és, la presència del segment palatal provoca que tota la classe dels verbs 

III, [+EXTENSIÓ] continguin arrels fonèticament àtones).  

Des del nostre punt de vista, la funció distribucional paradigmàtica que 

actualment fan els segments palatal i velar és més important per al conjunt de la 

morfologia verbal del conjunt de dialectes del català que les funcions inicials de cada un 

d’aquests segments. Així mateix, per a nosaltres el fet que hi hagi variació no invalida 

que el segment velar sigui una marca d’extensió i creiem que es pot explicar a partir 

dels conceptes de «morfoma» i «patrons morfòmics» (Maiden 2001), presentats a  § 

4.1.3, i que autors com Querol (2009), Wheeler (2011) o Pérez Saldanya (2013) han 

aplicat al català per analitzar tant l’evolució històrica com la distribució sincrónica del 

segment velar. Aquest és l’enfocament que adoptem a l’apartat següent.  

 

 

                                                           
66 Cal apuntar que l’avantatge de l’anàlisi de Mascaró (1986) per al català estàndard de tractar el segment 
palatal i les vocals temàtiques com a exponents d’un mateix i únic morfema, que ell anomena «tema», és 
que ambdós elements apareixen sempre en distribució complementària en els verbs de la classe III, 
aspecte que no queda recollit en la proposta de Viaplana. 
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6.2 Anàlisi distribucional: patrons morfològics 

 

A § 5 hem descrit detalladament les ocurrències del segment velar en cadascun 

dels verbs enquestats i hem establert, en base a les respostes majoritàries, el patró de 

distribució del segment velar per a cada verb.  El que ens proposem de fer tot seguit és, 

a partir d’aquests patrons específics de cada verb, establir un patró o patrons generals 

per a cada classe verbal i, en línia amb Querol (2009), concretar un patró 

supraconjugacional, que permeti justificar la distribució del segment velar en totes les 

classes verbals.  

Pel que fa a l’organització d’aquest apartat, a  § 6.2.1 analitzem la distribució del 

segment velar en els verbs de la classe II; a § 6.2.2, en els verbs de la classe III; a § 

6.2.3, en els verbs de la classe I, i, finalment, a § 6.2.4 fem una recapitulació de 

l’anàlisi. 

Remarquem que els patrons són generals, però, com hem vist a § 5, la variació és 

present en tots els verbs (tret de caure). Atès que l’objectiu d’aquest punt és atendre allò 

general per tal de poder establir els patrons de distribució, només farem referència a 

aquelles variacions que siguin rellevants en relació amb aquests patrons (les que 

expliquin les diferències d’un patró a un altre, per exemple, o les tendències que fan que 

es puguin assimilar).  

6.2.1 Patrons de distribució del segment velar als verbs de la classe II 

Els verbs de la classe II que s’han enquestat en aquesta tesi són: beure, caure, 

creure, jeure, riure, seure, defendre, coure, treure, moldre, entendre, prendre, deure, 

perdre, prometre, rompre, batre, rebre, córrer i ser. Els patrons que podem establir són 

els que especifiquem a (222). 

(222) Patrons de distribució de la consonant velar en els verbs de la classe II 

 A A.1 A.2 A.3 A.4 B 

TEMPS VERBALS 

PI (1) PI (1) PI (1) PI (1) -- -- 
PS PS PS PS (4, 5) PS -- 
IS IS IS IS -- -- 

IMP (4, 5) IMP (4, 5) -- IMP (4, 5) IMP (4,5) -- 
PART -- PART PART -- -- 
GER GER GER GER -- -- 

 

Tal com reflecteix la taula de (222), les ocurrències del segment velar als verbs de 

la classe II s’expliquen seguint dos patrons bàsics, A i B, i entremig quatre subpatrons 
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—A.1, A.2, A.3 i A.4— que són variants del primer. Així doncs, A i B serien els dos 

extrems d’una línia de gradació i els quatre subpatrons correspondrien a petites 

diferències respecte al grau de velarització en cada verb. Ho expliquem tot seguit. 

El patró A és el seguit pels verbs beure, caure, creure, jeure, seure i defendre i és 

el que correspon, amb algunes variacions —persona 5 de l’imperatiu i gerundi—, a la 

distribució que té el segment velar en els verbs de la classe II, [+EXTENSIÓ] en la 

varietat estàndard. Així, en eivissenc el segment // apareix a la persona 1 del PI, a totes 

les persones del PS i de l’IS, a les persones 4 i 5 de l’IMP i al PART i al GER. Els 

quatre subpatrons que hem determinat presenten només lleugers canvis respecte 

d’aquest patró. 

El subpatró A.1 és el seguit pels verbs coure, entendre, moldre, prendre i treure, i 

es diferencia d’A pel fet que aquests verbs fan el participi irregular, fort, i, per tant, no 

el velaritzen. Cal remarcar que, en tots els casos, existeix la tendència a fer regular 

aquest participi i, per tant, a velaritzar-lo: a coure, un informant combina [] i 

[]; a entendre, dos informants combinen [] i []; a moldre, sis 

informants fan [] i tres combinen [] i []; a prendre, un informant fa 

[] en lloc de [], i, finalment, a treure, tres informants fan [] i un 

combina [] i []. 

El subpatró A.2 només és seguit pel verb deure, que presenta les mateixes 

ocurrències del segment velar que tots els verbs d’A, tret de l’imperatiu perquè, com ja 

hem comentat a § 5.1.1.1.2.4, no es va demanar aquest temps verbal en aquest verb per 

qüestions semàntiques. En diverses obres de referència s’indica l’imperatiu del verb 

deure com a velaritzat; per tant, podem generalitzar que A.2 correspondria a A. 

El subpatró A.3 és el que segueix el verb córrer i, tal com s’observa a (16), només 

difereix d’A perquè no es velaritzen totes les persones del present de subjuntiu sinó que 

només es velaritzen les persones 4 i 5 (correguem i corregueu). 

El subpatró A.4 correspon a un verb irregular: ser. Com ja hem comentat a § 

5.1.1.4, la inclusió del verb ser en el corpus d’estudi d’aquesta tesi, que, inicialment, 

estava limitat a verbs regulars, està motivada pel fet que cada cop més s’observa la 

velarització de la persona 1 del PI, per la qual cosa es redueix l’ús de la forma som, 

característica de les varietats baleàriques. Vàrem considerar que era un fenomen prou 

rellevant com per incloure aquest verb en el corpus. Com il·lustra (16) i com hem 
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descrit a § 5.1.1.4, la velarització de la persona 1 encara no és majoritària, tot i que, com 

veurem a § 6.3.3, comença a ser important, sobretot, entre els parlants més joves; 

destaca, però, el fet que la velarització és regular en dos temps típicament velaritzats: el 

PS i l’IMP. 

Així doncs, podem reduir a dues les quatre variacions del patró A que hem 

establert a (16). Els patrons que havíem anomenat A.1 i A.2 realment poden incorporar-

se a A, perquè la variació és mínima: pot marcar-se al lexicó que els verbs d’A.1 tenen 

un participi irregular i, pel que fa a deure —que seguia A.2—, es pot tractar com un 

verb defectiu. De resultes d’això, les úniques variacions que mantindríem serien les 

d’A.3 i A.4, que, ja que hem integrat les variacions d’A.1 i A.2 dins A, i que, per raons 

de lògica i claredat expositives, passaran a ser A.1 i A.2. 

Finalment, el patró B, que és el que es troba a l’altre extrem de la línia on hem 

situat el patró A, és el que segueixen els verbs perdre, batre, prometre, rebre i rompre. 

Aquest és el patró que correspon a la distribució de la velar en els verbs que segueixen 

el model de perdre, és a dir, els de la classe II, [–EXTENSIÓ].  

Cal remarcar que, tot i que el patró de base estableix que tots aquests verbs són no 

velaritzats, no n’hi ha cap que s’escapi de la velarització: tots presenten alguna 

ocurrència del segment velar en algun punt del paradigma. Com hem vist a § 6.1.1.2.1 i 

§ 6.1.1.2.2, en aquest darrer grup de verbs hi ha força variació i en diferents graus —que 

analitzem en profunditat a § 6.3.1—, però podem establir una sèrie de generalitzacions. 

Primerament, tots presenten alguna forma velaritzada al present de subjuntiu; el segon 

temps verbal que mostra més ocurrències de segment velar és el gerundi, que pot ser 

velaritzat en tots els verbs excepte perdre; el segueix el mode imperatiu, que apareix 

velaritzat en algunes formes dels verbs prometre, batre i rompre; i, finalment, l’imperfet 

de subjuntiu, que només presenta formes velaritzades a batre. El que demostren 

aquestes dades, doncs, és que aquests cinc verbs, que representen la classe II, [–

EXTENSIÓ], segueixen el patró B, que no presenta cap ocurrència del segment velar i, tot 

i això, tots tendeixen a velaritzar algunes formes. 

Tornant a la totalitat de les dades de la classe II, i un cop analitzat cada patró i 

subpatró formulats inicialment, ens trobem que la taula que hem presentat a (16) ha de 

ser reformulada com a (223). 
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(223) Reformulació patrons de distribució del segment velar als verbs de la classe II 

 A A.1 A.2 B 

TEMPS VERBALS 

PI (1) PI (1) -- -- 
PS PS (4, 5) PS -- 
IS IS -- -- 

IMP (4, 5) IMP (4, 5) IMP (4,5) -- 
PART PART -- -- 
GER GER -- -- 

 

Per fer més gràfica la relació d’aquests patrons amb els verbs de la classe II, 

presentem tot seguit una taula que relaciona cada verb amb el patró que li correspon 

(veg. (224)). 

(224) Relació verbs i patrons de distribució de la classe II 

 A A.1 A.2 B 
beure ●    
caure ●    
creure ●    
jeure ●    
seure ●    
moure ●    

defendre ●    
coure ●    

entendre ●    
moldre ●    
prendre ●    
treure ●    
deure ●    
córrer  ●   

ser   ●  
perdre    ● 
batre    ● 

prometre    ● 
rebre    ● 

rompre    ● 

 

Els verbs de la classe II es divideixen en dos grups clars: els que segueixen el 

patró A i els que segueixen el patró B. Fixem-nos que, d’una banda, els verbs que 

segueixen al patró A són els que tenen una arrel acabada en a) semivocal // (beure, 

caure, coure, creure, deure, jeure, seure  i treure), b) nasal // (defendre, entendre i 

prendre) i c) lateral // (moldre) (i podríem generalitzar a líquides, si hi afegim córrer, 

amb //). El grup a) és el que segueix el model de beure, ja que són verbs 

estructuralment iguals; pel que fa b) i c), tots, malgrat no coincidir estructuralment amb 

els verbs tipus beure, presenten la mateixa distribució regular del segment velar.  
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Wheeler (2002), que se centra en els verbs irregulars i defectius del català, inclou 

els verbs que acabem d’esmentar. L’autor explica que considera aquests verbs com a 

irregulars perquè molts presenten un participi irregular i perquè el segment velar apareix 

en molts altres verbs sense tenir una arrel verbal acabada en –l o –n. Tot i això, Wheeler 

(2002: 649-650) admet que «es pot argumentar, amb força raó, que, dintre de la 

conjugació II, són regulars aquells verbs l’arrel dels quals termina en –l o –n i que 

manifesten previsiblement un element //, com ara doldre, vendre». Per Wheeler, doncs, 

el que determina la presència de la consonant velar en el paradigma d’aquests verbs així 

com el que fa que hi aparegui de manera regular és, juntament amb la classe verbal (que 

especifica que ha de ser la II), l’acabament de l’arrel. A partir de l’anàlisi de les nostres 

dades, ratifiquem que aquest factor té una rellevància determinant en relació amb el 

grau d’ocurrència del segment velar en el paradigma de qualsevol verb. 

Seguint amb aquesta idea, fixem-nos que els únics verbs de la classe II en els 

quals la velarització és inexistent al patró són perdre, batre, prometre, rebre i rompre, 

els quals tenen en comú, a part de la subclasse verbal, el fet de tenir una arrel acabada 

en oclusiva (bat–, promet–, reb–) o coda complexa amb oclusiva final (perd– i romp–). 

Tot indica que, més que la subclasse verbal, el que provoca que la velarització sigui 

menys generalitzada és la dificultat que té el segment velar d’afegir-se a aquestes arrels 

per qüestions fonològiques, ja que es genera un grup amb problemes de sil·labificació. 

Dit en altres paraules, sembla que la consonant velar vol afegir-se a tots els verbs, però 

veu limitada, o bloquejada, la seva aparició en funció de la naturalesa fònica del final de 

l’arrel verbal: si acaba en una semivocal o una consonant // o //, la consonant velar pot 

afegir-se sense generar problemes de sil·labificació; en canvi, si l’arrel acaba en 

oclusiva o coda complexa, la velar no pot afegir-se per problemes de sil·labificació.  

6.2.2 Patrons de distribució del segment velar als verbs de la classe III 

Els verbs de la classe III que formen part del corpus d’aquesta tesi són bullir, 

collir, cosir, dormir, escopir, fugir, llegir, mentir, munyir, obrir, omplir, partir, sentir i 

sortir. En base als patrons de cadascun d’aquests verbs, que hem establert a § 5.l.2, es 

poden determinar els següents patrons generals per a aquesta classe:  
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(224) Patrons de distribució de la consonant velar per als verbs de la classe III 

 C C.1 

TEMPS VERBALS 

-- PI (1) 
PS (4,5) PS (4, 5) 

-- -- 
IMP (4) IMP (4) 

-- -- 
-- -- 

 

Com es reflecteix a (224), la distribució del segment velar als verbs de la classe III 

respon a un patró general (C), que presenta una única variació (C.1): tots els verbs de la 

classe III segueixen el patró C, excepte collir, que és l’únic que segueix el subpatró C.1. 

L’única diferència entre aquests dos patrons és la presència de la velar a la forma 

de la persona 1 del present d’indicatiu, que només apareix de manera majoritària a collir 

(cullc []). Cal tenir molt present, però, que en la majoria de la resta de verbs 

d’aquesta classe s’observa la tendència a velaritzar aquesta forma, tot i que no sigui la 

majoritària. 

Només a dormir, sentir, sortir, obrir i omplir, verbs pertanyents a la classe III, [–

EXTENSIÓ], no es dóna cap ocurrència de la consonant velar a la forma de la persona 1 

del present d’indicatiu. A partir, llegir i mentir, de la classe III, [+EXTENSIÓ], la 

velarització en aquesta forma ocorre en diferents graus, sempre a continuació de 

l’extensió palatal //: a mentir hi ha onze informants que fan [] —un 20,4 % 

del total—; a partir, quinze informants fan [] —un 27,8 % del total—; i a llegir, 

són vint els informants que fan [] —un 37,03 % del total. Finalment, fugir, cosir, 

munyir, escopir i bullir, que formen part de la classe III, MIXTA, presenten també formes 

de la persona 1 del present d’indicatiu amb extensió velar, tant en els casos en què hi ha 

extensió palatal com en els que no n’hi ha. Fugir i escopir són els verbs en què el grau 

de velarització és menor, ja que només quatre informants —un 7,4 % del total— 

presenten velarització a la persona 1 del present d’indicatiu; en el cas de fugir la velar 

apareix tant en la forma amb extensió palatal (dos informants fan []) com en la 

forma sense extensió (dos informants fan []); a escopir, en canvi, l’extensió velar 

només apareix seguint la palatal (quatre informants fan [). Els verbs cosir i 

munyir presenten un grau de velarització similar, ja que a cosir sis informants velaritzen 

la forma de la persona 1 del present d’indicatiu i a munyir, set; tots dos tant en la forma 

amb extensió palatal com sense. Concretament, a cosir, dos informants fan [] i 
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quatre, [], i a munyir, tres informants fan [] i quatre, []. Finalment, 

bullir és el verb d’aquesta classe que presenta un grau més alt de velarització (després 

de collir) a la forma de la persona 1 del present d’indicatiu: en aquest cas, vint-i-un 

informants afegeixen el segment velar al final d’aquesta forma; vint fan [] i un fa 

[].  

Pérez Saldanya (2013: 328-329) argumenta que la velarització en les formes de la 

classe III no és homogènia perquè està relacionada amb la major o menor dificultat 

d’afegir la consonant velar a l’arrel verbal. Així, considera que el fenomen es va iniciar 

en verbs com acollir, collir o llegir, perquè admetien fàcilment la velar; mentre que, en 

canvi, la velarització no s’ha consumat totalment en el cas dels verbs amb una arrel 

acabada en oclusiva (els exemples que dóna són sentir, rostir, vestir, mentir, ajupir, 

pudir). Aplicant aquesta idea a les nostres dades, trobem que, certament, els verbs que 

presenten en un grau més alt la tendència a la velarització de la persona 1 del present 

d’indicatiu són els que tenen una arrel acabada en semivocal (en eivissenc l’infinitiu del 

verb collir es pronuncia [], així que el l’arrel és // ), i lateral (bullir). A partir 

d’aquí, el grau de velarització va baixant fins als verbs amb coda complexa final a 

l’arrel dormir, sentir, sortir, obrir i omplir, en què la velar no apareix en cap cas a la 

forma de la persona 1 del present d’indicatiu. A (225) presentem una taula que 

reflecteix la gradació de la velarització amb relació amb l’acabament de l’arrel: els 

verbs situats més amunt són els presenten més casos de velarització i, a mesura que 

baixem en la taula, disminueix el grau de velarització a la forma de la persona 1 del 

present d’indicatiu. 
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(225) Velarització en relació amb l’acabament de l’arrel 

VERB ARREL ARREL+ EXT.2 ARREL + EXT.1 ARREL + EXT. 1 + EXT.2 

COLLIR   29inf // + // [] 

BULLIR  20 inf // + // [] 

MUNYIR  3inf / + // [] 

COSIR  2inf // + // [] 

FUGIR  2inf // + // [] 

ESCOPIR   / + // [] 

PARTIR  -- + // [] 

LLEGIR  -- + // [] 

MENTIR  -- + // [] 

DORMIR   -- -- 

SENTIR   -- -- 

SORTIR   -- -- 

OBRIR   -- -- 

OMPLIR   -- -- 

 

Pel que fa als verbs partir, llegir i mentir, que presenten sempre, en aquesta forma 

de persona 1 del present d’indicatiu, l’arrel seguida de l’extensió palatal, la tendència 

velaritzant hi és també present de manera rellevant: les formes amb velar representen un 

37 % al verb llegir, un 27,7 % a partir i un 20 % a mentir.   

El cas del verb escopir és semblant al dels verbs d’abans però no idèntic, perquè 

pot presentar-se amb extensió palatal o sense en tots els temps verbals. En el cas de la 

persona 1 del present d’indicatiu, quan apareix amb extensió palatal pot presentar, 

addicionalment, l’extensió velar (4 informants fan la forma []); mentre que 

quan el verb es presenta sense extensió palatal i, per tant, la velar s’hauria d’afegir a una 

arrel que acaba en oclusiva (//) la velar no apareix en cap ocasió. És el mateix que 

ocorre a dormir, sentir, sortir, obrir i omplir, però aquests verbs, a més, com que no 

presenten l’extensió palatal mai, l’opció d’afegir la velar es bloqueja per complet 

(*[], *[], *[], *[], *[]).  

Si ens centrem només en els casos en què la forma de la persona 1 del present 

d’indicatiu no presenta extensió palatal i que, per tant, poden presentar el segment velar 

immediatament després de l’arrel, establim la següent línia de gradació: 
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(226) 

collir >  bullir    >   munyir  >       cosir  >  fugir > escopir  > dormir (sentir, sortir, obrir, omplir) 

   V     >    LÍQUIDA  > NASAL   >         FRICATIVA  >    OCLUSIVA >  GRUPS CONSONÀNTICS 

 

Com mostra el patró de (224), la consonant velar apareix de manera regular en 

tots els verbs de la classe III a les persones 4 i 5 del present de subjuntiu i a la persona 4 

de l’imperatiu, que va lligada a la 4 del subjuntiu. A més a més, en tots els verbs hi ha 

variació perquè alguns informants velaritzen també altres formes d’aquest temps verbal. 

