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Els mots àtons en el parlar de Barcelona 

I. PRONOM. - II. ARTICLE DEFINIT. - III. ADJECTIU POSSESSIU 

TV. VERB. - V. ALTRES MOTS 

r. El català posseeix els pronoms Mons me, te, se, nos, 
vos, lo, los, la, les, li, ne, hi i ho, que tots menys la, les i li poden 
revestir una segona forma, asillábica, immediatament darrera 
una vocal altra que j o y. Les formes pronominals àtones del 
català mig-eval són: 

I. formes sillábiques: 

me, te, se, nos, vos, lo, los, la, les, li, ne, hi, ho 

II. formes asildábiques: 

-m, -1, -S, -KS, -US, -1s, -n, -y, -u 

Totes aquestes formes han persistit en el català actual; però 
en la majoría dels dialectes s'ha manifestat una tendencia a re-
emplaçar les primeres per les segones, que esdevenen llavors les 
formes sillábiques dites reforçades: 

III. Noyes formes sil•lá.biques: 

em, et, es, ens, eus, el, els, —, —, en, ey, eu 

El català escrit admet avui (segons les normes ortogràfi-
ques de l'I. d'E. C.) : les formes I, reemplaçant, en proelisi, me, 
te, se, lo, ne (constantment) i la (per regla general) resp. per m', 
í', s', , n' davant vocal o h; les formes II llevat -y i -u (es-
crites 'm, 't, 's, 'ns, us sense apòstrof, '1, 'is i 'n); i les formes III 
llevat cus, ey i eu. El parlar de Barcelona admet totes les formes 
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8 P. FABRA 

I, II, III sense excepció, diferentment pronunciades moltes d'elles 
segons els mots amb els quals s'escauen a trobar-se en contacte, 
i posseeix encara més una nova serie de formes resultants de l'addi-
ció d'una als pronoms plurals nos, -us o ens, vos, -us o eus, etcé-
tera. Heus-ací ara l'empleu que ell fa de les seves nombroses 
formes pronominals àtones. 

Darrera el verb 

2. Aquest és el cas en qué el barceloní conserva minor les 
formes antigues : les formes I quan el verb termina en una con-
sonant o en una y, les formes II quan el verb termina en una vo-
cal altra que y. Així, tenim, en general: 

«. Darrera consonant o -y: 

-ms, -4, -ss, -nus, -bus, -1u, -sus, -les, -1i, -i, -u 

p. Darrera vocal altra que y: 

-m, -t, -s, -ns, -ys, -1, -is, -n, -j, 

El verb pot trobar-se a l'infinitiu, al gerundiu i a l'imperatiu. 

3. Verb a l'infinitiu. L'infinitiu present pot terminar en 
o en vocal accentuada. Quan termina en f s'hi afegeixen les for-
mes 13 (sia la 1 pertanyent a la terminació -re, en verbs corn ven-
dre, creure, sia la 1 esdevinguda final per l'emmudiment de la r 
de la terminació -er, en verbs com plànyer, córrer). Ex. : ryspón-
drs (respondre), 71spOndron. (respondre'm), snténdrs (entendre), 
snténdrst (entendre't), 1/0,./r1 (ajeure) filyro (ajeure's), ckyrc (deure), 
déyrsns (deure'ns), uféndrs (ofendre), ufin drsys (ofendre-us), béndrs 
(vendre), béndrsi (vendre'l), snséndrs (encendre), InsIndrsis (encen-
dre'ls), kndr1 (pendre), pffidrlic (pendre-la), sskrlyrs (escriure), 
sskríyrsiss (escriure-les), FlbrI (rebre), fibrsn (rebre'n), slyrs (seure), 
sPirci (seure-hi), mólirs (moure), móyrsy (moure-ho), així mateix: 
piáy (plànyer), piáylrn (plànyer-me o planye'm), kunks (conéixer), 
kun4st (conèixer-te o coneixe't), /Mr (témer), OnfS (témer-se o 
teme's), &. Notem la reducció possible de -sy i -sys a -i, -u i 
-us; així, kndri per pindrei (pendre-hi), blyri per béyrsi (veure-hi), 
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kOtiru per kkro (coure-ho), krOrus per krOros (creure-us). Quan 
l'infinitiu termina en vocal accentuada, s'augmenta d'una r i s'hi 
afegeixen les formes cc : duná (donar), dunármÉ (donar-me), rotá 
(rentar), rfntártf ('rentar-te), rykurdá (recordar), rÉkurdcírsÉ (recor-
dar-se), sfb1 (saber) sÉbIrnus (saber-nos), /1 (fer), firbus (fer-vos), fb1 
(haver), ÉbIrlu (haver-lo), kuzi (cosir), kuzírlus (cosir-los), dú (dur), 
dúrlÉ (dunk), buk (voler), bukrits (voler-les), dí (dir), dírli (dir-li), 
boi (venir), boírnÉ (venir-ne), Éná (anar), Énári (anar-hi), pnbiá 
(enviar), pnbiáru (enviar-ho). Per() al costat de les combinacions 
«infinitiu en r nus, bus o tus», s'usen també combinacions «infi-
nitiu sense r nz, tsz o iz p; així, se sent sovint dunánzl, dínzÉ, 
dúnzt, finzÉ per dunárnus (donar-nos), dírnus (dir-nos), dúrnus 
(dur-nos), firnus (fer-nos); dunáyzÉ, cliff* dúlzÉ, fOzy per dunárbus 
(donar-vos), dírbus (dir-vos), dúrbus (dur-vos), firbus (fer-vos); 
dunálzÉ, (la* dú/z, 1114, per dunárlus (donar-los), dir/us (dir-
los), dúrlus (dur-los) fir/us (fer-los). 