Pel que fa a aquesta variació, que, tal com analitzarem a § 6.3.1, apareix en un grau 

força alt en tots els verbs d’aquesta classe verbal, Pérez Saldanya (2013) afirma que, 

una vegada introduïda la velar en un punt del paradigma —considera que el punt inicial 

és la persona 1 del PI—, aquesta tendeix, de manera gradual, a generalitzar-se als altres 

punts del paradigma seguint el patró general dels verbs velaritzats. L’autor ho 

exemplifica amb el verb collir que, en valencià, presenta velarització «general en la 

persona 1 del present d’indicatiu (cullc) i en les formes rizotòniques del present de 

subjuntiu (1 cullga, 2 cullgues, 3 cullga i 6 cullguen)» i, en canvi, «no és tan general en 

les formes arizotòniques (4, 5)» (Pérez Saldanya 2013: 329). En aquesta tesi, compartim 

amb Pérez Saldanya (2013) la idea de l’existència d’un procés gradual cap a un patró 

general de velarització; però, segons les nostres dades, en eivissenc el punt inicial no és 

la persona 1 del present d’indicatiu, perquè no apareix de manera general, sinó el 

present de sunjuntiu, perquè hi apareix de manera general. Per tant, en eivissenc, en els 

verbs de la classe III, el punt d’entrada o d’inici de la velarització és el present de 

subjuntiu. Concretament, tenint en compte que la velarització està completament 

consolidada a les persones 4 i 5 del present de subjuntiu, postulem que el punt d’entrada 

de la velar són aquestes dues formes; a partir d’aquí, la velar s’estén a la resta de 

persones d’aquest temps i, també, a altres temps verbals. La justificació del fet que 

siguin les persones 4 i 5 les que han consolidat la velarització es troba en la voluntat 

d’evitar el sincretisme i, principalment, en el principi de marcatge: sense la consonant 

velar, les formes de les persones 4 i 5 del present d’indicatiu i del present de subjuntiu 

serien sincrètiques (bullim, bulliu (PI) = bullim, bulliu (PS)); atès que el subjuntiu és el 

mode marcat enfront de l’indicatiu, es marquen formalment les formes del subjuntiu i, 

d’aquesta manera, s’aconsegueix diferenciar les formes (bullim, bulliu (PI) ≠ bulliguem, 

bulligueu (PS)). 
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6.2.3 Patrons de distribució del segment velar als verbs classe I 

Els verbs de la classe I que formen part del corpus són aturar, callar, caminar, 

cantar, canviar, cavar, estudiar, llevar, mirar, odiar, passejar, tapar i tornar. A més a 

més, com hem explicat a § 2.1.3, vàrem afegir els verbs agafar, baixar, crear, cremar, 

esperar, fonyar, idear, menjar, parlar, passar, pelar, posar, pujar, salar, serrar, suar, 

tatuar i torrar per poder aprofundir en el fenomen de l’aparició de la velar al present 

d’indicatiu i de subjuntiu. En base a les ocurrències del segment velar, que hem descrit a 

§ 5.1.3, es poden establir els patrons de (226). 

(226) Patrons de distribució de la consonant velar als verbs de la classe I 

 D E 

TEMPS VERBALS 

PI (1) -- 
-- -- 
-- -- 
-- -- 
-- -- 
-- -- 

 

Els verbs que segueixen el patró D són odiar, suar, tatuar, crear, idear, canviar, 

estudiar, mirar, esperar, serrar, torrar, pelar i salar. En aquests verbs, el percentatge 

de formes velaritzades de la persona 1 del present d’indicatiu es mou entre un 59,2 % i 

un 75,9 %. Per tant, tot i que la velar en aquesta posició no ocorre de manera 

sistemàtica, es detecta una tendència clara i majoritària cap a la velarització. 

Pel que fa al patró E, els verbs que el segueixen són cantar, passejar, tapar, 

aturar, callar, parlar, caminar, tornar, cremar, fonyar, agafar, baixar, pujar, menjar, 

cavar, llevar, passar i posar. Excepte en el cas de cantar, passejar i tapar, tots els verbs 

d’aquest grup poden presentar el segment velar a la forma de la persona 1 del present 

d’indicatiu; és a dir, tots aquests verbs tendeixen al patró D. Així, en percentatges, la 

velarització en aquest context fluctua entre un 38,8 % i un 22,2 % en la major part 

d’aquests verbs, mentre que n’hi ha 5 —cavar, llevar, agafar, menjar i passar— en què 

a tot estirar la velarització representa un 11 %. 

Si comparem les arrels dels verbs que segueixen el patró D i els verbs que 

segueixen el patró E, veurem que podem agrupar clarament aquests verbs segons com 

acaba l’arrel. D’una banda, els que segueixen el patró D acaben en vocal, semivocal o 

líquida; mentre que els que segueixen el patró E acaben en nasal, fricativa o oclusiva. 

Aquest fet indica que podem relacionar el grau d’aparició de la velar amb la naturalesa 

fònica del final de l’arrel verbal. En aquest punt és rellevant detallar l’escala de sonicitat 
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presumida en la majoria de treballs que tenen en compte aquest factor, que especifiquem 

a (227). 

(227) Escala de sonicitat  

VOCAL > SEMIVOCAL > LÍQUIDA > NASAL > FRICATIVA > OCLUSIVA 

Creuant les dades nostres amb l’escala de sonicitat, arribem a la següent 

generalització: com més sonant és el segment final de l’arrel verbal més velarització 

presenta el verb. En efecte, les tres primeres posicions de l’escala són les que permeten 

més fàcilment l’addició de la consonant velar a l’arrel, mentre que les tres últimes la 

dificulten. És cert que en el grup de verbs que segueixen el patró E hi trobem aturar i 

callar, que són verbs amb l’arrel acabada en líquida, cosa que sembla invalidar el que 

acabem d’explicar; però justament són aquests verbs els que tenen més ocurrències del 

segment velar (el 38,8 %). Pel que fa a parlar, que també acaba en líquida, el que 

bloqueja la inserció de la velar és la coda complexa, per la impossibilitat de sil·labificar 

el grup que en resultaria. 

6.2.4 Síntesi i resultats 

Fins ara, hem establert patrons diferents per a cada una de les classes verbals, que 

resumim a (228). 

(228) 

A A.1 A.2 B C C.1 D E 
PI (1) PI (1) -- -- -- PI (1) PI (1) -- 

PS PS (4, 5) PS -- PS (4, 5) PS (4, 5) -- -- 
IS IS -- -- -- -- -- -- 

IMP (4, 5) IMP (4, 5) IMP (4, 5) -- IMP (4) IMP (4) -- -- 
PART  PART -- -- -- -- -- -- 
GER GER -- -- -- -- -- -- 

CLASSE II CLASSE III CLASSE I 

 

La primera idea que deixa clara la taula de (228) és que la velar és susceptible 

d’aparèixer a totes les classes verbals i que l’única diferència que es pot marcar és una 

qüestió de grau: a la classe II la velarització és més general que a la classe III i en 

aquesta ho és més que a la classe I, que només presenta un context general d’aplicació 

de la velarització (la persona 1 del present d’indicatiu). Això descarta, com ja hem dit 

des del principi, que el segment velar hagi de ser considerat una marca de subclasse 

verbal d’una classe determinada, perquè la seva aparició no es redueix a una classe 

concreta.  
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Pel que fa als patrons, i amb relació al que acabem d’explicar, el que els diferencia 

és el grau de velarització que impliquen, i no la classe verbal a què s’aplica. En base a 

aquest paràmetre, els patrons es poden ordenar, de més velarització a menys, de la 

manera següent: 

(229) 

1 2 3 4 5 6 7 
A A.1 C.1 A.2 C D B/E 

PI (1) PI (1) PI (1) -- -- PI (1) -- 
PS PS (4, 5) PS (4, 5) PS PS (4, 5) -- -- 
IS IS -- -- -- -- -- 

IMP (4, 5) IMP (4, 5) IMP (4) IMP (4, 5) IMP (4) -- -- 
PART  PART -- -- -- -- -- 
GER GER -- -- -- -- -- 

 

Com s’observa a (229), els diferents patrons mostren una gradació de més a 

menys presència del segment velar, essent el patró A el que mostra un major grau de 

velarització i B/E els que presenten la no-presència de velarització. Per qüestions 

d’ordre i perquè quedi més clara la relació de gradació que hi ha entre els diferents 

patrons, eliminem les variacions damunt dels patrons majors (A, B, C i D) i fem una 

última reformulació d’aquesta taula, ordenant les lletres dels patrons seguint l’alfabet: 

(230) 

1 2 3 4 
A B C D 

PI (1) -- PI (1) -- 
PS PS (4, 5) -- -- 
IS -- -- -- 

IMP (4, 5) IMP (4) -- -- 
PART  -- -- -- 
GER -- -- -- 

 

El patró A opera en els verbs tradicionalment adscrits a la classe II, [+EXTENSIÓ]; 

el patró B, en els verbs tradicionalment adscrits a la classe III; el patró C actua en alguns 

verbs tradicionalment adscrits a la classe I, i, finalment, el patró D actua en els verbs 

tradicionalment adscrits a la classe II, [–EXTENSIÓ] i en alguns verbs tradicionalment 

adscrits a la classe I.  

En línia amb Pérez Saldanya (2013), que parla d’un patró general de velarització i 

un procés gradual al qual se sotmeten els verbs de les diferents classes, postulem que el 

patró general de velarització en eivissenc és el patró A. Querol (2009: 174) postula que 

el patró general de velarització en nord-occidental, que l’autora anomena «Patró 

VELAR», és el següent: 
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(231) Patró VELAR, postulat per al nord-occidental a Querol (2009) 

PI (1, 4 , 5)   IMP (3-6) 

PS   PART 

IS   GER 

 

Les diferències entre el patró de l’eivissenc i el del nord-occidental són dues: la 

primera, que en eivissenc al present d’indicatiu només es velaritza la persona 1, mentre 

que en nord-occidental es poden velaritzar també les persones 4  i 5; la segona, que en 

eivissenc la velarització apareix només a les persones 4 i 5 de l’imperatiu, mentre que 

en nord-occidental, a les persones 3, 4, 5 i 6. Cal tenir en compte que aquesta última 

diferència és conseqüència del nostre qüestionari: atès que, tal com hem justificat a § 

2.1.3, per mor que en tota la bibliografia consultada es feia referència a la variació en 

relació amb la velarització a les persones 4 i 5 de l’imperatiu, vam optar per limitar a 

aquestes dues formes la recerca sobre la situació a l’imperatiu.67 Amb tota probabilitat, 

si en el nostre qüestionari haguéssim inclòs també les persones 3 i 6, els resultats serien 

idèntics als de Querol (2009). 

El que tenen en comú aquests dos patrons, el de l’eivissenc i el del nord-

occidental, és que els contextos on apareix la velarització reflecteixen el que postulen 

Wheeler (2011) i Pérez Saldanya (2013): la suma dels patrons L i PYTA proposats per 

Maiden (2001), que recordem a (232) (veg. § 4.1.3, (14), (15) i (16)).   

(232) Patrons L i PYTA (Maiden 2001, 2003b) 

The L-pattern = [pres. [indicative [sg. [1]]] + [subjunctive]] (and its Italo-Romance subvariety U-

pattern = [pres. [indicative [sg. [1]] pl. [3]] + [subjunctive]]) 

PYTA pattern: =  “pretérito y sus tiempos afines” (fue; fuera, en castellà) 

 

Com hem explicat als apartats descriptius (§ 5), i també hem apuntat en aquest 

capítol, el que es detecta en tots els verbs (no només als de la classe II tipus beure) és 

una tendència a la velarització i el que els diferencia és el grau que ha assolit aquesta 

velarització, que en uns verbs és molt més acusada que en altres. Concretament, el patró 

A, que representa el grau màxim de velarització, coincideix amb el patró velar general 

proposat per altres autors, com Querol (2009) o Pérez Saldanya (2013) i, tal com 

expliquen aquest últim treball i Wheeler (2011), és el resultat de la suma dels patrons L 

i PYTA de Maiden (2001). Per la seva banda, el patró B representa un grau menor de 

                                                           
67 Cal tenir en compte també que el qüestionari era molt extens, així que era necessari optar per la 
reducció en la mesura que fos possible.  
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velarització, ja que l’ocurrència del segment velar només és regular i sistemàtica a les 

persones 4 i 5 del present de subjuntiu i a la persona 4 de l’imperatiu. Hem justificat 

aquesta distribució a l’acció del patró N (Maiden 2003), que recordem a (233), sumat a 

l’acció del principi de marcatge (PS (4, 5) vs. PI (4,5)). Precisament, el principi de 

marcatge és el que explica el patró C, que estableix l’ocurrència del segment velar 

només a la persona 1 del present d’indicatiu. En aquest cas, és clar que la velarització 

està motivada per la necessitat de marcar la persona 1 enfront de la resta.  

(233) The N-pattern = [pres. [1, 2, 3]] + [pl. [3]]] vs. [the rest] (Maiden 2003a) 

6.3 Anàlisi variacional de la distribució del segment velar 

Fins ara hem fixat quina és la distribució del segment velar i l’hem regularitzat a 

partir dels patrons de distribució que hem establert a § 6.2. Tal com hem vist a § 5 i 

també en alguns punts de l’anàlisi que hem fet a § 6.1 i § 6.2, una constant que es 

detecta a les dades és la variació en relació amb aquesta distribució del segment velar. 

És a dir, és possible fer generalitzacions en base a les opcions majoritàries però la 

variació, que es detecta en gairebé tots els verbs, també ha de respondre a algun motiu. 

La nostra hipòtesi d’entrada és que el motiu de la variació ha d’estar relacionat amb el 

fet que el procés de velarització assoleix un grau diferent depenent dels verbs. Així 

doncs, l’anàlisi de la variació ens ha de servir per descobrir aspectes centrals i rellevants 

sobre el procés de velarització que, tal com mostren les nostres dades, en eivissenc 

afecta els verbs de totes les classes verbals.   

Conduirem l’estudi des de tres punts de vista: primer, a § 6.3.1, detectarem quines 

són les diferències entre els verbs; segon, a § 6.3.2, estudiarem les diferències que 

apareixen centrant l’atenció en l’eix geogràfic, i, tercer, a § 6.3.3, determinarem quines 

diferències hi ha en l’eix generacional. 

6.3.1 Variació en l’eix verbal 

Segons els patrons generals, la velarització és màxima en els verbs que segueixen 

el patró A, on la velar ocorre al PI, PS, IS, IMP, PART i GER; apareix en menor grau al 

patró B, que fixa que la velar ocorre al PS (4, 5) i IMP (4), i, per últim, a la classe I, en 

els verbs que segueixen el patró C, que estableix l’aparició del segment velar al PI (1). 

A gairebé tots els verbs, però, hi ha casos que s’allunyen d’aquests patrons; per això, el 

nostre corpus presenta un grau de variació que explicarem a partir de les 



6. Anàlisi de les dades 
 

223 
 

generalitzacions que podem fer des del punt de vista de la classe verbal a què pertanyen 

els verbs. 

6.3.1.1 Verbs que segueixen el patró A 

El patró A situa el segment velar a la persona 1 del PI, al PS, a l’IS, a les persones 

4 i 5 de l’IMP, al PART i al GER. Com hem establert a § 6.2.2, la majoria de verbs de 

la classe II segueixen el patró A: els verbs amb arrel acabada en semivocal // (beure, 

caure, coure, creure, deure, jeure, moure, riure, seure i treure), els verbs amb arrel 

acabada en // o // (defendre, prendre, moldre i entendre) i també córrer, que segueix 

el patró A.1. Així, setze verbs d’un total de vint presenten el segment velar en els casos 

que estableix el patró general de velarització per a l’eivissenc.  

Aquest grup de verbs presenta una fidelitat força alta al patró en tots els temps. Es 

pot establir una divisió entre els verbs que tenen l’arrel acabada en semivocal i els que 

tenen l’arrel acabada en // o //, ja que aquests últims presenten un grau de variació 

més gran que la resta de verbs d’aquest grup. Així, en còmput general, i tenint en 

compte tots els verbs, caure és l’únic que no presenta variació en cap temps verbal; és, 

per tant, el verb més estable. A l’altre extrem hi ha moldre, que presenta variació a tots 

els temps verbals i, a més, en tots els casos és el verb que presenta un percentatge més 

baix de fidelitat al patró. El cas més clar es produeix a l’imperatiu, que presenta variació 

a tots els verbs: a moldre hi ha un 55,5 % d’informants fidels al patró, mentre que a la 

resta de verbs el percentatge es mou entre el 70 % i el 98 %.  

Pel que fa als temps verbals, el present d’indicatiu és el temps més estable, mentre 

que l’imperatiu és el que presenta més variació, amb el grau més baix de fidelitat 

detectat a moldre altra vegada, amb un 55,5 %. Analitzem, a continuació, els casos de 

variació que es donen a cada temps verbal. 

6.3.1.1.1 Present d’indicatiu 

El present d’indicatiu és el temps més estable, ja que el patró és seguit pel 100 % 

dels informants a tots els verb, tret de defendre i moldre, en què els percentatges de 

fidelitat al patró disminueixen a 96,3 % i 81,4 % respectivament.  

Com es dedueix pel percentatge, a defendre la variació és mínima i només afecta 

dos informants: CFT (F1) de Vila, que fa la forma de la persona 1 [] i CRM (F3) 
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de Sant Antoni, que utilitza, per a la persona 1, la forma []. Cal destacar que la 

variació en aquest verb no es dóna per l’eliminació de la velar, com ocorre, com 

veurem, a moldre; sinó que a defendre els informants canvien de verb i utilitzen 

defensar enlloc de defendre, segurament perquè els sembla que aquest verb és 

incorrecte. Remarquem també la forma que utilitza CRM (F3), atès que és una constant 

en aquest informant l’ús de formes de la persona 1 amb el morfema –o, segurament per 

pressió de l’estàndard. Aprofundim en aquesta qüestió a § 6.3.3. 

A moldre, hi ha nou informants que eliminen la velar de la forma de la persona 1 i 

utilitzen []. Destaca el cas de PMV (F3) de Vila, que no va saber conjugar el present 

d’indicatiu d’aquest verb. És una mostra d’un fenomen que vàrem observar en el procés 

de realització de les enquestes: hi ha una part dels informants més joves que han perdut 

la intuïció que haurien de tenir com a parlants nadius de la llengua. Aprofundim en 

aquest tema a § 6.3.3. 

6.3.1.1.2 Present de subjuntiu 

El present de subjuntiu també presenta un grau d’estabilitat força alt: amb un 

percentatge del 100 % d’informants que segueixen el patró a tots els verbs excepte a 

coure, creure, moldre i seure. Tot i presentar variació, a tots quatre verbs el percentatge 

de fidelitat al patró segueix sent alt: 98,1 % a coure i creure, 96,2 % a seure i 92,5 % a 

moldre. Així, un altre cop, moldre és el verb menys estable.  

A creure i moldre la variació es deu a l’eliminació de la velar en alguna persona 

de paradigma. Concretament, a creure la variació només es troba a JPS (F2) de Vila, 

que, a les persones 4 i 5, combina les formes velaritzades [], [] amb les 

no velaritzades [], []. Aquestes dues últimes formes són ben 

desconegudes en l’eivissenc tradicional i, de fet, no les utilitza cap altre informant; per 

tant, cal justificar la seva aparició per un factor extern com la ultracorrecció (per la 

pressió de «parlar bé», és a dir, parlar estàndard, que s’autoimposen alguns informants 

mentre contesten l’enquesta). Desenvolupem aquesta qüestió a § 6.3.3. A moldre, 

l’eliminació de la velar es dóna en més casos, concretament afecta quatre informants: 

CFC (F1) i JMR (F1) de Vila fan totes les persones sense afegir el segment [] després 

de l’arrel; i CJP (F3) i JJM (F3) de Santa Eulària afegeixen el segment [] a les persones 

1 i 2, però no l’afegeixen a les persones 3, 4, 5 i 6. Així doncs, ocorre el mateix que hem 
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vist que passava al PI: alguns informants rebutgen afegir el segment // després de 

l’arrel. 

A coure i seure, en canvi, la variació es produeix per un augment de la 

velarització. A coure, LTT (F2) de Sant Antoni utilitza la forma [] a la persona 

2; i a seure, FST (F2) de Sant Jordi i VRT (F2) de Sant Antoni, a les persones 4 i 5, 

usen les formes [], [] i [], [], respectivament. 

6.3.1.1.3 Imperfet de subjuntiu 

L’imperfet de subjuntiu també és un temps força estable, ja que només presenta 

variació a beure, deure, prendre, defendre i moldre. A tots cinc verbs, el grau de 

fidelitat al patró és bastant alt: 98,1 % a beure, deure i prendre; 92,5 % a moldre i 88,9 

% a defendre.  

Recordem que la variació que es produeix a defendre no es deu a l’eliminació de 

la velar, sinó que està motivada per la combinació dels paradigmes de l’imperfet de 

subjuntiu de defendre i de defensar. És a dir, que quan un informant s’allunya del patró 

a l’imperfet de subjuntiu de defendre no és perquè elimini la velar en aquest verb, sinó 

que és perquè canvia de peça lèxica.  

Un altre cop, el verb moldre és el que presenta més variació en relació amb el grau 

de velarització. En concret, tres informants —VRT (F2) de Sant Antoni, XJR (F3) de 

Santa Eulària i CFC (F1) de Vila— fan tot el paradigma sense el segment //. A més a 

més, JMR (F1) de Vila combina les formes no velaritzades amb les velaritzades al llarg 

de tot el paradigma.  

En el cas de prendre, en què només ETM (F3) de Sant Jordi introdueix la 

variació, es deu també a l’eliminació de la velar, però només a les formes 1, 2 i 3 del 

paradigma ([], [], []). 

A beure i deure, només un informant introdueix variació a cada verb. D’una 

banda, PMV (F3) de Vila, a les persones 2, 3 i 5 de beure fa [], [] i 

[] i, de l’altra, PTT (F3) de Sant Antoni, a deure fa tot el paradigma [], 

[], [], [], [] i []. 
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6.3.1.1.4 Imperatiu 

L’imperatiu presenta variació sobre el patró a beure, coure, jeure, moure, riure, 

entendre, prendre, defendre i moldre; és a dir, és el temps que presenta més variació. 

No és només que la variació afecta el nombre més elevat de verbs, sinó que a més afecta 

més informants i, sobretot, és el temps verbal en què hi ha un grau més alt de diversitat 

de respostes. Així, en la majoria de casos en què hi ha variació, aquesta es dóna perquè 

els informants vacil·len entre dues opcions; a l’imperatiu, en canvi, la variació és més 

complexa perquè hi ha més diversitat d’opcions: velaritzar les formes de les persones 4 i 

5, velaritzar només la persona 4, velaritzar només la persona 5, combinar, a totes dues 

formes o només a una, la forma velaritzada amb la no velaritzada, etc. Ens trobem, 

doncs, que l’imperatiu mostra un ventall d’opcions força ampli. Tot i aquest alt grau de 

diversitat, podem establir la següent generalització: la primera opció és velaritzar les 

persones 4 i 5 (el que marca el patró); la segona, no velaritzar cap de les dues formes, i 

la tercera, velaritzar només la persona 4.  

El verb que es mostra més fidel al patró és riure, ja que només XJR (F3) de Santa 

Eulària no velaritza cap de les dues formes i utilitza [] i [], formes 

completament desconegudes en eivissenc tradicional i pròpies del català central i de 

l’estàndard. Remarquem que aquest informant, al llarg de tota l’enquesta, usa molts 

cops formes estàndards en lloc de les genuïnes de l’eivissenc, segurament per 

ultracorrecció. Aprofundim en aquest aspecte a § 6.3.3. 

El verb que es presenta un percentatge més baix de fidelitat al patró és, un altre 

cop, moldre, amb només un 55,5 % dels informants que velaritzen les formes de les 

persones 4 i 5. 

El cas de moure, amb una estabilitat del 94,4 %, és interessant perquè els tres 

informants que varien mostren tres opcions diferents: RCC (F1) de Sant Antoni no 

velaritza cap forma ([] i []); ACG (F2) de Santa Eulària vacil·la entre la 

velarització  i la no velarització ([]   [] i []   []), i, 

finalment, XJR (F3) de Santa Eulària només utilitza ja les formes sense velar però amb 

la consonant oclusiva ([] i []).  

A prendre, amb un percentatge d’estabilitat del 85,1 % , destaca la situació a la F1 

de Sant Antoni, on dos dels tres informants que rebutgen la velarització —CTR i 

RCC— ho fan amb les formes prenim i preniu, formes recessives que no apareixen en 
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cap altre informant. Sobre aquestes formes, Moll ([1968] 1997: 95) constata que, en 

balear, determinats verbs de la classe II tenen tendència a canviar de classe; atribueix 

aquest fenomen a un «vici dialectal» i considera que són formes admissibles però «no 

preferibles a les normatives: prenent, prenem i preneu». 

6.3.1.1.5 Participi 

El participi és, després del gerundi i l’imperatiu, un dels temps que presenten més 

variació. En la majoria de casos, implica un augment de la velarització, principalment 

perquè els informants regularitzen la forma del participi i, atès que el patró general del 

verbs velaritzats estableix que el participi ha de contenir el segment [] en el cas del 

participi seguit del segment [], afegeixen aquests dos segments a l’arrel. Aquest 

fenomen es dóna a coure, treure, entendre, prendre i moldre. Cal tenir en compte que, 

tot i presentar variació, el grau de fidelitat al patró és molt alt en tots els casos, ja que no 

disminueix del 83 %. Coure i prendre són els que mostren un percentatge més alt de 

fidelitat al patró (98,1 %) i les formes regularitzades son gairebé anecdòtiques: MRT 

(F3) de Sant Josep regularitza el participi a coure i VBR (F3) de Vila a prendre; a 

entendre (94,4 %), tres informants VBR (F3) de Vila i CPC (F1) i VRT (F2) de Sant 

Antoni usen la forma [], i a treure (92,5 %), quatre informants —CRM i MRC, 

tots dos de la F3, de Sant Antoni i PMC (F1) i JRC (F2) de Sant Jordi— utilitzen 

[]. Per finalitzar aquest grup, moldre, torna a ser el verb menys estable, amb un 

percentatge de fidelitat al patró de 83,3 %, ja que sis informants usen [] i tres 

més combinen aquesta forma amb la irregular []. 

Trobem un altre cas de variació al participi al verb ser, que tradicionalment 

presenta en eivissenc la forma set. Segons les nostres dades, la forma set és encara ben 

prominent, ja que només dos informats —JRC (F2) de Sant Jordi i CFT (F1) de Vila— 

la bandegen i usen la forma sigut, que és pròpia de la varietat estàndard. 

6.3.1.1.6 Gerundi  

El gerundi presenta variació a beure, coure, creure, deure, moure, riure, seure, 

prendre, defendre i moldre. En aquests deu verbs el percentatge d’informants fidels al 

patró oscil·la entre el 87,03 % i el 98 %. Per tant, encara que sigui la forma verbal en 

què la variació es detecta a un nombre més alt de verbs dels que segueixen el patró A, 
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afecta un nombre baix d’informants, en molts casos només un a cada verb (a l’imperatiu 

hi ha més informants que al gerundi que s’allunyen del patró).  

El verb que presenta menys fidelitat al patró és deure, amb un percentatge de 

87,03 %, amb sis informants que usen la forma devent en lloc de deguent i els que es 

mostren més fidels, amb un percentatge del 98,1 % són coure i seure, on només un 

informant en cada cas —XJR (F3) de Santa Eulària a seure i ACG (F2) també de Santa 

Eulària a coure— utilitzen les formes [] i []. XJR (F3) de Santa Eulària també 

és el responsable de la variació a riure i creure, que tenen un 96,2 % d’informants fidels 

al patró, igual que beure, en què PMC i PMV, tots dos de la F3 de Vila, utilitzen la 

forma []. A moure el 94,4 % dels informants segueixen el patró però VBR (F3) de 

Vila i LTT (F2) de Sant Antoni usen [] i XJR combina aquesta forma [] 

amb []. A coure, creure, moure, riure, seure i prendre l’eliminació de la velar 

pot atribuir-se a la pressió de l’estàndard. Recordem que ja hem esmentat amb 

anterioritat el fet que l’informant XJR (F3) de Santa Eulària, que és el que fa més 

gerundis sense velar, al llarg de tota l’enquesta va utilitzar moltes formes pròpies de 

l’estàndard. Aprofundim en aquest aspecte a  § 6.3.3. 

A beure i deure, en canvi, l’absència de la velar ve motivada, com hem comentat 

a l’imperfet de subjuntiu, pel fet que hi ha al·lomorfia a l’arrel (// i //; // i //) 

i els informants que usen l’al·lomorf que acaba en oclusiva bilabial no poden afegir-hi 

el segment velar, per problemes de sil·labificació. D’altra banda, no es pot obviar el fet 

que, evidentment, la tria d’aquesta arrel ve motivada per la pressió de les formes devent 

i bevent de l’estàndard català, d’una banda, i, sobretot, per les formes del castellà 

bebiendo i debiendo, que presenten aquesta consonant bilabial. Els dos informants que 

usen els gerundi sense velar a beure i deure són de Vila (de la F3), localitat on es 

detecta un grau més alt d’interferència de la llengua castellana. Reprenem aquest 

aspecte a § 6.3.2 i 6.3.3.  

Per últim, a moldre, gairebé un 7 % dels informants rebutgen la velarització al 

gerundi i, com ocorre a prendre, no l’afegeixen a l’arrel, i un 4 % (dos informants, MST 

i MRT de la F2 de Sant Josep) elimina la velarització perquè fa el gerundi com si el 

verb fos de la classe III i passa a ser []. L’explicació a aquest fet cal buscar-la en 

dos fenòmens: la influència del castellà (moliendo) i la tendència existent en la llengua 

catalana en general a passar a la classe III determinats verbs de la classe II (per 
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exemple,  batir per batre en alguerès i andorrà; corrir per córrer en alguerès i català 

central septentrional; veg., entre altres, Perea 2002: 623, nota 13). 

6.3.1.2 Verbs que segueixen el patró B 

El patró B determina que la velar ocorre a les persones 4 i 5 del present de 

subjuntiu i a la persona 4 de l’imperatiu. A § 6.2 hem establert que aquest patró actua a 

tots els verbs de la classe III, sense distinció. Així, a dormir, obrir, omplir, sentir, sortir, 

partir, llegir, mentir, fugir, cosir, munyir, escopir i bullir el segment velar ocorre 

seguint les directrius del patró B. L’única excepció és collir, que segueix el subpatró 

B.1, que presenta la velar també a la forma de la persona 1 del present d’indicatiu.   

La totalitat dels verbs que segueixen aquest patró presenten variació a tots els 

temps, excepte al participi.68 El grau d’estabilitat és alt, però menor que el que es 

detecta als verbs que segueixen el patró A, ja que allà els percentatges es movien entre 

el 92 % i el 55,5 %, mentre que en els verbs que analitzem aquí els percentatges baixen i 

es mouen entre el 88,8 % i el 42,5 %. A continuació, analitzem detalladament la situació 

a cada temps verbal. 

6.3.1.2.1 Present d’indicatiu 

El present d’indicatiu presenta variació a tots els verbs, tot i que, com ocorria en 

els verbs que segueixen el patró A, el percentatge d’informants fidels al patró és prou 

alt, ja que es mou entre el 83,3 % que es dóna a fugir i el 62,9 % de llegir.  

La variació que es detecta en aquest temps verbal es concentra a la forma de la 

persona 1 i el cas que destaca per damunt dels altres és el de bullir, on la forma marcada 

en el patró, en aquest cas  [], és seguida per només un 53,7 % dels informants. El 

37,03 % d’informants que resten opten per afegir el segment velar immediatament 

després de l’arrel i usen, per tant, la forma []. Aquest cas destaca perquè és l’únic 

en què l’opció d’afegir la velar a l’arrel és més nombrosa i s’aproxima al nivell de 

collir, que segueix el patró B.1, on la velarització ja està consolidada a la forma de la 

persona 1 del present d’indicatiu, amb la forma majoritària []. A la resta de verbs, 

les formes en què la velar segueix directament l’arrel són les minoritàries (3,7 % a fugir 

                                                           
68 A fugir i omplir hi ha variació al participi. Concretament, a fugir els informants varien entre la forma 
irregular [] i la regularitzada []; a omplir, tots els informants utilitzen [], però XJR (F3) de 

Santa Eulària usa []. Atès que en aquestes variacions el segment velar no hi està implicat, no les 
prenem en consideració en aquest punt de l’anàlisi.  
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i cosir i un 1,85 % a munyir). Els casos en què la velar apareix seguint l’extensió palatal 

apareixen en un grau lleugerament major (3,7 % a fugir, 7,4 % a cosir i escopir i puja 

fins a un 9,25 % a munyir); els casos en què aquesta opció és més present és als verbs 

que presenten sempre l’extensió palatal, ja que en aquests verbs les formes amb [] 

poden arribar a suposar gairebé un 40 % del total (concretament, un 20,3 % a mentir, 

27,7 % a partir i 37,03 % a llegir). Així doncs, tots els verbs mostren una tendència a la 

velarització de la forma de la persona 1 del present d’indicatiu, tendència que ja s’ha 

consolidat a collir, on la forma [] és majoritària.  

Cal fer notar que els verbs dormir, obrir, omplir, sentir i sortir —els que, seguint 

la classificació de Viaplana (1984, 1986) pertanyerien a la classe III, [–EXTENSIÓ]— no 

presenten cap cas de velarització de la persona 1 del present d’indicatiu. Des del nostre 

punt de vista, la justificació a aquest fet cal buscar-la en la naturalesa fònica del final de 

l’arrel: els cinc verbs presenten una arrel que acaba en grup consonàntic (//, //, 

//, // i //) que impossibilita l’addició del segment //, ja que generaria una 

seqüència impossible de sil·labificar: *[], *[] o *[], *[], *[] i 

*[]. Les raons que ens empenyen a aquesta argumentació les trobem, primer, en els 

verbs del nostre corpus que poden presentar el segment palatal o no presentar-lo, com 

munyir, cosir, bullir, fugir i collir, que, quan es donen sense l’extensió palatal poden 

afegir el segment //: [], [], [], [] i []. Una altra raó és que el 

verb morir, que també es classificaria com a verb de la classe III, [–EXTENSIÓ], pot 

presentar en eivissenc el segment // en la forma de la persona 1 del present d’indicatiu: 

jo me []. Per tant, des del nostre punt de vista la raó per la qual els verbs dormir, 

obrir, omplir, sentir i sortir no presenten mai velarització a la forma de la persona 1 del 

present d’indicatiu és de caire fònic, i no pas de classe verbal. 

6.3.1.2.2 Present de subjuntiu 

El present de subjuntiu és el temps que presenta un grau més alt de velarització i 

també de diversitat formal pel que fa al segment velar. El patró estableix que les formes 

de les persones 4 i 5 són velaritzades, amb el segment //. Com ocorre en els casos 

anteriors, hi ha variació però els nivells de fidelitat al patró són força alts: des del 94,4 

% que es detecta a sentir i munyir, fins al 68,5 % d’obrir.  
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La major part de la variació que es produeix implica un augment de la 

velarització; no obstant això, es detecten també casos de disminució de la velarització. 

En relació amb aquests últims, cal tenir en compte que a tots hi estan implicats els dos 

mateixos informants: CRM i MRC, els dos de la F3 de Sant Antoni. CRM elimina el 

segment velar que el patró marca que ha d’aparèixer a les persones 4 i 5, així que fa tot 

el paradigma sense velaritzar a dormir, sentir, sortir, obrir, omplir, partir, llegir, 

mentir, fugir, cosir, munyir, escopir i bullir; MRC fa el mateix però manté la velar a les 

persones 4 i 5 a fugir i  munyir. A més, XJR (F3) de Santa Eulària també elimina la 

velar a omplir, cosir, escopir i bullir; PTT (F3) de Sant Antoni fa el mateix a escopir, i 

NST (F3) de Sant Jordi, a llegir. 

Pel que fa als casos en què la velarització augmenta, és molt difícil fer 

generalitzacions perquè hi ha molta variació: hi ha informants que velaritzen només la 

persona 1, d’altres la 6; en uns verbs velaritzen unes formes i en uns altres, unes formes 

diferents; etc. El que es detecta de manera clara és una tendència a l’augment de la 

velarització, sobretot a obrir, en què l’augment de la velarització suposa un 25,9 % dels 

informant; llegir, amb un 20,3 %; i omplir, en què l’augment de la velarització 

representa el 14,8 %. 

Com hem descrit a § 6.1.2, l’augment d’aquesta velarització es pot realitzar de 

tres maneres. La primera opció, que es la més general, és afegir // —que és la variant 

que ocorre de manera sistemàtica i general a les formes de les persones 4 i 5, com indica 

el patró— a l’arrel verbal: és el que ocorre en els verbs que tenen l’arrel acabada en 

coda complexa i, de manera més esporàdica, a fugir, llegir o cosir. La segona opció és 

afegir // a l’extensió palatal: és el que ocorre en la majoria de casos en els verbs que 

presenten l’extensió palatal. La tercera opció, que és la més residual, és afegir // 

directament a l’arrel verbal: és el que ocorre a collir, de manera sistemàtica, i, molt 

esporàdicament a bullir i munyir. 

6.3.1.2.3 Imperfet de subjuntiu 

L’imperfet de subjuntiu presenta variació a tots els verbs que segueixen el patró B 

però en un grau baix; així, els percentatges de fidelitat al patró es mouen entre el 87,9 % 

de mentir i fugir i el 77,8 % d’omplir i obrir. 

Pel que fa a les opcions diferents a les del patró, que estableix que no hi ha 

velarització en cap forma del paradigma, com ocorre també al present de subjuntiu, les 
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possibilitats són múltiples i molt variades (un mateix informant pot velaritzar la persona 

2 a un verb i les persones 4, 5, 6 a un altre), però l’aspecte rellevant és que en tots els 

verbs entre un 22,2 % i un 12,9 % dels informants velaritzen alguna de les formes del 

paradigma de l’imperfet de subjuntiu. Si ens fixem en les diferents persones que poden 

presentar el segment velar, les formes en les quals es detecta un grau més alt de 

velarització són les de les persones 4 i 5, seguit de la de la persona 2. 

Pel que fa a l’al·lomorf utilitzat, tots els informants afegeixen el segment //, amb 

només dues excepcions. La primera és el cas del verb collir que, atès que l’arrel verbal 

acaba en vocal i no en consonant (com ocorre en la resta de verbs), l’al·lomorf que 

ocorre és // ([], /+++/). La segona excepció és molt residual: es tracta 

del cas de l’informant PMV (F3) de Vila, que utilitza la variant // ([], 

[], [], [], [] i []). 