4. Verb al gerundiu. Aquest temps terminant en n, els 
pronoms afixats revesteixen les formes «, amb el canvi, però, de 
bus en bus; el gerundiu és augmentat d'una t davant les dues for-
mes i i u. Ex. : mirán (mirant) mirántnÉ o mirámnil (mirant-me), 
lpbán (llevant) lÉbántÉ (llevant-te), Yykurdán (recordant) rykur-
dánst (recordant-se), ryspunIn (responent) fÉspunInnus (respo-
nent-nos), Éskribín (escrivint) Éskribínbus o Éskribímbus (escri-
vint-vos), onlyján (envejant) ÉmbÉjánlu (envejant-lo), musÉgán 
(mossegant) musÉgánlus (mossegant-los), frdín (fregint) 

(fregint-la), pre/1n (prenent) prenfttio (prenent-les), din 
(dient) (dient-li) , moján (menj ant) mojánnÉ (menj ant-ne) , 
enán (anant) Énánti (anant-hi), fin (fent) fintu (fent-ho). 

5. Verb a l'imperatiu, 2.a pers. del singular. Aquesta per-
sona termina en f, en o en consonant. En el primer i en el segón 
cas s'hi afegeixen resp. les formes i oc : fskOitÉ (escolta) lSkOlifin 

(escolta'm), fénk (renta) PIntft (renta't), portr (porta) pOrtÉns 
(porta'ns), ÉT-OkÉ (arrenca) trfnkl (arrenca'l), UnsÉ (llença) 

(llença'ls), ÉclrIsÉ (adreça) ÉdrésÉlÉ (adreça-la), IlbrÉ (obre) 
ObrÉlÉs (obre-les), d(ing (dóna) dOnÉli (dóna-li), (refreda) 
fdrIclo (refreda'n), kOPÉ (corre) 1u5T-Éi (corre-hi), kóigrÉ (colga) 
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kOlgey (colga-ho), amb reducció possible de -a, -af a -i, -u (10ri, 
kólgu per krei., kókey); krly (creu) krlytnÉ (creu-me), Ésly (asseu) 
eséyy (asseu-te), dúy (duu) dúynus (duu-nos), trly (treu) tréylu 
(treu-lo), kOy (cou) kOyius (cou-los), bly (beu) blyne (beu-ne), 