6.3.1.2.4 Imperatiu 

Com ocorria als verbs que segueixen el patró A, l’imperatiu és el temps on es 

detecta més variació als verbs que segueixen el patró B. En aquest cas, els percentatges 

de fidelitat disminueixen força respecte dels que hem detectat a la resta de temps. A 

omplir, que és el verb en què el grau de fidelitat és més alt, el percentatge se situa en un 

64,8 % i a mentir, que és el que presenta un menor grau de fidelitat al patró, el 

percentatge disminueix fins arribar al 42,5 %. 

Recordem que el patró estableix que la forma de la persona 4 és velaritzada; en 

tots els verbs la segona opció més seguida pels informants és la de velaritzar les 

persones 4 i 5, assimilant-se, així, al patró A. 

6.3.1.2.5 Gerundi 

En aquesta forma es detecta un grau molt baix de variació: els percentatges de 

fidelitat al patró es mouen entre el 98,1 % de mentir i el 88,8 % d’omplir, sentir i collir. 

En tots els casos, la variació s’introdueix pel fet d’afegir l’al·lomorf // a l’arrel 

verbal. L’aspecte que destaca en aquest cas és que la variació és atribuïble clarament a 

sis informants concrets de quatre localitats determinades: Vila, Sant Joan, Sant Jordi i 

Santa Eulària.  

 



6. Anàlisi de les dades 
 

233 
 

6.3.1.3 Verbs que segueixen el patró C 

Els verbs que segueixen el patró C són odiar, estudiar, canviar, suar, tatuar, 

crear, idear, mirar, esperar, torrar, serrar, pelar i salar. Tots presenten variació a la 

forma de la persona 1 del present d’indicatiu, i mirar, canviar i estudiar presenten, a 

més, variació al present de subjuntiu. 

Pel que fa al present d’indicatiu, en tots aquests verbs la forma velaritzada és 

majoritària: el grau de velarització es mou entre el 85,1 % de crear i el 51,8 % de mirar. 

Els verbs que presenten un grau més alt de velarització són els que tenen l’arrel acabada 

en vocal (crear, idear, estudiar, suar i tatuar), excepte odiar, en què el grau de 

velarització baixa al 62,9 %. Seguidament, se situen els verbs que tenen l’arrel acabada 

en líquida (és a dir, en lateral o ròtica): esperar, serrar, pelar, torrar, salar i mirar. 

A idear i crear, notem que les formes idei i crei, que segons la bibliografia són les 

pròpies del balear, no són les més utilitzades i, si s’utilitzen, se’ls afegeix sempre la 

velar []. En la majoria de casos, es manté l’arrel // i //, sense diftongar, i se li 

suma el segment velar al final ([], []). 

A estudiar i odiar augmenta la varietat de respostes perquè tres informants, tots de 

Sant Antoni, utilitzen formes completament inusuals en els altres verbs. D’una banda, 

LTT (F2) usa les formes [] i [], és a dir, elimina la vocal final de l’arrel; mentre 

que CRM (F3) i PTT (F3), d’una altra banda, ofereixen respostes que són un reflex de la 

influència de la varietat estàndard, ja que utilitzen formes amb la –o final, amb només 

una diferència en l’accent: CRM (F3) manté l’accent al final de l’arrel ([] i 

[]) i PTT (F3) l’endarrereix una posició ([] i []). Reprenem aquest tema 

a § 6.3.3. 

Mirar, canviar i estudiar també presenten velarització al present de subjuntiu, tot i 

que només representa un 12,9 % dels informants a estudiar (destaca Santa Eulària, amb 

els tres informants de la F1 que velaritzen les formes 1, 2, 3 i 6), un 11,1 % a canviar 

(destaquen també els tres informants de la F1 de Santa Eulària, també RCC (F1) de Sant 

Antoni, CRM (F1) de Sant Josep i només FFR (F3) de Sant Joan), i un 1,85 %, només 

un informant —PMC (F1) de Sant Jordi—, a mirar. Fixem-nos que les formes 

velaritzades d’aquest temps verbal són usades gairebé exclusivament per informants de 

la F1, la dels de més edat —només hi ha l’excepció de FFR (F3)—, situació que indica 

que la velarització en aquest context és un fenomen clarament en recessió. Des del 
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nostre punt de vista, aquest fet s’explica, com hem fet en tractar l’augment de la 

velarització a les formes de les persones 4 i 5 del present de subjuntiu dels verbs de la 

classe III —que segueixen el patró B— pels efectes del principi de marcatge. A la classe 

I, abans que es regularitzés com a morfema de subjuntiu la vocal –i, la consonant velar, 

seguida del morf de mode/temps –a, era la marca de subjuntiu (mires (PI, 2) ≠ mirgues 

(PS, 2)). Això canvia quan es regularitza el morfema –i com a marca de subjuntiu, 

perquè aquesta vocal ja fa de diferenciador entre les formes d’indicatiu i les de subjuntiu 

(mires (PI, 2) ≠ miris (PS, 2)). El que ocorre, per tant, és que la consonant velar deixa de 

ser necessària per marcar el subjuntiu i, per aquest motiu, en aquest context la 

velarització ha disminuït i es manté només en la parla dels informants de més edat. A 

les persones 4 i 5 la consonant velar no ha sigut necessària mai perquè la vocal temàtica, 

que es manté a les formes 4 i 5 del present d’indicatiu, evita el sincretisme entre les 

formes d’indicatiu i les de subjuntiu (miram, mirau (PI) ≠ mirem, mireu (PS)). Per la 

mateixa raó —el marcatge— el segment velar augmenta, en l’actualitat, en les formes 

de la persona 1 del present d’indicatiu dels verbs de la classe I, ja que, en aquest context 

en aquesta classe, ha esdevingut marca de nombre/persona, segons la nostra anàlisi.  

6.3.1.4 Verbs que segueixen el patró D 

El patró D marca l’absència total del segment velar en tots els contextos possibles 

i s’aplica en els verbs que tradicionalment s’han classificat a la classe II, [–EXTENSIÓ] i 

en alguns verbs de la classe I. Atès que fem referència a dos grups de verbs, analitzarem 

la variació de manera separada a cadascuna de les classes. 

6.3.1.4.1 Verbs de la classe II 

La variació és també present a tots els verbs d’aquest grup  —batre, perdre, 

prometre, rebre i rompre— i a tots s’hi detecta la tendència a la velarització, sobretot al 

present de subjuntiu. En línies generals, com hem vist que ocorre als verbs de la classe 

II que segueixen el patró A, a tots els verbs el grau de fidelitat al patró és força alt; de 

fet, en tots els temps verbals en què hi ha variació els percentatges de fidelitat no baixen 

del 80 %, tret del present de subjuntiu a batre i rebre, on disminueix fins el 74,7 % i 

77,7 % respectivament.  

En relació amb els temps verbals, el present d’indicatiu i l’imperfet de subjuntiu 

són els temps més estables, mentre que el present de subjuntiu i el gerundi són els que 
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presenten més casos de variació. Tot seguit, repassem els casos que s’allunyen del patró 

que hem detectat a cada temps verbal. 

6.3.1.4.1.1 Present d’indicatiu 

El present d’indicatiu és l’únic temps que és completament estable; no obstant 

això, el verb batre presenta variació al present d’indicatiu ja que, com hem indicat a 

(42), aquest verb es veu afectat pel canvi de classe verbal. Concretament, molts 

informants passen a conjugar-lo com un verb de la classe III,69 és a dir, seguint ara el 

patró B, la qual cosa provoca que, a la forma de la persona 1 del present d’indicatiu, 

aparegui variació perquè hi ha informants que fan el verb de la classe III, [+EXTENSIÓ]: 

vuit informants hi afegeixen el segment [] i un hi afegeix, a més, el segment velar [].  

6.3.1.4.1.2 Present de subjuntiu 

És el temps més variable ja que presenta variació a tots els verbs d’aquest grup. A 

perdre i prometre, la variació és més escassa, mentre que a rompre, batre i rebre afecta 

al voltant d’un 20 % dels informants. 

Perdre és el verb més estable, amb un 96,2 % d’informants fidels al patró i amb 

només LTT (F2) i VRT (F2) de Sant Antoni que velaritzen alguna forma del paradigma: 

LTT afegeix el segment // a la forma de la persona 2 ([]) i VRT, a les formes 

de les persones 4 i 5 ([] i []. A prometre, el percentatge de fidelitat 

disminueix fins arribar al 88,8 % perquè LTT (F2) i MGS (F2) de Sant Antoni i MJMT 

(F2) de Sant Joan velaritzen les formes de les persones 4 i 5 (prometiguem i 

prometigueu); VRT (F2) de Sant Antoni i JPS (F2) de Vila velaritzen la forma de la 

persona 4 (prometiguem), i, finalment, JST (F3) de Sant Jordi velaritza la forma de la 

persona 1 (promètiga). A rompre, on el percentatge de fidelitat baixa fins al 79,6 %, la 

variació es concentra a les formes de les persones 4 i 5, que són velaritzades per un 12,9 

% d’informants i el 7,4 % restant combina les formes velaritzades amb les no 

velaritzades. 

Com ja hem dit, rebre i batre són els dos verbs que presenten un nivell més baix 

de fidelitat al patró —77,7 % a rebre i 74,07 % a batre— perquè, a més del percentatge 

prou important d’informants que velaritzen les persones 4 i 5 —20,3 % a batre i un 14,8 

                                                           
69 Aquest fenomen afecta altres verbs del nostre corpus (prometre, moldre, rebre) i també es dóna en 
altres varietats de la llengua (veg. Lloret 2002b: 351, nota 7; en alguerès molts han passat a la classe III). 
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% a rebre— hi ha quatre informants que afegeixen el segment velar a la resta de formes 

del paradigma. En concret, JST (F3) de Sant Jordi i MSE (F2) de Santa Eulària 

afegeixen el segment // a les formes 1-6 ([, [...); CJP (F3) de Santa 

Eulària afegeix el mateix segment a les mateixes formes però combinant-ho sempre amb 

les formes sense velar ([]~[], []~[]...). El cas de CTR (F1) de 

Sant Antoni cal comentar-lo a part perquè, tot i que també podríem considerar-lo com 

els anteriors pel fet que afegeix el segment velar a totes les formes, fa el present de 

subjuntiu de rebre com si el verb fos de la classe III, [+EXTENSIÓ], fenomen que també 

hem detectat al present d’indicatiu de batre.  

A banda de la velarització, hi ha un altre aspecte de la variació a rebre que és 

remarcable: la diferència d’arrels. D’una banda, hi ha informants —la majoria— que fan 

tota la conjugació del verb amb l’arrel ; d’altra banda, hi ha informants que fan 

algunes formes amb /, i, finalment, un informant fa el verb amb l’arrel al·lomòrfica 

~. Aquest darrer al·lomorf és, de fet, un calc del castellà: recibir (adaptat 

com a  en català), que també se sent habitualment en català occidental. Cal dir 

que només l’utilitza un informant de la franja 1 de Sant Antoni de Portmany, i només al 

present de subjuntiu. Destaca també que, tot i usar l’arrel calcada del castellà, el 

conjugui amb l’extensió [], pròpia de la conjugació eivissenca: PI (1) i 

 PS (1). A més, fem notar la correlació que hi ha en aquest verb entre la velar 

i la variant de l’arrel que s’utilitza: // apareix quan no hi ha el segment velar 

implicat, mentre que // apareix sempre que l’informant afegeix el segment velar a la 

forma verbal que utilitza. Es veu molt clar en els casos en què l’informant només 

velaritza algunes formes del paradigma i canvia d’arrel segons si hi ha segment velar o 

no. Es tracta, doncs, d’un exemple de tria d’al·lomorf condicionada, en aquest cas per 

motius morfològics.  
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(234) 

Informant Localitat Formes PS 

NMV (F2) Vila , , ,                               

                          ,  

FFR (F3) Sant Joan , , ,                               

                          ,  

MSE (F2) Santa Eulària , ,                       

                                    ,  

 

6.3.1.4.1.3 Imperfet de subjuntiu 

L’imperfet de subjuntiu és, junt amb el present d’indicatiu, el temps més estable: 

només JJM (F3) de Santa Eulària s’allunya del patró i velaritza les formes de les 

persones 4, 5 i 6 ([], [] i []). La velarització d’algunes 

formes del paradigma de l’imperfet de subjuntiu és una tendència que es dóna en els 

verbs que segueixen el patró B, que equivalen als de la classe III. Es tracta, doncs, d’un 

altre efecte del canvi de classe conjugacional a què es veu sotmès el verb batre.  

6.3.1.4.1.4 Imperatiu 

L’imperatiu és completament estable a perdre i rebre, i presenta variació a batre, 

prometre i rompre. En aquests tres verbs, cal tenir en compte que, tot i haver-hi algun 

informant que s’allunya del patró, els percentatges de fidelitat són força alts: 98,1 % a 

prometre, 96,2 % a rompre i 92,5 % a batre. 

A prometre només MGS (F2) de Sant Antoni bandeja el patró i velaritza la 

persona 4, amb la forma []; a rompre, MGS (F2) i NMV (F2) de Vila, 

combinen, també a la persona 4, la forma velaritzada, romp[]em, amb la no 

velaritzada, rompem, i a batre, MRT (F2) de Sant Jordi i NMV (F2) de Vila afegeixen 

el segment velar només a la persona 4 ([]); ALM (F3) de Sant Josep fa el 

mateix però, en aquest cas, combina les dues formes, la velaritzada i la no velaritzada 

(~). Només MGS (F2) de Sant Antoni es diferencia lleugerament de la 

resta d’informants i afegeix el segment velar a la forma de la persona 4 i també a la de 

la persona 5; però, en aquest cas, també en combinació amb la forma sense velaritzar 

([], []~[]).  
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Fem notar que la tendència que segueixen tots tres verbs és la de velaritzar la 

forma de la persona 4, és a dir, que es tendeix cap al que marca el patró B (velarització 

de la forma de la persona 4 de l’imperatiu). 

6.3.1.4.1.5 Participi 

La situació al participi és la mateixa que hem vist al present d’indicatiu i a 

l’imperfet de subjuntiu: és estable a tots els verbs excepte a batre. El grau de fidelitat al 

patró és de 92,5 % i la variació no ve motivada només per la velarització. De fet, només 

un informant, CJMT (F3) de Sant Joan, s’allunya del patró i augmenta la velarització al 

participi de batre, combinant la forma batut amb bat[]ut. 

Els informants CRM (F3) de Sant Antoni i SMM (F2) de Vila usen la forma batit 

i CJP (F3) de Santa Eulària combina aquesta forma amb la del patró, batut. L’aparició 

de la forma batit es deu a dos factors: d’una banda, el fenomen, que ja hem vist que 

afectava el verb batre en altres temps verbals, del canvi de classe verbal (participi classe 

II –ut > participi classe III –it); a aquest fenomen s’ha de sumar, d’altra banda, el fet que 

el verb batre en castellà és de la classe III (batir) i, per tant, el participi en castellà és 

batido. Creiem que no es pot obviar que aquesta forma pressiona i ajuda al canvi de 

classe verbal. 

6.3.1.4.1.6 Gerundi 

El gerundi és el temps més variable, després del present de subjuntiu, ja que hi ha 

variació a tots els verbs, menys a perdre. En tots els verbs, però, només són un o dos 

informants els que varien, així que el grau de fidelitat al patró en tots els casos és alt. 

A rompre, el percentatge de fidelitat al patró és del 98,1 %, que és el més alt. 

Només MJMT (F2) de Sant Joan varia respecte dels altres informants ja que combina la 

forma del patró, [], amb la velaritzada, []. 

A rebre i prometre, el percentatge de fidelitat és del 96,2 %. A tots dos verbs, 

MJMT (F2) de Sant Joan, com ocorria a rompre, combina les formes no velaritzades, 

rebent i prometent, amb les velaritzades, [] i []. A més a més, CJMT 

(F3) també de Sant Joan velaritza el gerundi a rebre, []. Per últim, VBR (F3) de 

Vila també s’allunya del patró a prometre però no per afegir el segment velar, sinó que 

el fa com si fos de la classe III i usa la forma []. 
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Batre és el verb que presenta un grau de fidelitat al patró en el gerundi més baix, 

un 83,3 %; però, com hem vist que ocorria a altres temps, la variació no es deu 

únicament a la velarització. De fet, només hi ha un informant, MRT (F2) de Sant Jordi, 

que velaritza la forma del gerundi ([]); la resta d’informants que s’allunyen del 

patró, que en són vuit —ETM (F3) de Sant Jordi, CRM (F3) i PTT (F3) de Sant Antoni, 

CJP (F3) de Santa Eulària i NMV (F2), SMM (F2), JPS (F2) i PMV (F3) de Vila— ho 

fan perquè usen la forma []. Aquesta última forma, com hem vist que ocorria 

també al participi, es justifica pel canvi de classe verbal i pressió de la forma castellana. 

6.3.1.4.2 Verbs de la classe I 

Els verbs de la classe I que segueixen el patró D són aturar, callar, parlar, 

caminar, tornar, fonyar, cavar, llevar, agafar, baixar, pujar, menjar, posar i passar. 

Tots presenten variació al present d’indicatiu, ja que hi ha informants que velaritzen la 

forma de la persona 1, és a dir, que a tots aquests verbs es detecta una tendència al patró 

C, que, recordem, indica que la forma de la persona 1 del present d’indicatiu és 

velaritzada. 

D’entre tots els verbs, destaquen aturar, callar, parlar i fonyar, en què la 

velarització a la persona 1 gairebé arriba al 40 %: a aturar i callar suposa un 38,8 % i a 

parlar i fonyar, un 37,03 %.  

Pel que fa als verbs en què aquest percentatge és més baix, que són cavar (1,85 

%), llevar (1,85 %), menjar (7,4 %) i passar (7,4 %), cal tenir en compte que els 

informants que afegeixen la velar a la persona 1 són, en la seva major part, de la F3, així 

que sembla indicar una tendència cap a la velarització que anirà en augment també en 

aquests verbs. Aprofundim en aquesta qüestió a § 6.3.3. 

6.3.1.5 Síntesi i resultats 

Un cop analitzada la variació dels verbs que segueixen els diferents patrons que 

hem establert de distribució del segment velar destaquem els següents resultats: 

1) A tots els verbs el grau d’estabilitat respecte del patró és força alt. El grup més 

estable és el dels verbs que segueixen el patró A i el menys estable és el del verbs que 

segueixen el patró B. Pel que fa a temps verbals, als grups que segueixen el patró A i B, 

els més nombrosos, l’imperatiu és el temps més variable; mentre que el participi és la 

forma més estable —només varia en alguns casos als verbs del patró A. Al patró C el 
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temps que varien són el present d’indicatiu i, en un grau molt baix, el present de 

subjuntiu. Al patró D cal diferenciar entre els verbs de la classe II, en què el temps 

verbal que més varia és el present de subjuntiu, i els de la classe I, en què el temps que 

més varia és el present d’indicatiu. 

2) En tots els casos de variació observats es detecten dues direccions possibles, 

completament oposades: en uns casos la variació, és a dir, la desviació del que marca el 

patró majoritari, implica una disminució del grau de velarització (cf. [] per 

[]; [] per []); en altres casos, en canvi, la variació genera un 

augment del grau de velarització (cf. []; []; []). Aquestes dues 

tendències també són detectades a Valls (2013) i, de fet, són el factor que marca la 

diferència de comportament de les dues varietats que estudia: el català de la Franja i el 

nord-occidental. Els resultats de l’anàlisi de Valls determinen que mentre que a les 

varietats nord-occidentals s’ha produït una disminució del grau de velarització, el català 

de la Franja presenta, excepte en els verbs de la classe I i II, [+EXTENSIÓ], una clar 

augment de l’ús de formes velaritzades, sobretot en les formes marcades del verb 

(persona 1 i mode subjuntiu). Valls (2013: 273) atribueix aquesta diferència en 

l’evolució que han seguit les dues varietats, veïnes i fins ara paradigma de contínuum 

lingüístic, al fet que les varietats nord-occidentals reben més pressió de la varietat 

estàndard (vehiculada a través dels mitjans de comunicació i l’ensenyament), mentre 

que a la Franja, que pertany administrativament a la comunitat autònoma d’Aragó, la 

influència del català estàndard és inexistent, fet que ha permès que aquesta varietat 

presenti una evolució «autònoma». Des del nostre punt de vista, aquesta és una 

explicació força rellevant i plausible i ens és molt útil per a l’anàlisi de la variació que 

desenvolupem a § 6.2.3 i § 6.3.3. 

3) En els verbs que segueixen el patró A, que és el patró que presenta el grau 

màxim de velarització (la velar hi apareix al PI (1), PS, IS, IMP (4, 5), PART i GER), és 

on es detecta un grau més baix de casos de desviació del patró que suposen un augment 

de la velarització i són, principalment, els casos de la regularització dels participis 

irregulars o forts a coure, entendre, prendre i treure, i els de la doble velarització que 

hem detectat a seure i coure. 

En relació amb els casos de disminució de la velarització, es produeix a causa de 

la influència de dues varietats diferents: la varietat estàndard del català i la llengua 

castellana. Pel que fa a l’estàndard, és una pressió que, de fet, és present al llarg de 
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l’enquesta pel fet que, a causa del tipus de qüestionari que vàrem dur a terme,70 hi ha el 

perill que l’informant es corregeixi per demostrar que parla correcte —entenent 

«correcte» per allò que sigui més proper a l’estàndard que ells coneixen. Als verbs que 

segueixen el patró A es concreta en l’ús de les formes de gerundi [] i [] i de 

l’imperatiu [], [], [], [], [], [] i []. La 

pressió de la llengua castellana en alguns casos actua com a agent ultracorrector, en el 

sentit que els informants deixen d’usar formes genuïnes correctes perquè les interpreten 

com a castellanes per la proximitat formal amb la forma castellana equivalent. Aquest 

efecte explica, per exemple, el canvi de defendre per defensar, ja que els parlants 

consideren que defendre no és prou correcte perquè s’assembla molt a defender. En 

altres casos, la pressió provoca que els informants usin directament la forma castellana, 

que és el que ocorre al gerundi de moldre, que alguns informants conjuguen amb la 

forma [] (moliendo en castellà). Molts cops, però, és difícil destriar quin és 

exactament el motiu que produeix la interferència perquè el que es dóna és una 

combinació de factors. Això explicaria, per exemple, els casos de no-velarització dels 

gerundis de beure i deure, que alguns informants fan [] i [] perquè, d’una 

banda, coincideixen amb les formes estàndards bevent i devent i, d’una altra, 

coincideixen amb les formes castellanes bebiendo i debiendo. 

Hi ha, per últim, un altre cas de disminució de velarització respecte del patró 

detectat que es produeix perquè es tracta de formes antigues, actualment en recessió. És 

el cas de les formes d’imperatiu de moure, [] i [], i de prendre, [] i 

[], totes quatre detectades a les respostes de dos informants de la F1. 

4) En els verbs que segueixen el patró B, la major part de la variació és per 

augmentar la velarització i es troba al present d’indicatiu, al present i imperfet de 

subjuntiu, a l’imperatiu i al gerundi. És a dir, els verbs del patró B, tot i seguir un patró 

que els marca que només han de velaritzar les formes de les persones 4 i 5 del PS i la 4 

de l’IMP, tendeixen a velaritzar les formes que marca el patró A. 

Pel que fa a la tendència del present d’indicatiu, es dóna a tots els verbs i només 

es bloqueja quan es troba una arrel que acaba en grup consonàntic, o sigui, quan té 

problemes de sil·labificació per adjuntar-se. Així doncs, des del nostre punt de vista, la 

                                                           
70 Sobre com fer recerca de morfologia verbal i les conseqüències, positives i negatives, que presenten els 
diferents mètodes d’obtenció de dades, són molt interessants les reflexions i consideracions que fa Creus 
(1997). 
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tendència de velaritzar la forma 1 del PI actua damunt tots els verbs que segueixen 

aquest patró —com també hem vist que actua damunt els verbs de la classe I— i l’únic 

que l’atura són els motius fònics. En altres paraules, la consonant velar vol adjuntar-se a 

totes les arrels verbals, però en els casos en què aquesta addició suposa problemes de 

sil·labificació l’adjunció es bloqueja. Així, tenim formes com munyc, bullc, fuixc o 

cusc, que són gairebé majoritàries, i cullc, que ja ho és.  

Al PS, en què el patró marca que han de velaritzar-se les formes de les persones 4 

i 5, hem detectat la tendència a velaritzar altres formes del paradigma, com ocorre al 

patró A. El mateix ocorre a l’IS, temps que entre un 22,2 % i un 12,8 % dels informants 

fan també velaritzat, tot i que el patró no ho indica així. A més a més, hem detectat 

també una tendència a velaritzar la forma del gerundi. 

Els casos de disminució de la velarització que es detecten al patró B es localitzen 

al present de subjuntiu. Hi ha una sèrie d’informants —CRM, MRC i PTT (F3) de Sant 

Antoni, XJR (F3) de Santa Eulària i NST (F3) de Sant Jordi— que, tot i que el patró 

indica que les formes de les persones 4 i 5 són velaritzades, conjuguen aquestes formes 

sense el segment //. És un altre exemple de l’acció de la pressió de l’estàndard.  

5) En els verbs que segueixen el patró C, hi ha variació al PI, ja que es divideixen 

els informants entre els que velaritzen la forma de la persona 1, que són la majoria, i els 

que no ho fan. L’altre temps en què hi ha variació és al PS, però aquesta apareix en un 

grau molt baix (entre 11,1 % i 12,9 %) i només es dóna en informants de la F1 —només 

hi ha l’excepció de FFR (F3) de Sant Joan. El fet que només siguin informants de la F1 

els que velaritzen formes del present de subjuntiu demostra que no es tracta d’una 

tendència d’augment de la velarització des del que marca el patró —velar a persona 1 

del present d’indicatiu— cap a un altre context, sinó que és una traça de l’existència 

d’un patró antic —amb la velarització de les formes del present de subjuntiu 

(documentat a Veny 1999)— i diferent de l’actual, que ha evolucionat a la velarització 

majoritària al present d’indicatiu. 

6) El patró D és diferent perquè s’aplica a dos grups de verbs diferents: el de la 

classe II que tenen una arrel que acaba en consonant o grup consonàntic i els de la 

classe I. En el cas dels verbs de la classe II es detecta una tendència a assimilar-se al 

comportament dels verbs que segueixen el patró A, és a dir, a velaritzar formes del 

present i de l’imperfet de subjuntiu —sobretot del primer— i del gerundi. No hi ha cap 

cas en què es detecti velarització de la forma de la persona 1, però fixem-nos que ocorre 
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el mateix que als verbs del grup B: l’arrel verbal acaba en consonant oclusiva o grup 

consonàntic (bat, romp, rep, perd). 

Pel que fa als verbs de la classe I que segueixen el patró D, a tots hem detectat una 

tendència, al patró C, és a dir, a velaritzar la forma de la persona 1 del present 

d’indicatiu.  

7) Finalment, hem detectat casos de canvi de classe verbal a batre, prometre, 

rebre i moldre, els quals s’expliquen per l’atracció que experimenten els verbs de la 

classe II a la classe verbal III, sumada a la influència de la llengua castellana. En serien 

una mostra les formes [], []; []; [ i [], que hem detectat 

en diversos informants.  

6.3.2 Variació en l’eix geogràfic 

Un cop determinades les variacions més rellevants que tenen lloc en els diferents 

patrons, analitzem si es pot fer una correlació entre aquestes variacions i les localitats 

que hem enquestat. És a dir, en aquest apartat volem determinar si és possible establir 

alguna diferència en els resultats de les diferents poblacions que varen ser punt 

d’enquesta per a l’elaboració del nostre corpus. 

Com hem especificat a §1.1.2, un dels objectius d’aquest estudi és determinar, en 

base a les dades de distribució del segment velar, en concret, i de la morfologia verbal, 

en general, l’existència de diferents parlars dins l’illa d’Eivissa. Tal com hem repassat a 

§ 5.2.1, la major part dels estudis sobre l’eivissenc s’han dedicat, precisament, a aquest 

aspecte i, bàsicament, s’ha parlat de dos grans distincions. La primera és la que ha estat 

tractada de manera més profusa —per autors, entre d’altres, com Serra i Orvay (1908), 

Villangómez (1956), Torres (1983) o Veny (1999)— i divideix l’eivissenc en dues 

grans varietats: la parla de la ciutat i la del camp; és a dir, la varietat de Vila 

diferenciada de la de la resta d’indrets de l’illa. La segona —que ha estat descrita i 

analitzada per, entre d’altres, Alcover (1902), Torres (1980) i Montoya (1995)— se 

centra en la distinció entre les zones que mantenen la vocal neutra en posició tònica i les 

que l’han obert en []; és a dir, la varietat de la zona de ponent diferenciada de la resta 

de l’illa.  

El manteniment de la vocal neutra tònica estableix una divisió entre la part més 

occidental de l’illa, on teòricament es manté, i la part més oriental, on s’ha obert en []. 

Si acceptéssim la hipòtesi que aquesta divisió té un correlat en el pla morfològic 
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hauríem d’esperar que els resultats de l’anàlisi de la distribució i la variació detectada 

sobre el segment velar en eivissenc donés com a resultat una situació a Vila, Sant Jordi, 

Santa Eulària, i Sant Joan —els nostres punts d’enquesta que es troben a la part més 

occidental d’Eivissa— i una altra de diferent a Sant Antoni i Sant Josep —els nostres 

punts d’enquesta que corresponen amb la part de ponent, seguint la terminologia de 

Torres (1983). Ja a § 1.2, plantejant les hipòtesis de partida del treball, hem descartat la 

possibilitat que aquesta distinció, basada en un aspecte fonètic, tingui correlació en el 

pla morfològic; principalment perquè ja a Marí (2006a) concloíem que aquesta distinció 

es trobava en situació de canvi: a grans trets, a Sant Antoni i Sant Josep es mantenia la 

pronúncia de la [], que s’havia estès a Sant Jordi i Santa Eulària, i només es mantenia 

la [] a Vila. Tot això, tenint en compte que, analitzant les dades al detall, la situació era 

força variable, ja que la distribució de [] i [] no era gaire sistemàtica i un mateix 

informant pronunciava un mot amb [] quan li tocaria dir, per distribució geogràfica, la 

vocal neutra i viceversa —situació que ja havia estat descrita per estudis anteriors, com 

Ferrer Bonet (2002). Per tot això, doncs, pensàvem que la divisió entre la parla de 

ponent i la resta de l’illa no podria aplicar-se a la morfologia verbal i l’anàlisi de les 

nostres dades ens han confirmat aquesta hipòtesi de partida: com veurem tot seguit, les 

diferències morfològiques que detectem en l’eix geogràfic són motivades per raons de 

caire més sociolingüístic. 

L’altra distinció a què hem fet referència, la que estableix la divisió entre la parla 

de la ciutat i la parla del camp, descansa en l’aspecte social: la distinció lingüística entre 

el català que es parla a Vila i el català que es parla als pobles de la ruralia respon a la 

manera diferent de viure que es donava a la ciutat i al camp. Històricament, Vila havia 

estat l’únic nucli de població establert clarament, i era el centre de poder, de cultura i de 

negocis; mentre que els habitants del camp vivien de manera dispersa, cadascú al seu 

tros de terra i sense cap nucli ben definit. Ho descriu perfectament Prats (2001):  

 

«El poblament urbà tradicional d’Eivissa i Formentera és aviat explicat: una única aglomeració, la 

ciutat d’Eivissa, «Vila» en el parlar de les Pitiüses [...] ha estat sempre el centre comercial i de 

poder de tota l’illa, i també de Formentera [...] el poblament rural és del tot dispers, no està 

organitzat en nuclis més o menys grans.» (Prats 2001: 85-86) 
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Aquesta diferència en l’hàbitat es traslladava als aspectes social i lingüístic, tal 

com relata Joan (2015): 

 

«Aquesta dicotomia ha tengut, al llarg del temps, una importància considerable a l’hora d’analitzar 

comportaments sociolingüístics [...] el català era una llengua única i indiscutible al camp i, en 

canvi, era considerada com una llengua de segona a la ciutat.» (Joan 2015: 67) 

 

 A partir dels anys 60, amb l’arribada del turisme, aquesta dicotomia camp-ciutat 

comença a desdibuixar-se, sobretot en l’aspecte social,71 ja que a partir d’aquest 

moment la majoria de la població es dedicarà al sector serveis i, a més, alguns dels 

petits nuclis de població de la ruralia experimentaran un gran creixement urbanístic i 

poblacional. Així, a partir de l’arribada del turisme hi ha certs pobles, fins aquell 

moment eminentment rurals i poc poblats, que comencen a augmentar de manera 

considerable la població i, per tant, a canviar la seva fesomia i estructura social; i això, 

evidentment, té un reflex lingüístic. Atès que la major part de la nova població que 

arriba a aquestes localitats és d’origen andalús, augmenta notablement la presència de la 

llengua castellana en l’àmbit rural, on, fins aquell moment, havia estat una llengua 

gairebé desconeguda —els habitants dels pobles només hi tenien contacte quan 

baixaven a Vila. D’aquesta manera, aquella distinció clara que establia Serra i Orvay 

(1908: 183-184) entre el grau de castellanització a la ciutat i al camp es desdibuixa, 

perquè el castellà ja ha arribat als pobles, alguns dels quals ja comencen a ser projectes 

de ciutat. De fet, com hem avançat a § 3.1.2.1.3, Torres (1983) ja afirma que: 

 

«hi ha hagut alguns nuclis abans de la ruralia que presenten una evolució prou clara i en tots els 

sentits. Sant Antoni i Santa Eulària, i moltes barriades de la perifèria de la ciutat dels pobles 

esmentats presenten un gran moviment de població i de progrés econòmic i social indiscutible.» 

(Torres 1983: 23) 

 

Així doncs, com hem apuntat a § 1.2 i ampliat a § 3.1.2.1.3 i § 4.2.1, i, com ja 

vàrem concloure a Marí (2006a), la distinció entre el parlar de camp i de ciutat ja no és 

operativa per descriure l’eivissenc actual, principalment perquè la distinció camp-ciutat 

ha desaparegut a nivell social. La majoria de trets que distingien una parla de l’altra 

                                                           
71 Prats (2001: 83) afirma, fent referència a la població rural eivissenca, que «la dispersió no ha tendit a 
desaparèixer al llarg del temps. Ben al contrari, s’ha mantingut». És a dir, el poblament segueix sent 
dispers, però camp i ciutat han convergit en l’aspecte social i, de resultes d’això, també en l’aspecte 
lingüístic. 
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s’han assimilat i, avui en dia, només queden algunes diferències, sobretot de caràcter 

lèxic o fonètic, però que no sempre marquen de manera clara la dicotomia.  

Ens trobem, així, que les dues distincions que ens indicava la bibliografia 

consultada —la qüestió de la [] oberta en [] i la dicotomia camp-ciutat— han quedat 

descartades; per aquest motiu, dediquem aquest apartat a resoldre si, en base a les 

nostres dades, podem establir algun tipus de divisió seguint l’eix geogràfic. 

Una primera anàlisi dels casos de variació respecte del patró, centrat només en els 

verbs del tipus beure, que són dels més estables, ens proporciona el resultat que 

mostrem a (235): 

(235) Casos en què hi ha variació respecte el patró A en els verbs tipus beure. 

STA. EULÀRIA ST. JORDI 
a) IMP beure 
b) IMP coure 
c) GER coure 
d) GER creure 
e) PS deure 
f) IMP moure 
g) GER moure 
h) IMP riure 
i) GER riure 
j) GER seure 

a) IMP jeure 
b) PS seure 
c) PART treure 

VILA ST. JOSEP 
a) IS beure 
b) GER beure 
c) IMP coure 
d) PS creure 
e) GER creure 
f) IS deure 
g) GER deure 
h) IMP jeure 
i) GER moure 

a) IMP coure 
b) PART coure 
c) GER deure 

ST. ANTONI ST. JOAN 
a) IMP beure 
b) PS coure 
c) IMP coure 
d) IS deure 
e) PART deure 
f) GER deure 
g) IMP moure 
h) GER moure 
i) GER riure 
j) PS seure 
k) PART treure 

a) IMP coure 
b) PART deure 

 

L’anàlisi inicial que podem fer a partir de la taula de (235) mostra una divisió 

clara de les sis localitats en dos blocs: el bloc A, amb més casos de variació, format per 

les localitats de Vila, Santa Eulària i Sant Antoni, i el bloc B, amb molts menys casos de 

desviació del patró i, per tant, més estable, format per les localitats de Sant Jordi, Sant 
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Josep i Sant Joan. En aquest apartat, el que farem és determinar quines variacions es 

troben en major grau a les diferent localitats.  

6.3.2.1 Sant Antoni de Portmany 

La localitat de Sant Antoni es mostra com un dels indrets en què mes variació es 

detecta, amb la particularitat que es detecten tant casos de variació que impliquen 

augment de la velarització com casos que impliquen disminució de les ocurrències del 

segment velar, sense que destaqui una tendència per sobre de l’altra de manera clara. A 

més a més, una altra especificitat és que s’hi registren formes més recessives, que no 

apareixen a cap altra localitat, com [] i [], a l’imperatiu de prendre, i 

[] i [], resposta de RCC (F1) a l’imperatiu de moure, i al present de 

subjuntiu del verb rebre, la forma castellanitzada [], que no s’ha registrat en 

cap altre informant. Tenint en compte aquestes formes, tot indica que ens trobem davant 

una localitat que ha mantingut estable el seu parlar i que no presenta una variació gaire 

important, amb poca influència d’altres varietats.  

D’altra banda, però, tenim els informants LTT, VRT i MGS, tots tres de la F2, que 

augmenten la velarització en molts casos, sobretot al present de subjuntiu. LTT i VRT 

són els que usen les formes amb doble velar a coure [] i seure [] i 

[], els que velaritzen algunes formes del verb perdre ([], [], 

[]) i, junt amb MGS, també algunes formes de prometre ([] i 

[]). Sembla, doncs, que actua l’augment de la velarització, tendència pròpia 

del dialecte, lliure d’influències. Resulta, però, que els mateixos VRT i LTT eliminen la 

velar en altres casos, com l’imperfet de subjuntiu de moldre o el gerundi de moure, que 

LTT fa []. Es donen, així, les dues tendències a la F2: augment de velarització en 

uns casos i disminució en altres. La disminució es confirma quan mirem els informants 

de la F3: CRM (F3) elimina la velar de tots els verbs del patró B al present de subjuntiu; 

MRC fa el mateix a tots els verbs tret de munyir i fugir, i PTT l’elimina també a 

escopir. CRM i PTT protagonitzen també el canvi de classe a batre, amb l’ús de les 

formes batit i batint, a causa de la influència del castellà.  

La influència de l’estàndard es detecta, en un grau molt alt, a CRM (F3) que fa 

gairebé tot els verbs de la classe I amb la terminació –o, pròpia de l’estàndard. Així, a 

odiar fa [uu]; a estudiar, []; a passejar, []; a cavar,  []; a caminar, 
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[] i a tapar, []. El mateix fenomen es detecta, però en menor mesura, a PTT 

(F3) que a estudiar fa []; a odiar, [] i a canviar, []. També apareix a 

LTT (F2) que, a odiar fa [].  