(jeu) flwi (jeu-hi), eskriy (escriu) eskriwu = eskriu (escriu-ho). 
Quan el verb termina en consonant cal distingir dos casos segons 
que la 2.a i 3.a persones presenten el mateix radical (reb rebi, digues 
digui) o radicals diferents (pren prengui). En el cas de pren pren-
gui, s'afixen al verb les formes oc : bén (ven), bénny o bInzmÉ (ven-
me), prin (pren) prIntÉ (pren-te), ryskin (respón) respónnus (res-
pón-nos), ensén (encén) enséniu (encén-lo), estén (estén) És/Inius 
(estén-los), 04/ (absol) ÉpsA (absol-la), Tyz0/ (resol) iyz0//0 
(resol-les), nuit (mol) mOint (mol-ne), prin (pren) prInu (pren-ho). 
En el cas de reb rebi, s'afegeixen les formes p a una segona perso-
na treta de la tercera canviant la i final d'aquesta en ç: (reb) 
[3.a p. rébi) rébetn (reb-me), inOr (mor) mOret (mor-te), bins (venç) 
bénsens (venç-nos), epleydle (aplaudeix) epleydleel (aplaudeix-lo), 
uferée (ofereix) ulericels (ofereix-los), kús (cus) [3.a p. kúzi] kúzele 
(cus-la), búl (bull) Mido (bull-les), fSirk (estreny) estrkeli (es-
treny-li), ptrtle (parteix) pÉrtieln (parteix-ne), fút (fuig) [3.a p. 
tújij túja, pért (perd) [3.a p. pIrdi] pirdly (perd-ho), i, amb reduc-
ció de -Éi, -Éu a -i, -u, fúji, pIrdu (diferents de luig +hi, perd + ho, 
que es pronunciaríen túji, pértu). Aquestes combinacions no han 
aconseguit bandejar completament les tradicionals (sostingudes 
per la llengua literaria); així, se sent flbnie, epleyddlu, estrkii, 
pertéjne, & al costat de rIbem, epleydécel, estrkeli, pertken, &. Fi-
nalment, en el cas de digues digui pot afegir-se al verb les formes 
oc (amb el canvi de la s final en z llevat davant te : dígezny, di-
gues-me, sápiggu sàpigues-ho), però es prefereix ometre la s i 
llavors afixar al verb les formes p : digent, estiges (estigues) estket, 
dígens, búlges (vulgues) búlgyls, siges (sigues) sígÉis, dígÉii, sígyi, 
dígÉu (i amb reducció de -fi, -ey a -i, -u : ski, dígu). 

6. Verb a l'imperatiu, 3.a persona del singular. Aquesta per-
sona termina en i o e, i s'hi afegeixen naturalment les formes p.: míri 
(miri) mírim (miri'm), rénti (renti) r-Ottis (renti's), púji (pugi) pújins 
(pugi'ns), p/áyi (planyi) p/áyii (planyi'l), fúji (fugi) (fugi-hi), 
p(Irti (porti) rtit (porti-ho), sápigy (sàpiga) sápigd (sàpiga'l). 
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7. Verb a l'imperatiu, I.a i 2.a persones del plural. Aquestes 
persones terminen resp. en m i en y, i s'hi afegeixen resp. les ma-
teixes formes que al gerundiu i als imperatius creu, jeu & (n.0 5.): 
digly (digueu) dig4me (digueu-me), ltblm (11evem) leblmnus 
(11evem-nos), mirfts (mireu) mirOnus (mireu-nos), treglm (traguem) 
tregmbus (traguem-vos), lebly (lleveu) Ilblybus (lleveu-vos), ku-
mensim (comencem) kumensInau (comencem-lo), kumensly (co-
menceu) kumenslyiu (comenceu-lo), kulím (collim) kulimius (co-
llim-los), kulíy (colliu) kulíylus (colliu-los), surtím (sortim) 
surtímne (sortim-ne), suray (sortiu) surtíyne (sortiu-ne), enlyn 
(anem) enlmi (anem-hi), min (aneu) en&vi (aneu-hi), (fern) 
flmu (fern-ho), Hy (feu) fiwu = (feu-ho). Les formes nus i bus 
són habitualment reemplaçades per ze e), la primera dar-
rera l'imperatiu a la I.a persona, i la segona darrera l'imperatiu 
a la 2.a persona; així, se sent sovint leblmze, entenlmze, Fen-
'On* Ayze, ouglyze, llyze per kbOnnus (11evem-nos), ente-
nlmnus (entenem-nos), í-entlmnus (rentem-nos), leblubus (lleveu-
vos), ecuglybus (eixugueu-vos), Hybus (feu-vos). 

8. Verb a l'imperatiu 3.a persona del plural. Aquesta 
persona termina sempre en n, i s'hi afixen les mateixes formes 
que al gerundiu produint-se també l'intercalació d'una t entre'l 
verb i les formes I i u : dígin (diguin) díginme o dígimme (di-
guin-me), leúgin (eixuguin) ecúginse (eixuguin-se), fskrígin (escri-
guin) eskríginnus (escriguin-nos), pOrtin (portin) pOrtiniu (portin-
lo), tr4,in (treguin) tre'ginlus (treguin-los), Idsin (facin) lásinne 
(facin-ne), bájin (vagin) bájinti (vagin-hi), pOzin (posin) pOzintu 
(posin-ho), Algun cop (sota l'influencia de la llengua escrita) 
se senten combinacions amb i i u sense l'intercalació de la 1; 
la no intercalació és habitual en la frase feta «passin-ho bé», 
pr. pásinubl. 

9. Quan les combinacions de verb i pronom es troben en 
contacte immediat amb un mot següent, la forma del pronom 
afixat pot ésser modificada. Davant un mot començat en un só 
vocàlic, les formes en e poden elidir-la, d'on: > -m^, > 
-Sf > -S", -if > -ne> -IV', -12"f > -nz^, -1,44> -1zp> -1Z^, 

-z". Ex. : pur4ymÉl0 (porteu-me allò), rentImzdre (rentem-nos 
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ara). Davant vocal, les combinacions terminades en s canvíen 
aquesta s en la sonora corresponent, d'on: -nus>-nuz^, 
-ns> -nz^, -bus> -buz", -bus> -buz", -us> -yz^, -lus > 
-is> -1z", -11s >-icz^. Ex. : bOigizlizlíbrrs (vengui's els llibres), 
pOrtcnzc101 (porta'ns a coll), dírbuzcO (dir-vos això). Davant una 
consonant sonora, les consonants finals sordes esdevenen sonores, 
d'on -s> -z, -nus> -nuz, & i -t> -d. Ex. : bMgizifluízl (vengui's 
la casa), f¿ntIddePréSf (renta't de pressa). Per als restants canvis 
possibles, V. n.o 12. 

Davant el verb 

ro. Davant un verb començat en vocal, trobem me, te, se, 
lo i ne reduits a tn.-, t^, s^, i n^, Ex. : nyflk (m'ajec), lçmbíst 
(t'hem vist), .31d5rm (s'adorm), Wit?* (l'hagi tret), ncFpik1 (n'arren-
ca). El pronom la pot elidir també la seva f davant un verb co-
mençat en vocal; aquesta elisió és constant davant á i f; ella pot 
deixar sobre tot d'operar-se davant i o u (que esdevenen fla-
vors j, ti). Ex. : lájitrgt1 (l'hagi treta), ifskultábf (l'escoltava), 
4imprimím o limprintim (la imprimim), icybril o lubrfç (la obría). 

D'aquest cas enfora, el barceloní fa un ús limitadís-
sim de les formes I (llevat naturalment les tres formes la, les 
i Ii i llevat també les dues formes hi i ho. V. més avall), les quals 
formes I ha reemplaçat generalment per les formes III. Davant 
el verb, tenim, doncs, en general: 

«. formes sinàbiques: 

çm, ct, Is, çns, cus, 11, cis, lc, ics, ii, cm, ci, cy 

p. formes asil•láliques: 

^Ill, SÉ,"s, "ns, "ys, 

de les quals s'empleen (exclusivament) les primeres darrera una 
pausa, una consonant o una de les vocals jiyi les segones (sense 
exclusió, però, de les primeres) darrera una vocal altra que j o 

salvant que tant les formes cm, It, cs, 11 i cn corn les formes 
^m, ^1, ^s, ^1, i ^n són solament possibles davant un verb comen-
çat en consonant, puix que davant un verb començat en vocal 

236 POMPEU FABRA 



ELS MOTS XTONS EN EL PARLAR DE BARCELONA 13 

s'empleen exclusivament m^, t^, s", i n", (escrites, corn és sa-
but, ni', I', s', i n'). Cal no-res-menys notar que les tres formes 
(us, fj i Ai s'usen concurrentment amb us, i i u (sil•lábiques) i que 
darrera la conjunció i no s'empleen les formes p sinó les o, podent, 
però, alternar eys, çi i cen amb us, i u. Ex. : em4mbie (em sembla), 
winimíris (no em miris), ettrgyziepOis (et treus la pols), áretpOr4nel0 
(ara et porten allò), fskánsc (es cansa), ksknse? (qué es pensa?), 
kwánoiskríden (quan ens criden), kínspezrá? (qui ens pagará?), 
ebúyclhírten (avui el porten), yOlbúj (jo el vull), ienézveiskukábe 
(la neu els colgava), titisprffis (tu els prens), Intewntindránils 
(en té i en tindrà més) díykÉntMOs (diu que en té dos); lysfÉrthcni 
o usfirgyni (us faré venir), yáuskunlk (ja us conec), yfyspárlyi 
o iyspárifn (i us parlen), dbán o ibán (hi van), nlijbájis (no hi 
vagis), eysMs o usOis (ho sents), síublyes (si ho veies). 