6.3.2.2 Sant Joan de Labritja 

Sant Joan es mostra com una localitat amb poca variació. Si atenem a la taula 

(235) veurem que només presenta variació a l’imperatiu de coure i al participi de deure. 

El cert és que varia poc quan la variació implica recessió de la velarització, és a dir, no 

rep gaire influències ni de l’estàndard ni del castellà, com ocorre a altres localitats. En 

canvi, quan parlem de variació que implica augment de velarització hi ha més casos, 

concretament en tres informants: MJMT (F2), CJMT (F3) i LTG (F3). 

LTG (F3) presenta molts casos d’augment de velarització al present de subjuntiu i 

l’imperfet de subjuntiu dels verbs que segueixen el patró B; concretament, afegeix el 

segment velar al present de subjuntiu d’omplir, partir, llegir i cosir i presenta aquesta 

tendència velaritzant de manera més acusada a l’imperfet de subjuntiu, ja que velaritza 

aquest temps a dormir, sentir, sortir, partir, llegir i cosir.  

Pel que fa a MJMT (F2) i CJMT (F3), destaquen, sobretot per ser els responsables 

de la majoria de casos de velarització del gerundi a prometre, rompre i rebre. 

6.3.2.3 Sant Jordi de ses Salines 

Sant Jordi es presenta estable però amb un grau de variació lleugerament major 

que a Sant Joan, sobretot a les franges 2  i 3. La franja 1 es caracteritza per ser molt 

estable; amb l’excepció de l’informant PMC, que manté formes gairebé recessives, com 

les del present de subjuntiu, tant als verbs del patró B com als del C, que presenten el 

segment // seguint l’arrel: [], [], []. 

Els informants de la franja 2 destaquen per l’augment de la velarització, fins i tot 

amb el cas de doble velarització de l’informant FST (F2), que fa [] i []. 

Altres casos d’augment de velarització són els de JRC (F2), al participi [] i 

[], i MRT (F2), que és l’únic informant que velaritza el gerundi de batre, []. 

Els informants de la F3 mostren més casos de recessió de la velar: ETM (F3) a 

l’IS de prendre, [], [], []; NST (F3) elimina la velar de les 

persones 4 i 5 al PS de llegir, i ETM (F3) fa el gerundi de batre []. L’excepció a 
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aquesta tendència és JST (F3), que velaritza formes del PS dels verbs del patró D, com 

[] i, sobretot, rebre, on velaritza totes les formes [],  [], etc. 

6.3.2.4 Sant Josep de sa Talaia 

Sant Josep de sa Talaia es mostra com una localitat estable i en la majoria de 

casos fidel al patró. Tot i això, com en altres localitats, destaca el fet que els informants 

de la F2 augmenten la velarització respecte del patró al present de subjuntiu i, sobretot, 

a l’imperfet de subjuntiu dels verbs de la classe III. A Sant Josep aquesta tendència és 

inexistent completament al present de subjuntiu (només velaritzen les formes de les 

persones 4 i 5, tal com marca el patró) i és anecdòtica a l’imperfet (només CMT 

esmenta les formes [], [] i [], []). 

Pel que fa als informants de la F3, destaca el fet que també ells se cenyeixen en la 

majoria de casos al que marca el patró en gairebé tots els temps verbals. Només ALM 

s’allunya a vegades, precisament, al present de subjuntiu, perquè n’augmenta la 

velarització (amb les formes [] o []). Cal remarcar també els casos de 

MRT i MST, que fan el gerundi de moldre [

Per últim, cal dir que els resultats de la localitat de Sant Josep destaquen amb 

relació amb la velarització a la forma de la persona 1 del present d’indicatiu, ja que, 

juntament amb Vila, és la localitat en què hi ha un grau més alt de velarització en 

aquesta forma, fins i tot entre els informants de la F1. Aquesta tendència es corrobora 

amb els resultats de les enquestes complementàries, en què Sant Josep i Vila són les 

localitats més marcadament velaritzants en relació amb la forma de la persona 1 del 

present d’indicatiu. 

6.3.2.5 Santa Eulària des Riu 

Santa Eulària es mostra com una localitat amb molta variació interna i, 

especialment a la franja 3, influïda per l’estàndard, sobretot en el cas de XJR (F3), i pel 

castellà, tot i que en un grau menor que a Sant Antoni i, com veurem, que a Vila. 

En relació amb la tendència, que ja hem comentat a altres localitats, de l’augment 

de la velarització a les formes del present i imperfet de subjuntiu dels verbs de la classe 

III, també en aquesta localitat són els informants de la F2 els que hi destaquen; sobretot, 

JYR (F2) i MSE (F2), que augmenten la velarització a bullir ([], []...); 
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MSE (F2), a rebre ([], []... (1-6)), i JJM (F3), que és l’únic informant que  

afegeix la velar a l’imperfet de subjuntiu de batre ([], [], 

[]). 

Cal deixar clar, però, que la localitat de Santa Eulària des Riu destaca, sobretot, 

pels casos de disminució de la velarització, per influència de estàndard, sobretot en els 

informants de la F3: CJP, JJM i XJR. Els dos primers, per exemple, eliminen  la velar al 

present de subjuntiu de moldre i XJR (F3) a l’imperfet de subjuntiu del mateix verb; 

ACG (F2) combina, a l’imperatiu de moure, les formes [] i [] amb 

[] i [], i al gerundi de coure fa []. Per damunt de tot, cal fer 

referència de manera específica a XJR (F3) perquè presenta un grau força alt de formes 

pròpies de l’estàndard al llarg de l’enquesta. Per exemple, fa els gerundis [], 

[], [] i [], completament desconeguts en eivissenc; elimina la velar de 

les formes de les persones 4 i 5 del present de subjuntiu d’omplir cosir, escopir i bullir, 

i per a la persona 1 del present d’indicatiu de llevar  utilitza la forma [].  L’altra 

influència que havíem establert que es detectava era la de la llengua castellana; a Santa 

Eulària també es detecta, sobretot en els informants de la F3, com per exemple, CJP 

(F3) que, per al participi i gerundi de batre, usa les formes [] i []. 

A grans trets, les dades confirmen el que havíem detectat ja mentre realitzàvem 

les enquestes: la localitat de Santa Eulària es manté força estable i fidel al patró a les 

generacions que corresponen a les nostres franges d’informants F1 i F2; a la generació 

que correspon amb la F3 es detecta un canvi important  i l’estabilitat disminueix força, 

perquè apareix la influència de la varietat estàndard i de la llengua castellana. De fet, cal 

comentar que al llarg de les enquestes als informants de la F3 es detectava un grau força 

alt de dubte i d’inseguretat i en molts casos els mancava la naturalitat pròpia d’un 

parlant a qui es demana per la conjugació de verbs en la seva llengua materna72 —

recordem que un dels requisits era que els pares fossin catalanoparlants. 

 

 

 

                                                           
72 De fet, vam haver de descartar una informant de la F3 perquè era incapaç de conjugar els verbs que se 
li demanaven, fins i tot els més usuals.  
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6.3.2.6 Vila 

La localitat de Vila presenta uns resultats que mostren un grau força alt de 

variació que implica, en la majoria de casos, disminució de la velarització; per tant, s’hi 

detecta una influència més forta de la varietat estàndard i de la llengua castellana.  

El que diferencia els resultats de Vila és que la influència de la varietat estàndard 

es detecta ja a la F1, amb els casos de CFT (F1), que és l’únic informant de la F1 que, a 

defendre, usa la forma [] enlloc de []; aquest mateix informant i JMR, 

també de la F1, eliminen la velar del present i l’imperfet de subjuntiu de moldre; i JMR 

i CFC (F1) eliminen la velar dels gerundis de deure ([]), moldre ([]) i 

córrer ([]). Remarquem que aquests casos de disminució de la velarització no són 

característics de la localitat de Vila, sinó que el que és diferencial és que així com en la 

resta de localitats aquestes formes apareixen en informants de la F2 i, sobretot, de la F3, 

aquí apareixen ja a la F1.  

Evidentment, la influència de la varietat estàndard es retroba a la F2 i la F3, en 

molts casos combinada amb pressió de formes pròpies de la llengua castellana. Aquests 

serien els casos de PMV (F3), que a l’imperfet de subjuntiu de beure fa [], 

[], []; de PMV i PMC, també de la F3, que fan el gerundi, també de 

beure [], i de VBR, de la F3 també, que fa el gerundi de moure [].  

La influència de la llengua castellana es detecta als casos de SMM (F2), que per al 

participi de batre fa [; de VBR (F3), que per al participi de prometre fa 

[i al gerundi i de NMV (F2), SMM (F2), JPS (F2) i PMV (F3), 

que al gerundi de batre fan [] 

Per últim, cal fer esment al cas de PMV, de la F3, que no va saber conjugar el 

present d’indicatiu de moldre, fet indicatiu de la pèrdua de naturalitat i intuïció 

lingüística que hem comentat a § 6.3.2.5 en tractar dels resultats de Santa Eulària des 

Riu. Atès que afecta parlants de la F3, reprenem el tema i l’anlitzem amb més detall a § 

6.3.3.  

6.3.2.7 Síntesi i resultats 

En conjunt, podem afirmar que no hi ha grans diferències entre les localitats; tot i 

que, mentre que Sant Joan, Sant Josep o Sant Jordi destaquen per l’augment de la 
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velarització i un menor grau de variació entre els diferents informants; Santa Eulària, 

Vila i Sant Antoni es mostren, en canvi,  com localitats amb més variació i més recessió 

de la velarització. En el darrer grup hi ha, sobretot, més interferència del castellà i de 

l’estàndard, principalment a Vila. 

Així doncs, tot i que a l’inici d’aquest apartat hem invalidat la distinció entre la 

parla del camp i la parla de la ciutat, no deixem de banda la situació social com a 

element motivador de diferències en la parla dels eivissencs. Des del nostre punt de 

vista, la distinció no és ara entre camp i ciutat —perquè la societat eivissenca ja no es 

divideix únicament en la pagesia i Vila— sinó que és entre indrets més afectats pels 

canvis que ha provocat el boom del turisme i indrets menys afectats. Es pot afirmar que 

els efectes del turisme han afectat la totalitat de pobles i indrets d’Eivissa, però és cert 

que el ritme i l’afectació és diferent segons les zones. En aquest sentit, Cuesta (2001) 

afirma: 

 

«[s]’assisteix, així, a un procés de dualització territorial, entre la població local que es troba 

majoritàriament a l’interior (seguint el model històric) i les zones turístiques litorals, on es trobarà 

la població turística.» (Cuesta 2001: 125-126) 

 

Ens trobem, per tant, que hi ha una sèrie de localitats en què encara perviu, tot i 

que amb molts canvis, l’estructura social tradicional eivissenca, i unes altres localitats 

en què el canvi ha estat més fort i ha comportat una modificació en l’estructura i les 

relacions socials dels seus habitants. En altres paraules, ens trobem que a Eivissa 

conviuen diferents tipus de societats. Com hem apuntat a § 4.2.1, Radatz (2007) tracta 

de l’evolució del dialecte mallorquí —que analitza com una desdialectalització— i fa 

referència també a l’existència a l’illa de dos tipus de societats: societats obertes i 

societats tancades, conceptes que manlleva de Wheeler (1993). Les societats tancades es 

caracteritzen per l’existència de xarxes socials formades a partir de relacions denses, on 

tothom es coneix i, per tant, són pròpies de comunitats més tancades, petites i rurals; 

mentre que les societats obertes es lliguen amb xarxes socials fluixes i són les pròpies 

de comunitats obertes i més urbanes. Radatz (2007: 33), fent referència a l’anàlisi que fa 

Wheeler de Mallorca com una societat tancada, puntualitza que és així sempre que es 

tingui en compte que parlem de la Mallorca preturística. Aplicant això a Eivissa, 

aquelles localitats en què les conseqüències del turisme han estat majors han 

evolucionat cap a societat obertes, amb xarxes de relacions més febles i, per tant, més 
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permeables a influències externes i, en definitiva, al canvi; mentre que a les localitats 

que han romàs més allunyades73 dels canvis que ha comportat el turisme encara hi 

perviu una societat relacionada a partir de xarxes estretes, amb lligams densos entre els 

habitants, i això, com indica Wheeler (1993: 70), és «un mecanisme que imposa el 

compliment de les pròpies normes socials, entre elles les lingüístiques, i tendeix a 

resistir la imposició de normes vingudes de l’exterior».  

Els sis punts d’enquesta d’aquest estudi (Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de 

Labritja, Sant Jordi de ses Salines, Sant Josep de sa Talaia, Santa Eulària des Riu i Vila) 

són localitats en què l’efecte de l’arribada i el desenvolupament del turisme ha estat 

desigual i en què, com a conseqüència, avui en dia el tipus de societat que hi viu és 

diferent. Fent una repàs a la bibliografia sobre els efectes del turisme en la població de 

les diferents localitats d’Eivissa, es fan diverses referències a aquestes localitats, 

destacant, sobretot, Vila, Santa Eulària i Sant Antoni. En primer lloc, Vallès (1993: 15), 

tot tractant de l’augment de població que provoca el turisme a Eivissa, afirma que 

aquest augment «[a]fecta inicialment els municipis d’Eivissa i de Sant Antoni, seguits 

després per Santa Eulària». Coincideixen plenament amb aquesta anàlisi, d’una banda, 

Prats (2001: 81), que explica que «observant l’evolució de la població per termes 

municipals al llarg del segle XX [...] n’hi ha uns que efectivament creixen molt [...] [i] 

destaca la Ciutat d’Eivissa, que quintuplica la població, i també Santa Eulària des Riu i 

Sant Antoni de Portmany» i, de l’altra, Cuesta (2001: 126), que diu: «aquelles 

poblacions amb una tradició anterior, veuran un fort desenvolupament demogràfic i, 

consegüentment, urbanístic. La fesomia dels centres urbans de Vila, Sant Antoni de 

Portmany i Santa Eulària del Riu aniran modificant-se a un ritme molt fort». Tots tres 

autors coincideixen, doncs, en la identificació de Vila, Sant Antoni i Santa Eulària com 

els nuclis de població més afectats pel turisme, que ha desembocat, sobretot, en un 

considerable augment de població, arribada de diferents llocs de l’Estat espanyol i, 

sobretot en els darrers anys, de diferents països d’Europa i Llatinoamèrica. La situació 

lingüística que es deriva d’aquest fet es que la llengua catalana passa a ser la llengua de 

la menor part de la població, mentre que la major part de la població té el castellà com a 

llengua pròpia, i els que hi tenen l’anglès, alemany o holandès s’acaben relacionant en 

castellà. Així, en aquests tres pobles, de relacions dèbils, perquè hi ha arribat molta gent 

                                                           
73 Per allunyades entenem que no han estat tan afectades pel turisme com altres, ja que, evidentment, avui 
en dia no hi ha cap localitat d’Eivissa que no s’hagi vist modificada en major o menor mesura per l’acció 
de l’activitat turística. 
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de fora, el que es detecta és que hi ha més influències del castellà i també que, a causa 

d’un menor ús de la llengua de manera col·loquial, sobretot en els joves, apareix un 

major ús de formes pròpies de l’estàndard, perquè gairebé l’únic contacte que es té amb 

la llengua catalana, fora de l’àmbit familiar, és a l’escola. 

En resum, el que es detecta és que a Sant Joan, Sant Jordi i Sant Josep es produeix 

un índex major d’estabilitat —poca interferència d’altres llengües i respecte dels patrons 

tradicionals entre els diferents informants— i que la velarització respecta en un grau 

més alt els patrons que hem definit a § 6.2; a Vila, Sant Antoni i Santa Eulària, en canvi, 

l’estabilitat és menor —més influència de la varietat estàndard i de la llengua 

castellana— i la velarització, per tant, s’allunya en més casos del que estableixen els 

patrons. Hem justificat l’agrupacio de les sis localitats que varen protagonitzar les 

nostres enquestes en aquests dos grups a partir del model de les xarxes socials (en línia 

amb Wheeler 1993 i Radatz 2007), atès que els estudis de caire demogràfic i 

sociolingüístic que hem repassat —Vallès (1993), Prats (2001), Cuesta (2001), Joan 

(2015)— ens han permès certificar que, arran, sobretot, de l’arribada del turisme a l’illa, 

que ha estat l’agent culpable del canvi més gran que s’ha produït a l’illa en tots els 

nivells, les localitats de Vila, Santa Eulària i Sant Antoni, han canviat molt 

profundament la seva estructura social, derivant en una societat en què els habitants 

mantenen entre ells unes xarxes de relacions cada cop més dèbils i, per mor d’aquest fet, 

l’estructura lingüística es mostra menys estable i més permeable. 

6.3.3 Variació en l’eix generacional 

A § 4.2.2 hem establert que els conceptes a partir dels quals elaborem l’anàlisi de 

la variació generacional són els d’edat i nivell d’instrucció; tot incidint en el fet que el 

de la llengua catalana és un cas força clar de la correlació entre aquests dos factors: a 

més edat menys coneixement de la norma i de la varietat estàndard de la llengua i, 

consegüentment, menys influència d’aquesta varietat estàndard damunt del dialecte. Els 

efectes de la pressió de la varietat estàndard sobre els dialctes ha estat analitzada 

sobretot en relació amb les varietats nordoccidentals, a estudis com Carrera (2001), 

Massanell (2012) o Valls (2013), que certifiquen canvis fonètics i morfològics que han 

desembocat en el que s’ha anomenat una «orientalització» del dialecte. En línia amb 

aquest treballs, en aquest punt establim quines traces de la varietat estàndard hi ha ara 

mateix en el dialecte eivissenc i quins són els informants que més s’hi assimilen. 
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Pel que fa als informants, com hem explicitat a § 2.1.2, la dstribució en què els 

hem organitzat respon al factor edat: la primera (F1) inclou els informants d’entre 60 i 

75 anys; la segona (F2) està formada per informants d’entre 30 i 45 anys, i la tercera 

(F3) agrupa els informants que tenen entre 14 i 18 anys. Aquesta distribució es relaciona 

també, però, amb el nivell d’instrucció que hem comentat més amunt, atès que marca 

diferència entre els informants pel que fa a la seva escolarització i, més concretament, la 

llengua de l’escolarització: s’ha tingut en compte que la majoria dels individus de la 

primera franja no han estat escolaritzats (i si ho han estat, ha estat poc temps);74 els de la 

segona ho han estat, però en castellà (els més joves d’aquesta franja, en algun cas, 

havien tingut l’assignatura de català, però pocs anys), i els de la tercera franja són dels 

primers que han realitzat tota l’etapa d’escolarització íntegrament en llengua catalana.  