12. Però les formes ex i p poden sofrir nombroses modifi-
cacions sota la influencia del fonema inicial del mot següent. 
Totes les formes de plural canylen llur s en z davant un verb 
començant en vocal, d'on: Inz^ , ^nz^; cyz^, "yz", uz^; ^1z^; 
ilz". Ex. : enzeskate (ens escolta), luínzOíst (no ens ha vist), síyzÉn-
knen (si us entenen), eizempftz (els empeny), 11z15bre, (les obre). 
Davant un verb començat en consonant sonora, trobem el mateix 
canvi de la s signe del plural en z (d'on : çnz, ^nz, etc.), així 
corn el de fS, "S, d i -t resp. en f,Z, "z, çd i ^d. Ex. : kInzdíy? (qué 
ens diu?), IduzWy? (qui us veu?), etzgwárde (els guarda), czglásIn 
(es glacen), nOzWy (no es veu), Icluiíren (et miren) yOddík (jo et 
dic). La n de les dues formes en i "n és reemplaçada per n davant 
k, g, per u davant j, e, per m davant b, p, ni : pigwárdIdOs 
(en guarda dos), euknsenún (en llencen un), tempurtábeWs (te'n 
portava tres). La 1 de les dues formes el i ^1 és reemplaçada per 1 
davant : n4nsis (no el llencis). La t de les dues formes et i ^t 
forma amb j, e, s i z inicials les africades geminades jj, a', i 44: 
kajugáblo (qué et jugaves?) çaúkkiábgs (et xuclaves) nfilMn (no et 
sent). La s de les dues formes es i s'assimila a una sibilant 
següent; així mateix la s de les formes del plural : ejjae (es gela), 
nOceúkkie (no es xucla), lejjébre (les gebra). Sobretot davant s, no 
és rar evitar l'encontre de les dues sibilants empleant la forma 
se en substitució de la forma es o "s : nOscsIn (no se sent), 

ELS MOTS ÀTONS EN EL PARLAR DE BARCELONA 237 



1 4 P. FABRA 

SfS01/1 (se sol fer), al costat de nOssOn, fssOlté. Anàlogament no 
és rar sentir en el mateix cas fraf, ^nzf, çijzç, "uzf , ^la?, fizf, 
^izr, lfzf en substitució de MS, ^nz, fys, etc. : nazfsén (no els sent) 
itzesulePfn (us socorren). En el cas de no intercalar-se la É entre 
les dues sibilants, és freqüent la substitució de la sibilant doble 
per la simple corresponent; així, nOisén per nassén, usultOffn per 
ussukPfn, ijiçn per çijjlipz (els gelen). L'emmudiment de la s 
del plural, i àdhuc de la de vs i "s, és un fenomen també possible 
davant P : kwámiffntfrly-lfzmáns (quan us rentareu les mans?) 
al costat de kwdnuzrynt... (Doncs : fnz > çn, ^ns > ^n, fys > fy, 
us> u, ^ys> ^y, is > > —1, > 11, i àdhuc çs > f i 
"s> res). La i de les dues formes vi i ^i i la y de les dues formes 
fy i ^y esdevenen resp. y i w davant un verb començant en vocal. 
Ex. : tiOyIntris (no hi entris), nOwly (no ho heu). 

13. Les quatre formes my, 4, sç i ny encara es troben al-
guns cops usades en lloc de fm, ft, fS i çn, sobretot en algunes 
combinacions freqüents amb certs pronoms i adverbis. Ex. : kwánz-

(quants ne té?), kOntycllys? (corn te dius?). Quant a les 
quatre formes /u, lus, nus i bus, no persisteixen sinó en certes 
expressions estereotipades tals corn dkilugwdrt (Déu lo guard), 
dftinuzdOsflút (Déu nos do salut), dlybuzgwárt (Déu vos guard). 
Cp. deyntfpfrd0 (Déu me perdó), cky4lásfb0 (Déu te faça bo). 

Combinacions de pronoms atoms 

14. En la taula adjunta figuren totes les combinacions 
binaries, llevat LI + HI = /ii o li i LI + Ho = ii. [1] hi vol dir 
una y elidible (V. n.o II). Notem-hi que, davant el segón pro-
nom, salvant si és hi o ho, hi ha sempre una f (dita e inter-
calada) separant-lo de la consonant darrera o única del primer 
pronom. El segon pronom pot sofrir totes les modificacions con-
signades en el n.o 12. Abstracció feta d'aquestes modificacions, 
les combinacions de les linies r a 3, 7 i 9 a II són invariables. En 
canvi, en les combinacions de les linies 4 a 6 i 8, el primer pronom 
pot revestir, ultra les formes consignades en la taula (lnz o ^nz, 
yuz o ^yz i dz. o ^/z), NOS les formes nuz i "z, vos les formes buz, 
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129/ lad/ :ad/ SST •OI 

n uåj u

yi[å] uhi[] T[å] •or sol

n u31 01 .4 

nzi[J] Izi[J] uki[d] Opzi[J] [3]1hi[d] s 'ki[] ¡åz1[] .yep sal .9 o 
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buz, ^z i uz, i Los la forma luz. Ex. : nigip5r4 (me'l porta), némel-
pOrtf (no me'l porta) nOmdcdundt (no me l'ha donat), dúlimg1 
(duu-me'l), pyrtÉmf, (porta-me'l); cnzyldúyÉ (ens el duia), pOr-
tenzfl (porta'ns-e1), purtánnuzti (portant-nos-el), Infuj/nizti (men-
gem-nos-el). Quant a la f intercalada, la seva supressió és rarís-
sima : la llengua escrita admet la f (escrivint-la unida al primer 
pronom o al segón) sempre que això no li exigeixi l'empleu de 
formes altres que les citades en el n.o 1 o de les formes el i en 
davant vocal; així, escriu no m la prenguis, ens els donarás, però 
ens la porta, us les duia, us n'ha tret; i, d'acord amb aquestes gra-
fíes, se sent algún cop fnzlÉpOrtÉ, uzlÉzdúyf, uznftrfl; però les pro-
nuncies normals barcelonines són indubtablement pizglÉpértg, 
uzfitzdúyÉ, uzenftrét. 

El barceloní emplea generalment com a datiu plural del pro-
nom de tercera persona [dizi (o iuzi), en substitució de [ç]is (o ius), 
per ex. : es diu molt més fizidúyd45s, flziffrámál que no pas Ilz-
dúydlOs (els duia flors), Élskrámál (els farà mal). El datiu plural 
es confón, així, amb les combinacions Los ± HI i LOS + LI 1; 

però hi ha més : aquest [dizi (o iuzi) reemplaça també habitual-
ment les combinacions del datiu plural amb els complements Lo, 
Los, LA, LES 1 no (linia 6.a); així, es diu correntment: 

IkIllíbrf, pOrtfizi (per pOrtgzfi porta'ls-el) 
Ifkfdirf, pOrtÉlzi (per pOrtglzUjig porta'ls-la) 

SidÉmánot flzdOzlibrls, pOrtfizi (per pOrtfizds porta'ls-els) 
ifstátills, pIrrtÉlzi (per p5rtfiz[d4.9 porta'ls-les) 
(CO, POritiZi (per pértfizu porta'ls-ho). 

Paraldelament a la substitució del datiu [ç]is per [dizi, s'es-
devé també la de la combinació [f]lzIn de la unja 6.a per [dizeni: 
flzcniderázánf per ÉlzÉndtrázítne (els en darás una), nOlzfnipárlis 
per Wizonpáriis (no els en parlis). 

El barceloní evita tant com pot l'empleu de la forma iuzi 
i, en general, de les tres formes nuz, buz, (o buz), luz dins aquelles 
combinacions el primer element de les quals és un dels pronoms 

1. Corn ja s'indica a la taula, el datiu LI és reemplaçat per i (que 
s'escriu hi) quan esdevé en contacte de Lo, LOS, LA, LES i NB. 
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Nos, vos i Los; així, a Imbiárnuzu (enviar-nos-ho) prefereix Pri-

biáltZ14, a purtárbuzyl (portar-vos-el) purtálall, a dúrluzfn (dur-
los-en) díthot, a pilmnuzot (anem-nos-en) 9/4niz§n, a mirk-
buz[ç]if (mireu-vos-la) miriprit, a dirluzi (dir-los) dazi (i àdhuc 
dírlus o díizt); i fins arriba a emplear les formes pnz i liz darrera 
consonant, dient per ex. : prfnéntriztt per proilnluzu (prenent-
los-ho), diffikizi per dientuzi (dient-los), purtiwpai (i àdhuc pur-
tlynzi) per purtlynuzi (porteu-nos-hi). 