En relació amb la situació de la llengua a l’ensenyament, cal tenir en compte que a 

les Illes Balears regeix la Llei de Normalització Lingüística, que va ser aprovada l’any 

1986, i que en cap punt estableix la immersió lingüística als centres educatius de 

titularitat pública. La legislació per la qual es regeix la qüestió lingüística als centres de 

les Balears és el conegut com a «Decret de mínims», aprovat l’any 1997, que estableix 

que, com a mínim, la meitat del còmput horari del centre es farà en català.75 A partir 

d’aquí, cada centre determina, en el seu Projecte Lingüístic, aprovat per tota la 

comunitat educativa, la distribució horària que s’atorga a cada llengua. A aquest fet cal 

sumar-hi la situació del professorat a Eivissa, amb uns índexs d’interinatge que superen 

el 25%,76 fet que provoca una gran mobilitat del professorat i l’arribada de professors de 

fora de les Illes cada nou curs escolar (no sempre saben parlar català). Un altre factor a 

tenir en compte és el de l’alumnat, ja que Eivissa presenta un augment de població que 

encara no s’ha aturat i que provoca que els centres educatius rebin cada nou curs 

alumnat nouvingut de diferents procedències i orígens lingüístics. La suma d’aquests 

tres factors resulta en una situació lingüística, en la majoria de centres, desfavorable al 

català, perquè com que l’ambient és majoritàriament castellanoparlant, aquesta és la 

llengua de relació entre alumnes i, en molts casos també, amb el professorat. Molts dels 

                                                           
74 Es pot consultar la informació detallada sobre el nivell educatiu de cada informant a l’annex § 9.1.  
75 Recentment, en juliol de l’any 2016, es va aprovar el Decret de Llengües que suma l’anglès com a 
llengua a tenir en compte a l’hora d’establir la distribució horària. Es troba en una fase molt inicial i, de 
moment, a la pràctica es nota pel fet que algunes assignatures s’imparteixen en anglès. De moment, no 
tenim dades de resultats per a poder comentar-les ni tenir-les en compte en la nostra anàlisi. A més, en el 
moment en què vàrem realitzar les nostres enquestes aquests sistema no existia; per tant, els nostres 
informants de la F3 es veien afectats pel sistema del Decret de mínims.  
76 Segons dades de l’any 2016 de la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears, el percentatge 
de docents interins a les Illes Balears és del 32.9%. 
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centres educatius —sobretot de secundària— no fan ni la meitat de les hores en llengua 

catalana. La llengua franca en què es comuniquen els alumnes entre ells als centres és el 

castellà: el castellà és la seva llengua de relació, dins i fora del centre. Així, el seu 

contacte amb la llengua catalana es produeix a casa, amb la família, en aquells que són 

de família catalanoparlant, i amb els professors a l’institut; en canvi, en els casos dels 

nens de famílies no catalanoparlants, el seu únic contacte amb la llengua és al centre, 

amb el professorat. Per tant, hem de tenir en compte que els informants de la F3 es 

veuen molt influïts, d’una banda, pel castellà, perquè és la seva principal llengua de 

relació amb els companys i amics i d’oci, i, de l’altra, per la varietat estàndard del 

català, perquè és la que aprenen a classe.77 

Pel que fa a la influència de la llengua castellana, no només afecta els adolescents 

de la nostra F3, sinó que hem de tenir en compte que tant en els informants de la F1 

com en els de la F2 la llengua castellana també ha estat un element  a tenir en compte en 

la seva història lingüística. De fet, com afirmen Mas i Montoya (2004: 248), «[l]’estudi 

de la variació en català no pot ignorar l’omnipresència del castellà en la nostra societat». 

El cert és que, tot i que tant les informants de la F1 com els de la F2 han tingut contacte 

amb la llengua castellana, aquest contacte ha estat molt diferent: en el cas dels 

informants de la F1 la llengua castellana els ha estat sempre un sistema lingüístic 

completament aliè, el dels turistes o dels peninsulars que venien a treballar aquí o la 

llengua que els ensenyaven el poc temps que anaven a escola; però ells seguien sent 

monolingües en català, perquè la societat era encara monolingüe en català. En aquest 

sentit, el gran canvi apareix a la F2, ja que els informants d’aquesta franja ja viuen en 

una societat en què el castellà és la llengua de bona part dels ciutadans i, per tant, per a 

aquesta generació no és una llengua tan externa. A més a més, vénen d’anys d’ideologia 

profundament diglòssica (l’eivissenc es parla a casa i al carrer, amb gent desconeguda, 

en castellà). Tot i això, pel fet de ser la primera generació que comença a rebre 

                                                           
77 Cal tenir en compte també que la majoria del professorat de català dels instituts d’Eivissa no és parlant 
del dialecte eivissenc, sinó que pertany a altres zones del domini lingüístic (sobretot al País Valencià). 
Aquest fet provoca que els alumnes percebin la llengua que se’ls ensenya a classe com a més aliena i, 
molt possiblement, augmenta la percepció que allò que ells parlen no és català. No en tenim dades i 
caldria fer-ne un estudi ben aprofundit, però ens sembla que aquest fet ajuda a mantenir la idea que la 
llengua que parlen els eivissencs no castellanoparlants és una llengua que no té normes, que no és 
completa, que és «d’anar per casa» i, per tant, la llengua que cal parlar al carrer és el castellà. El català 
queda restringit a la llengua que s’ensenya a l’escola.  
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ensenyament en llengua catalana, en els informants de la F2 es detecta un grau més alt 

de creença de ser mal-parlants del català.78 

Analitzem tot seguit les dades de cada franja d’informants per separat (a § 6.3.3.1 

tractem les dades pertanyents a la franja 1; a § 6.3.3.2, les de la franja 2, i § 6.3.3.3, la 

franja 3) i, per acabar, a § 6.3.3.4 establim els resultats de l’anàlisi.  

6.3.3.1 Franja 1 (60-75 anys) 

Els informants de la franja 1 són els que es mostren més fidels a tots els patrons 

de distribució del segment velar que hem establert a § 6.2; tot i així, hi ha casos en què 

se n’allunyen. 

En general, els casos en què els informants de la F1 presenten alguna solució 

diferent a la del patró es deuen al fet que usen una forma que gairebé ha caigut en desús. 

Aquest seria el cas de CTR i RCC, de la F1 de Sant Antoni, que usen les formes prenim, 

preniu, al present d’indicatiu de prendre, i RCC, que usa també moem i moeu al present 

d’indicatiu de moure. 

Un altre element que està en recessió i que gairebé només usen els informants de 

la F1 és la velarització del present de subjuntiu dels verbs de la classe I, que segueixen 

el patró C. Concretament, a estudiar, mirar i canviar els informants MGM, CGF i PCR 

de Santa Eulària, MSC i PMC de Sant Jordi, CRM de Sant Josep i RCC de Sant Antoni 

velaritzen alguna de les formes d’aquests verbs (cf. [], [], []). 

Relacionat amb això, perquè també es dóna gairebé només en informants de la F1, es 

dóna l’ocurrència de // a continuació de l’arrel al present de subjuntiu de verbs del 

patró B, que usa PMC (F1) de Sant Jordi en major grau que la resta d’informants. 

Aquests casos no són atribuïbles a la influència de la varietat estàndard ni a la llengua 

castellana; es tracta d’evolucions pròpies que es donaven en el dialecte i que actualment 

estan en recessió: les dues primeres perquè no s’usen i l’última perquè en lloc d’afegir 

// ara l’opcio majoritària és //. 

Només els informants de la F1 de Vila presenten un comportament que introdueix 

variació, que implica, en general, disminució de la velarització; de manera que els 

resultats s’assimilen, com veurem, als de la F3. Així, hem detectat els casos de CFC i 

JMR (F1) de Vila, que no velaritzen les formes del present de subjuntiu i de l’imperfet 

                                                           
78 De fet, van ser sobretot infomants de la F2 els que varen manifestar més cops que ells parlaven el català 
molt malament i estaven més tensos a l’hora de l’enquesta.  
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de subjuntiu de moldre; JMR, a més, tampoc velaritza la forma del gerundi  de deure 

([]), i, sobretot, CFT (F1), que usa en un major grau el verb defensar ([] per 

a la persona 1 del present d’indicatiu, [], []... per al present de subjuntiu 

i [] cm a forma de participi) —quan, precisament el grup de la F1 és el que 

utilitza en un major grau les formes del paradigma de defendre al verb ser utilitza el 

participi []. Un altre comportament diferenciat que es detecta en els informants de 

la F1 de Vila és el grau de velarització de la forma de la persona 1 dels verbs de la 

classe I, que és molt més alt que en la resta de localitats; a la vegada, és l’única localitat 

en què no es detecta cap cas de velaritació de les formes del present de subjuntiu dels 

verbs de la classe I. 

6.3.3.2 Franja 2 (30-45 anys) 

Les resultats globals de les dades dels informants de la franja 2 indiquen que, en 

general, són els responsables de la tendència de l’augment de la velarització respecte del 

patró al present de subjuntiu i, sobretot, a l’imperfet de subjuntiu —tendència que no 

continuen els informants de la F3.  

En aquesta franja, atès que és la que es troba entre les altres dues, és en la que es 

troben més casos de solucions duals, en el sentit que es presenten tant les formes més 

tradicionals (que apareixen de manera majoritària a la F1) com les formes més 

innovadores, que ja són clarament majoritàries a la F3. Una mostra és el que ocorre al 

present de subjuntiu del verb bullir a la F2 de Santa Eulària, que il·lustrem a (236): 

(236) Formes del PS a bullir a la F2 de Santa Eulària 

JYR ACG MSE 











 











 











 

 

Com mostra la taula (236), els informants JYR i MSE usen la variant més 

tradicional per a formes el present de subjuntiu, que és adjuntant a l’arrel verbal // el 
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segment //; mentre que ACG ja presenta la variant més recent, majoritària a la F3, que 

és sense velar i amb la vocal i com a marca del mode subjuntiu. 

Aquest comportament dual també s’exemplifica amb el cas de MJMT (F2) de 

Sant Joan, que destaca perquè sempre que s’allunya del patró ho fa per augmentar la 

velarització (és l’informant responsable de gairebé totes les velaritzacions de gerundi als 

verbs de la classe III, [] o []), i el de CRR (F2) de San Josep, que, al 

contrari que MJMT, s’allunya del patró en la majoria de casos per disminuir el grau de 

velarització (a córrer, fa les persones 4  i 5 del present de subjuntiu [] i []; 

a beure, fa la forma 5 de l’imperatiu []). 

6.3.3.3 Franja 3 (14-18 anys) 

La franja 3 és la que introdueix més canvis i destaca perquè, d’una banda, redueix 

la velarització a unes formes i, per tant, bloqueja algunes expansions del segment velar 

que s’havien iniciat a la F2 i, de l’altra, augmenta la velarització a d’altres formes, tot 

creant noves tendències respecte de la distribució del segment velar en eivissenc.  

Pel que fa a les expansions que bloqueja, es tracta concretament de l’augment de 

velarització que hem detectat al present de subjuntiu i, sobretot, a l’imperfet de 

subjuntiu dels verbs de la classe III entre els informants de la F2. Tenint en compte que 

es tracta d’una evolució iniciada a la franja anterior, podríem pensar que els informants 

de la F3 continuarien amb aquesta expansió, arribant a establir la velarització de tot el 

paradigma del present i imperfet de subjuntiu. El cert és, però, que els informants de la 

F3 circumscriuen la velarització a les persones 4 i 5 del present de subjuntiu i l’eliminen 

gairebé per complet de les formes de l’imperfet de subjuntiu. Els únics informants de la 

F3 que, de manera rellevant, mantenen —fixem-nos que no augmenten— la tendència 

iniciada per la F2, són FFR i LTG de Sant Joan.  

Pel que fa als casos en què augmenta la velarització, destaca, per damunt de la 

resta, la tendència, molt clara, a velaritzar la forma de la persona 1 del present 

d’indicatiu, sobretot entre els informants de la F3 de Vila, Santa Eulària i Sant Josep de 

sa Talaia. Aquest augment de la velarització a la persona 1 del present d’indicatiu a la 

classe I constrasta completament amb el que ocorre al present de subjuntiu dels verbs de 

la mateixa classe, que ha desaparegut gairebé completament en els resultats de la F3 i, 

de fet, només ocorre en alguns casos d’un únic informant d’aquesta franja, FFR de Sant 

Joan. 
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Un altre factor que caracteritza les dades de la franja 3 és que és el grup en què es 

detecta un major grau de formes que són resultat de la influència de la llengua 

castellana, sobretot als verbs moldre, prometre i batre. Així, hem detectat casos 

d’informants de la F3, MRT i MST de Sant Josep, que fan el gerundi de moldre [mul; 

ETM de Sant Jordi; PMV de Vila i CRM i PTT de Sant Antoni, que fan el gerundi de 

batre,; CRM de Sant Antoni, que fa el participi també de batre [bti VBR de 

Vila, que fa  

Cal destacar els casos de XJR (Santa Eulària) i CRM (Sant Antoni) perquè al llarg 

de l’enquesta presentaven sempre un grau molt més alt que la resta d’informants de la 

F3 de formes pròpies de la varietat estàndard. Creiem que es devia a la situació 

d’enquesta, i a la sensació d’inseguretat i falta de naturalitat; no creiem, per tant, que es 

puguin prendre com a marca del comportament general.  

Un altre cas que destaca per sobre de la resta, però per la tendència contrària que 

mostren XJR i CRM, és el de CJMT de Sant Joan. Aquest informant presentava al llarg 

de tota l’enquesta un grau força més alt que la resta de companys de la seva franja 

d’augment de velaritzacions, especialment a les formes de gerundi dels verbs de la 

classe III. 

Per últim, cal comentar la situació de la forma de la persona 1 del present 

d’indicatiu del verb ser. Com hem indicat a § 2.1.2, vàrem incloure aquest verb al 

qüestionari per la intuïció que teníem que cada cop més els informants més joves 

utilitzaven la forma sóc per a la persona 1, en lloc de la més genuïna som. El resultat de 

l’anàlisi de les nostres dades confirmen l’existència d’aquesta tendència, ja que un total 

de 44.4 % dels informants de la F3 usen la forma [] en lloc de []. L’única 

excepció és la localitat de Sant Joan de Labritja, en què cap informant de la F3 —ni de 

cap altra franja— utilitza []. 

6.3.3.4 Síntesi i resultats 

L’anàlisi seguint l’eix generacional mostra que la F1 es presenta com la franja 

més estable i més fidel al que marca el patró. Gairebé els únics casos de desviació del 

patró que hem detectat es deuen a l’ús de formes tradicionals recessives (prenim, 

preniu; moem, moeu); amb l’única excepció dels informants d’aquesta franja de Vila, en 
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què hem detectat casos de formes resultants de la influència de la varietat estàndard 

(defens, defensi).  

Pel que fa a la F2, hem detectat que és la franja amb uns resultats interns més 

variables, amb presència tant de manteniment de les solucions més tradicionals com de 

formes més innovadores. Hem determinat que els informants d’aquesta franja 

introdueixen augment de la velarització a les formes del present de subjuntiu (fora de les 

formes 4 i 5, que el patró ja marca com a velaritzades) i de l’imperfet de subjuntiu; però 

són tendències que no són seguides pels informants de la F3. 

Així, els informants de la F3 bloquegen l’augment de la velarització a formes 

diferents de les de les persones 4 i 5 al present de subjuntiu i a tot el paradigma de 

l’imperfet de subjuntiu. Des del nostre punt de vista, aquest bloqueig es deu a la pressió 

de la varietat estàndard, que no velaritza aquest temps verbal; les formes de les persones 

4  i 5 del present de subjuntiu escapen a aquest bloqueig pel fet que la velarització es 

veu influïda per qüestions de marcatge. Un altre fenomen que exemplifica la pressió de 

la varietat estàndard és l’ús de la forma [] a la persona 1 del present d’indicatiu del 

verb ser, una forma completament inusual en eivissenc fins a la generació de la F3. 

Creiem que l’ús d’aquesta forma anirà en augment, per dos motius principals: el primer, 

que és la forma de la varietat estàndard, que compta amb el factor prestigi; com sabem, 

però, hi ha altres formes que compten amb el prestigi de la varietat estàndard i no són 

adoptades pels parlants de l’eivissenc, així que aquest fet s’ha de veure reforçat per 

algun altre factor, que és el segon motiu que volem indicar a continuació. Hem 

determinat que a la classe I es dóna la tendència, cada cop més clara, a la velarització de 

la persona 1 del present d’indicatiu; per això, creiem que aquesta tendència a la 

velarització i l’ús de la forma també velaritzada [] són dues mostres d’un mateix 

fenomen: l’aparició del segment velar a a la forma de la persona 1 del present 

d’indicatiu, com a element regular en la flexió verbal de l’eivissenc.  

En definitiva, les diferències en el nivell d’instrucció i, per tant, de coneixement 

de la varietat estàndard, entre les tres franges d’edat en què es distribueixen els 

informants es detecten principalment en els resultats de la F3, tot i que la influència de 

la varietat estàndard no és determinant en tots els casos. De fet, el gran canvi que es 

presenta i que, postulem, serà el que implicarà un canvi més rellevant en el dialecte, és 

la velarització de les formes de la persona 1 als verbs de la classe I (que també és 
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present a les altres classes), el qual resulta d’una evolució pròpia del dialecte, sense cap 

influència externa.  
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7. CONCLUSIONS 

A l’inici d’aquesta tesi ens plantejàvem elaborar una descripció de les ocurrències 

del segment velar al sistema verbal de l’eivissenc. Hem de tenir en compte que 

l’eivissenc ha estat històricament un dels dialectes menys estudiats i, per tant, no 

disposàvem d’un corpus de dades actualitzat; l’única opció disponible era el corpus 

d’Alcover i Moll, que és de principis del segle XX. Per aquest motiu, elaborar un corpus 

actual i representatiu del dialecte era la primera fase necessària per tal de poder complir 

els objectius generals de descripció i d’anàlisi previstos a la tesi. A més, atès que el 

segment velar és un element que presenta força variació en totes les varietats del català, 

calia poder treballar amb dades representatives de la parla d’informants de diferents 

edats i localitats per poder determinar si es produeix algun canvi en relació amb la 

distribució o forma del segment velar. Així, un dels aspectes rellevants d’aquest estudi 

és que es basteix a partir d’un corpus propi de dades actuals i representatives de 

diferents generacions i poblacions, la qual cosa ens ha permès copsar el canvi lingüístic 

que s’està produint, és a dir, el canvi en curs. 

A partir del corpus constituït, en una segona fase hem descrit detalladament la 

distribució que presenta el segment velar en eivissenc (§ 5), la qual cosa ens ha permès 

constatar, ja d’entrada, dos fets: el segment velar és present a totes les classes verbals, 

fins i tot a la classe I, i es presenta fònicament en diverses formes en funció del context 

d’ocurrència.  

En una tercera fase, hem analitzat les dades, en termes morfològics (§ 6.1), 

distribucionals (§ 6.2) i variacionals (§ 6.3). Tot seguit, sintetitzem les conclusions a 

què hem arribat en cada part. 

7.1 Conclusions de l’anàlisi morfològica 

El segment velar de l’eivissenc es presenta amb cinc formes fonètiques ([], [], 

[], [], []), que hem relacionat amb les formes fonològiques // (quan només 

apareix amb la forma []), // (quan apareix amb la forma ensordida [] a final de mot, 

[] o [] en posicions medials per efecte de l’espirantització i amb vocal de suport [] al 

davant per qüestions de sil·labificació) i // (quan apareix amb la forma [] per 

l’espirantització). L’al·lomorf // és el que pot aparèixer després de l’al·lomorf // a les 
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formes de la persona 1 del present d’indicatiu ([]) i de les persones 1, 2, 3 i 6 del 

present de subjuntiu ([], [], [] i []).  

El tractament diferenciat de // i // en aquestes formes i la seva interpretació 

com a exponents del morfema «extensió» (velar i palatal, respectivament) és el que ens 

ha portat a proposar una nova estructura verbal, ampliant la proposada per Viaplana 

(1984, 1986). L’estructura de Viaplana contempla una sola casella per al morfema 

«extensió», la qual cosa no permet analitzar formes com [] o [] excepte 

si considerem, com han fet altres autors (entre d’altres, Querol 2009 o Massanell 2012), 

que existeix un al·lomorf //. En el nostre estudi, hem tractat de manera diferenciada 

els dos elements (// i /k/) i, així, per motius distribucionals, hem desdoblat la casella 

extensió en «extensió 1», que fa referència a l’extensió palatal, i «extensió 2», que fa 

referència a l’extensió velar. Per aquest motiu, l’estructura que hem proposat és la que 

repetim a (235). 

 

(235) Estructura verbal proposada  

ARREL + [EXTENSIÓ 1 + EXTENSIÓ 2 + VOCAL TEMÀTICA]TEMA + MODE/TEMPS + NOMBRE/PERSONA 

 

Valls (2013) ja havia proposat el desdoblament «extensió 1» i «extensió 2»; però 

ho feia per motius merament pràctics (relacionats amb el còmput de segments que feia 

en la seva tesi per qüestions dialectomètriques), sense cap argumentació morfològica. 