Les combinacions de tres o mes pronoms àtons obeeixen a 
les mateixes regles que les combinacions binaries. Ex. : meni 
(me n'hi), mrizfn (me'ls en o me'ls n'), tfitzi (te les hi), trizu 
(te'ls ho), spyzçu (se us en o se us n'), spizi (se'ns hi), [dnzdzi 
(ens els hi), UZIffi (us n'hi), uztifzIn (us les en o us les n'); sfy-
zIní (se us n'hi), sptzt:li (se'ns l'hi), sonfni (se me n'hi). 

Notem un fet freqüent en el llenguatge del baix poble i que 
tendeix a estendre's en el de la classe mitja : la substitució dels 
pronoms Nos i vos per SE. Ex. : solnlm per fnzmnim (ens n'a-
nem), kwánsenlOt per kwánuzpigYfit (quan us n'heu fet). 

P. FABRA 
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Els mots ¡tons en el parlar de Barcelona 

I. PRONOM. - II. ARTICLE DEFINIT. -III. ADJECTIU POSSESSIU 

IV. VERB. - V. ALTRES MOTS 

II 

15. L'article definit presenta en català les mateixes for-
mes que l'acusatiu del pronom de tercera persona. 

Formes I. lo (1'), los, la (1'), les 
Formes II. '1, 
Formes III. el, els, 

El barceloní emplea corn a article masculí davant vocal 
fl o "/ (Cp. n.o II) davant consonant : lábi (l'avi), 10m1 (l'home), 

1fsk10 (l'esclop), lung101 (l'unglot); (-lid (el fill), banl (ve el noi); 
fllOp (el Hop), kill/ (fer el Hit) (Cp. n.o 12 pronom el); lo + un tún, 
però també ifínt. — L'article femení és 1^ davant vocal i ie da-
vant consonant : iábif (l'avia), 4s1q, (l'esca), lérbp, (l'herba), 10/ibr, 
(l'òliba), lúñgi (l'ungla), ifniárf (la mare). Pere) davant els mots 
començats amb i o u es deixa freqüentment d'elidir la de l'ar-
ticle, la qual forma amb aquelles vocals resp. els diptongs çj i 1y 

(Cp. n.o io) : ljd (la idea), IfjstOril (la historia), lathrtúrf (la ober-
tura), llungládf (la unglada). Davant alguns altres mots trobem tam-
bé 4 de preferencia a 1-, : /f 1f (la ira), /cOst (la host). — En les formes 
del plural constatem ad també (Cp. n.o 12) el canvi de s en z da-
vant vocal o consonant sonora, l'assimilació de la s a una sibi-
lant següent (amb reducció habitual de la geminada resultant), 
sa possible supressió davant (però no la intercalació de la f, 

que dóna les formes [di* 1c2.1) : çktimts (els homes), ilzítñglfs 

But. de Dialectol. Cat. 
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(les ungles), ryntálzbíárts (rentar els vidres), kzgglints (les galli-
nes), isábis (els savis), 4.0pfs (les sopes), ifjObp (les joves), gl-
cájs (els xais), Mis (els reis), frtézes (les roses). — Les dues for-
mes de l'article masculí tu i /us (o lux) acaben de desaparèixer 
del llenguatge de Barcelona : ja no es troben sinó en alguna ex-
pressió estereotipada i en les combinacions tot lo i tots los, al cos-
tat, però, de tot el i tots els : ffidlupá o ffillupá (tot lo pa), ffidziuz-
difs (tots los dies). En canvi, s'ha generalitzat molt l'empleu d'un 
article neutre diferent del masculí, article neutre que reves-
teix la forma ¿u en tots els casos : iub0 (lo bo), luglesOtábbil (lo 
acceptable), dflukÉlys (de lo que dius). 

El barceloní emplea l'article definit davant els noms pro-
pris de persona; però davant els noms masculins començats 
en consonant substitueix l'article per la partícula en, pron. pi, 

&. (Cp. n.o 12, pronom en) amb una elidible darrera vocal 
altra que j o y (Cp. n.o : fiikim (en Quim), ItiknI (en Gener), 
fkánnfrsis (a cán Narcís), bémpéuf (ve en Pau). Els mots En, 
N' i Na, empleats corn a tractament en la llengua literaria, són 
llegits el primer corn l'en de que acabem de parlar, el segón n^, 
el tercer itr's o n". 