En el nostre estudi, en canvi, justifiquem la divisió en dues extensions (palatal i velar) 

pel fet que tractar el segment // com una unitat implicaria haver de postular que el 

segment palatal en eivissenc té dos al·lomorfs, // i /k/, que es troben en variació 

lliure; mentre que tractar el segment // com a element independent de // ens permet, 

d’una banda, postular un únic morf per al segment palatal (//), que és resultat més 

coherent i simple, i, de l’altra, equiparar el segment // o // que apareix a formes com 

[] o [] al segment velar de [] i []. Recordem que Clua (1998) 

destriava també la // del segment // ([]), però no per considerar-lo un element 

independent sinó que l’adjuntava a la [] final i considerava que el segment // era 

marca de mode/temps. Nosaltres hem descartat aquest tractament també per raons de 

coherència, atès que el segment // no apareix mai com a marca de mode/temps en 
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eivissenc. D’aquesta manera, destriem // o // com a marca de mode/temps ([], 

[]), // com a marca d’extensió palatal ([]) i // o // com a marca 

d’extensió velar ([], []). El fet que tractem tant el segment palatal com el 

segment velar com a morfemes «extensió» justifica la proposta de l’estructura que hem 

presentat a (235).
 L’agrupació de «extensió 1», «extensió 2» i «vocal temàtica» com una 

supraunitat que hem anomenat «tema» es justifica pel fet que els tres elements 

classifiquen lèxicament els verbs en classes i subclasses formals específiques. Com hem 

explicat a § 6.1.2, el «tema» pot no manifestar-se (com a [], on només ocorre l’arrel, 

o a [], on només ocorre l’arrel i el morfema de mode/temps); pot presentar només 

un element (com a [amb només extensió 1, o a [], amb només extensió 2, o 

a [], amb només vocal temàtica), o pot presentar dos elements (com a [], 

amb extensió 1 i extensió 2, o a [], amb extensió 2 i vocal temàtica). Les dues 

restriccions que operen sobre aquest element són les següents: a) no poden aparèixer 

mai els tres segments en una mateixa forma i b) quan ocorren dos segments, aquests han 

de ser obligatòriament contigus. Aquesta última restricció explica, en la nostra anàlisi, 

que no ocorri mai l’extensió 1 seguida de la vocal temàtica. Així, d’acord amb la nostra 

interpretació, no és que l’extensió 1 i la vocal temàtica es trobin en distribució 

complementària (com interpreta Mascaró 1986 en base a les dades del català estàndard), 

sinó que no concorren en una mateixa forma perquè no són elements contigus en 

l’estructura verbal. 

La nova estructura verbal proposada permet donar un tractament unitari i coherent 

a totes les ocurrències del segment velar i palatal en eivissenc (extensible a altres 

varietats del català) i, el que és més rellevant, tractar tots dos segments de manera 

paral·lela; això és, com a extensions verbals que subclassifiquen formalment els verbs, 

com ho fa la vocal temàtica pel que fa a les tres grans conjugacions.  

La consideració del segment velar com a extensió s’aplica a totes les classes 

verbals de la mateixa manera; només a la classe I hem determinat que la velar presenta 

dos comportaments morfològics diferenciats i, per tant, el tractament cal que sigui 

diferenciat. Hi ha un grup de verbs, minoritari, en què la velar ocorre a les formes del 

present de subjuntiu i a la forma de la persona 1 del present d’indicatiu; en aquest cas és 

possible atorgar al segment velar la consideració de morf extensió com en les altres 
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classes verbals. La majoria de verbs de la classe I, però, presenten únicament velaritzada 

la forma de la persona 1 del present d’indicatiu; aquest fet impossibilita atorgar al 

segment velar el mateix tractament i, per tant, en aquest cas considerem que el segmenr 

velar és marca de nombre/persona.  

7.2 Conclusions de l’anàlisi distribucional 

En l’anàlisi presentada a § 6.1 hem tingut en compte les respostes de tots els 

informants; a § 6.2, en canvi, hem determinat, a partir de les respostes de la majoria 

d’informants, quins eren els patrons generals de distribució que presenta el segment 

velar en eivissenc (en línia amb els treballs de Maiden 2001, 2003, aplicats al català, per 

exemple, per Querol 2009, Wheeler 2011 i Pérez Saldanya 2013). 

Els resultats han estat que podem establir quatre patrons generals de distribució 

del segment velar, que recordem a (236). 

(236) 

A B C D 
PI (1) -- PI (1) -- 

PS PS (4, 5) -- -- 
IS -- -- -- 

IMP (4, 5) IMP (4) -- -- 
PART  -- -- -- 
GER -- -- -- 

 

El patró A és el de màxima velarització i, per això, és el que hem marcat com a 

patró velar de l’eivissenc. Els quatre patrons reflecteixen una diferència de grau en la 

velarització. Postulem que aquesta diferència de grau s’explica pel fet que el patró velar 

influeix sobre els altres verbs, afectant-ne els paradigmes; però en cada cas s’ha arribat 

a un grau diferent d’afectació. Com hem explicat, el motiu que trobem per a aquest 

diferent grau d’afectació, és a dir, de velarització, es troba, en gran mesura, en l’aspecte 

fònic (relacionat amb problemes de sil·labificació).  

Després del patró A, els següents patrons estableixen la velarització al present de 

subjuntiu (4, 5) i al present d’indicatiu (1), fet que hem relacionat amb el patró N de 

Maiden (2001) i que hem justificat pel principi de marcatge (en línia amb els treballs de 

Wheeler 1993 i Pérez Saldanya 1995). 

Excepte els del patró A (perquè és el patró de referència), tots els verbs tendeixen 

a la distribució que marca el patró que tenen per sobre. Els verbs del patró D tendeixen 

al patró C o B (són verbs de la classe I que no presenten majoritàriament la velar a la 
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persona 1 del present d’indicatiu però que la presenten en molts casos, com caminar o 

aturar, i verbs de la classe II que no presenten velar majoritàriament però que la 

presenten al present de subjuntiu o al gerundi, com perdre o rompre). Els verbs del 

patró B tendeixen a presentar la velar a la forma de la persona 1 del present d’indicatiu 

i, de fet, un verb com collir ja la presenta majoritàriament (subpatró B.1). Aquesta 

situació reforça la idea que l’extensió 2, o velar, ocorre seguint el patró velar general, 

que actua com un patró morfòmic difusor del canvi. La diferència de grau respecte del 

grau de velarització —del grau d’assoliment del patró velar— es justifica, en la majoria 

de casos, per qüestions fòniques. El principal exemple d’aquest fet és l’aparició del 

segment velar a les formes de la persona 1 del present d’indicatiu: els únics verbs en què 

no es dóna la tendència a velaritzar aquesta forma són aquells que tenen l’arrel acabada 

en consonant oclusiva, en africada o en un grup consonàntic, els quals provocarien 

problemes de sil·labificació si s’afegís el segment velar.  

L’únic patró que s’escapa de les generalitzacions anteriors és el patró C, que és el 

que segueixen la majoria de verbs de la classe I. En aquesta classe es donen dos 

situacions que difereixen de la resta. D’un banda, el patró C, com dèiem, no tendeix a 

l’augment de velarització en el sentit d’extensió interparadigmàtica, sinó tot el contrari.  

Veny (1999) —a partir de dades d’Alcover (1929-1933)— indica que en eivissenc era 

usual la velarització de les formes del present de subjuntiu de la classe I i aquestes 

formes, per acció analògica, havien traslladat la velar a la persona 1 del present 

d’indicatiu. D’aquesta situació esperaríem que fossin majoritàries les formes 

velaritzades al present de subjuntiu, però les dades actuals mostren una situació 

completament contrària: les formes velaritzades del present de subjuntiu són escasses i 

recessives (només les hem trobades a mirar i estudiar i en cinc informants de la F1) i, 

en canvi, cada cop hi ha més verbs que presenten velaritzada només la forma de la 

persona 1 del present d’indicatiu. El que postulem que ocorre en aquesta classe verbal 

és que ha canviat radicalment de patró a mida que ha passat el temps i, així, podem 

parlar de dos patrons C: l’antic i l’actual. El patró C antic —que és el que documenta 

Veny (1999)— establia que el segment velar ocorria a les formes de present de 

subjuntiu i, en el moment en què aquest patró era vigent, tal com certifica Veny, 

aquestes formes de subjuntiu exercien pressió sobre l’indicatiu, introduint la velarització 

a les formes de la persona 1 del present d’indicatiu. Aquest patró tenia sentit en el 

moment en què el segment velar funcionava com a marca del mode subjuntiu i era, per 

tant, el que marcava l’oposició entre indicatiu i subjuntiu —mires (persona 2, PI) vs. 
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mirgues (persona 2, PS). Amb el temps, el morfema de mode/temps // que apareixia al 

mode subjuntiu és substituit pel morfema /i/ i, d’aquesta manera, ja no coincideixen les 

vocals finals de les formes del present d’indicatiu i de subjuntiu —mires vs. miris—; 

d’aquesta manera, el segment velar deixa de ser necessari per a marcar el mode, així que 

comença a desaparèixer de les formes de subjuntiu. Amb el temps, però, sorgeix la 

necessitat de marcar la persona 1 del present d’indicatiu i, segurament per influència 

dels verbs tipus beure, comença a ocórrer el segment velar com a marca de persona 1 

del present d’indicatiu als verbs de la classe I, primer als verbs que acaben en vocal i 

després també cap als verbs que tenen l’arrel acabada en consonant —estudic, tatuc, 

mirc, esperc, etc. 

La gairebé desaparició de la velar a les formes de subjuntiu als verbs de la classe I 

és un altre factor que marca l’aspecte diferencial del comportament de la velar als verbs 

d’aquesta classe respecte d’altres, sobretot del patró B. En el grups dels verbs que 

segueixen el patró B precisament, la velar es consolida al present de subjuntiu, a les 

persones 4 i 5, totalment al contrari del que hem vist que ocorre al patró C. Des del 

nostre punt de vista, aquesta diferència s’explica per qüestions de marcatge: en els verbs 

que segueixen el patró B, les formes de les persones 4 i 5 del present d’indicatiu i del 

present de subjuntiu, sense velar, són sincrètiques (sortim, sortiu), de manera que la 

velar ocorre per marcar les formes del present de subjuntiu i, així, desfer el sincretisme 

(sortim, sortiu vs. sortiguem, sortigueu); en els verbs que segueixen el patró C, les 

formes de les persones 4 i 5 del present d’indicatiu i del present de subjuntiu no són 

sincrètiques perquè difereixen en la vocal temàtica que segueix l’arrel (miram, mirau vs. 

mirem, mireu) i, per tant, la velar no és necessària, ni per marcar ni per diferenciar. 

L’altra situació diferencial que es dóna en el patró C és que en aquest grup no hi ha cap 

verb que presenti variació, cap busca l’assimilació a un altre patró. Aquest fet justifica 

tractar el segment velar de la forma de la persona 1 del present d’indicatiu de manera 

diferent a la resta i considerar-lo marca del morfema nombre/persona. 

7.3 Conclusions de l’anàlisi variacional 

En general, la variació es produeix en un nivell baix: la majoria de verbs es mouen 

entre un 65 % i un 90 % de fidelitat al patró. Amb tot, hem analitzat la variació des de 

tres punts de vista: en primer lloc, hem seguit l’eix verbal; en segon lloc, l’eix 

geogràfic, i, en tercer lloc, l’eix generacional. 
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Pel que fa a la variació dels temps verbals a cadascun dels patrons verbals, als 

patrons A i B el temps verbal que presenta un grau més alt de variació és l’imperatiu, 

mentre que al patró C és el present d’indicatiu. Pel que fa al patró D, cal diferenciar els 

verbs de la classe II que el segueixen, on el temps verbal que presenta més variació és el 

present de subjuntiu seguit del present d’indicatiu, dels de la classe I, que presenten el 

grau de variació més alt al present d’indicatiu.  

Hem determinat, en línia amb Valls (2013), que la variació respecte del segment 

velar presenta dues tendències: a) la variació que implica un augment de la velarització, 

que respon a motivacions internes del dialecte, i b) la variació que implica una 

disminució de la velarització, que respon a motivacions externes (altres varietats de la 

llengua catalana o altres llengües).  

Analitzant la variació que es dóna respecte dels patrons seguint l’eix d’aquestes 

dues tendències, hem arribat als següents resultats. Al patró A, com que és el que 

presenta la màxima velarització, la majoria de la variació que hi ocorre desemboca en 

una disminució de la velarització, que es deu a la pressió de la varietat estàndard 

(gerundis rient, caient), a la influència de la llengua castellana (gerundi molint) o, en la 

majoria de casos, a la combinació de tots dos factors (gerundis devent i bevent, canvi de 

classe verbal a moldre i batre). Al patró B es dóna la situació inversa, ja que la majoria 

de la variació implica un augment de la velarització, sobretot al present d’indicatiu 

([], [], []), al present de subjuntiu ([], [], []) i 

al gerundi ([], [], []). Al patró D, els verbs de la classe II 

augmenten la velarització sobretot al present de subjuntiu ([], []) i 

els de la classe I, al present d’indicatiu (], [], []). Hem apuntat que en 

tots els casos d’augment de la velarització l’acció atractiva del patró velar es veu 

reforçada per la qüestió del marcatge. Això explica que les persones en què es consolida 

més la velarització siguin les 4 i 5 del present de subjuntiu, essent com és el mode 

marcat enfront de l’indicatiu. Com hem dit més amunt, al patró C, de fet, el marcatge és 

el factor que justifica l’aparició de la velar en els verbs de la classe I.  

Per acabar, hem apuntat les diferències que es detecten seguint l’eix geogràfic i el 

generacional. En relació amb el primer, no hem detectat grans diferències, però hem 

pogut determinar que, així com tradicionalment es parlava de la distinció entre la parla 

del camp i de la ciutat, avui en dia aquesta distinció ja és caduca. La divisió que es pot 

establir en l’actualitat és, en canvi, entre les localitats més afectades pels canvis que ha 
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provocat el turisme, les quals mostren més casos de recessió de la velarització i 

d’influència d’altres varietats, i les que es mantenen més estables, en què hem detectat 

menys casos de variació i, en el cas que n’hi hagués, una variació que implica augment 

de la velarització. Així, d’una banda, al bloc de les localitats amb més variació, s’hi 

situen Vila, Sant Antoni i Santa Eulària i, de l’altra, al bloc de les localitats més 

estables, s’hi situen Sant Joan, Sant Jordi i Sant Josep. 

Pel que fa a la variació detectada seguint l’eix generacional, hem pogut determinar 

que el gran canvi es produeix, com era d’esperar, amb els informants de la franja 3, la 

dels més joves. En aquesta franja es donen la majoria de casos de variació per 

disminució de la velarització, sobretot localitzats a les localitats de Vila, Santa Eulària i 

Sant Antoni. Els informants més joves són els que estan més en contacte amb la llengua 

castellana (és la seva llengua de relació i d’oci) i també són els que han rebut 

l’escolarització íntegrament en llengua catalana, així que es troben més influïts per 

aquestes dues varietats. No obstant això, hem trobat que els informants més joves 

destaquen per ser els que introdueixen una nova tendència, que implica una major 

velarització: l’aparició del segment velar a les formes de la persona 1 del present 

d’indicatiu es produeix a la franja 3 en la majoria de casos; es tracta, doncs, d’una 

tendència a l’alça. 

7.4 Grau de confirmació de les hipòtesis de partida 

A partir del que acabem de sintetitzar en els apartats conclusius § 7.1 - § 7.4, les 

quatre hipòtesis inicials de què hem partit (veg. § 1.2), s’han vist confirmades o 

modificades de la manera següent: 

Pel que fa a la hipòtesi de partida 1, sobre el fet que el segment velar no només 

sigui exponent de subclasse verbal (del morfema «extensió») sinó que també sigui 

exponent d’altres morfemes gramaticals: d’una banda, hem demostrat l’adequació del 

tractament del segment velar com a «extensió», com en el cas del segment palatal, però 

hem proposat una nova estructura del verb en català que contempla una supraunitat 

«tema» que inclou «extensió 1» (l’extensió palatal), «extensió 2» (l’extensió velar) i 

«vocal temàtica», amb limitacions combinatòries (només poden aparèixer un màxim de 

dos segments i contingus a la vegada); de l’altra, hem demostrat que en un cas concret 

dels verbs de la classe I el segment velar que ocorre a la persona 1 del present 

d’indicatiu és més aviat exponent del morfema «nombre/persona», aspecte que es 

relaciona amb el canvi innovador explicat en el punt anterior amb relació a la F3. 
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Pel que fa a la hipòtesi de partida 2, sobre l’adequació dels patrons morfològics 

per atendre la morfologia verbal del català: hem argumentat que el tractament en 

patrons paradigmàtics explica millor la realitat diversa del sistema verbal en eivissenc i 

en altres varietats del català; així mateix, hem presentat el patró velar motor (l’atractiu) 

de l’eivissenc (PI(1), PS, IS, IMP(4,5), PART, GER), que no coincideix plenament amb 

altres patrons velars bàsics confirmats per a altres varietats del català (per al nord-

occidental, per exemple, Querol 2009 estableix el següent patró bàsic: PI(1,4,5), PS, IS, 

IMP(3,6), PART, GER). A més, hem detectat les relacions implicatives que 

s’estableixen, en eivissenc, entre el patró velar bàsic i la resta de patrons velaritzats 

identificats. 

Pel que fa a la hipòtesi de partida 3, sobre la no-adequació de les partions camp-

ciutat, oriental-occidental en l’actualitat: hem comprovat que, certament, aquestes 

divisions són caduques i hem demostrat que les actualment pertinents deriven de factors 

socials i demogràfics relacionats amb les alteracions en el sistema de vida tradicional 

que ha provocat l’arribada del turisme i les noves migracions. 

I, finalment, pel que fa a la hipòtesi de partida 4, sobre el fet que els parlants més 

joves (F3) són els actors principals dels canvis i que aquests canvis impliquen 

disminució de la velarització per pressió de l’estàndard i del castellà: hem comprovat 

que la hipòtesi inicial és vàlida; però hem detectat, a més, que els parlants de la F3 

impulsen un nou canvi que implica l’augment de la velarització, limitat a les formes de 

la persona 1 del present d’indicatiu (que és patent de forma molt clara als verbs de la 

classe I). 

7.5 Consideracions finals 

L’estudi que hem presentat ha volgut contribuir, d’una banda, a ampliar el 

coneixement sobre la varietat del català de l’illa d’Eivissa i, de l’altra, a ampliar el 

coneixement sobre el comportament del segment velar en el sistema verbal de la llengua 

catalana. Els resultats que acabem de presentar són prou rellevants, però som conscients 

que aquest és només el punt d’inici que deixa portes obertes a recerques futures. Creiem 

que s’hauria d’anar més enllà en el tema de la classificació verbal que planteja la nova 

estructura verbal que hem proposat. Així mateix, caldria aprofundir en la qüestió del 

bloqueig de la velarització per qüestions fòniques i de la diferent organització dels 

patrons que presenten els dialectes del català en termes de jerarquies de relacions 

implicatives, en la línia encetada per Querol (2009). Per últim, un altre aspecte en què 
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caldria seguir indagant és en la qüestió de l’aparició del segment velar a les formes de la 

persona 1 del present d’indicatiu en eivissenc, que, com les nostres dades han posat en 

evidència, és una tendència pròpia que va en augment. Esperem que aquest estudi sigui 

el punt de partida de recerques futures en tots els aspectes assenyalats.  
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