III 

16. Els possessius àtons són mon, ton, son (pron. Inuit, 
muy, Sz. Cp. n.o ii pronom en); ma, ta, sa (pron. m§ o nrs. Cp. n.o io 
pronom la); mos, tos, sos (pron. mus, muz, &. Cp. n.o ii pronom 
les); mes, tes, ses (pron. nifs, fitp, &. Cp. n.o ii pronom les). Pere 
el barceloní fa un ús molt limitat d'aquestes formes, que no apa-
reixen sinó en algunes locucions estereotipades i en combinació 
amb alguns noms de parentiu : onmfbidÉ (en ma vida), únÉclOnÉ-
dfspkcízl (una (Mira de sa casa), tunúrmá (ton germà) al costat 
de githip,rmá (el teu germà), sunábi (son avi) al costat de fisewábi 
(el seu avi). Són tan poc vivents, que molts, al llegir-les, donen 
una pronunciació erronia a la o de mon, mos, & : 9 en lloc de u: 
mon cor (expressió literaria) és llegit comunament moikOr en lloc 
de muñkOr. Dins els pocs casos en girl s'usen, és digne de no-
tar-se sunábil (son avia. Cp. en francés son time). 
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IV 

17. El barceloní fa atones les tres persones del singular 
i la tercera del plural de l'indicatiu present del verb auxiliar 
haver quan, seguides d'un participi passat, formen part d'un 
perfet compost, per ex., en la combinació he dinat. 

La forma átona de la primera persona del singular és i, que, 
darrera vocal altra que j o y, esdevé i o y segons la segueixi una 
consonant o una vocal : idítknO (he dit que no), kwdnibifigút 
(quan he vingut), yázoidít (jo ho [=w] he dit), kii#t (qué he fet?), 
stidídiVs (si he dit res), Wygskritpds (no he escrit pas), drgygfibát 
(ara he arribat). En una pronunciació rápida és possible y^ àdhuc 
darrera pausa o consonant : wibdtárg per igfibátdrg (he arribat 
ara). — i (hi) i (he) = ii, [g]i (hi) + i (he) > [f]i : hi he vist pro-
nunciació übist o gibist; no hi he vist ningú, pron. nOibízniúgú 
(Cp. nbibízniftgú = no he vist ningú); i hi he és pron. habitual-
ment ifi : 1çib1s4n61 (i hi he vist a al). ii i (he) és comunament 
reemplaçat per lif, li davant vocal : ydligdit al costat de yáliidít 
(ja li he dit); tifT-fiikátutikfbfl (li he arrencat un cabell). — Una 
forma menys usada és fi o fy-. 

En la pronunciació de Barcelona pot considerar-se corn 
a normal la substitució de a per ç dins les tres formes àtones 
ha, has, ham: —ha és, clones, g que pot ésser absorbida per una 
vocal precedent o següent : fp/urát (ha plorat), drgbiñgút (ara ha 
vingut), fribátfbúi (ha arribat avui); — has és fS, gz, fe, çj, ç (Cp. 
D.° 12 pronom les) amb una f elidible (Cp. n.o : gskgntát (has 
cantat), yássupát (ja has sopat), 14zdít (qué has dit?), fiiirátfikáP 

(has girat el cap), tgecukklátglzdít (t'has xuclat el dits), ydtglyntát 
(al costat de yátlzFritát) (ja t'has rentat). El poble reemplaça 
sovint has per hats, pron. ft, ft, ed amb f elidible : ftkfiztát, 
yállupát, kNdít, fffirátfikáp, tfaukkidtglzdíj, yátldi-gntát (al cos-
tat de ydtgdrgntát); — han és fit, fu, ell, cm (Cp. 11.0 12 pronom en) 
amb f elidible (Cp. n.o if) : gilkgntát (has cantat), ydylgyrtit (ja 
han llaurat), nOndídiVs (no han dit res), nOribulgúdbgní (no han 
volgut venir). 
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V 

18. Les preposicions àtones són a, amb, de, en, per. 
a és f bánfkáZf (vaig a casa), udikÉlÉmárÉ (ho die a la máre). 

Sovint desapareix, absorbida per una a o ç: lÉbdepurtdkázÉ (la vaig 
portar a casa), ÉnétbÉmÉzmurzá (anàvem a esmorzar), fnábfskumbrd 

(anava a escombrar). La contracció d'aquesta preposició amb 
l'article masculí sona Hi, plural [É]is : rifíluldund4lpdr1 (el fill 
ho ha donat al pare). Però, en els circumstancials de lloc, el català 
fa equivalents (ja des d'antic) les dues preposicions a <AD i en 
< IN davant l'article; al fer-se la substitució de lo i los per el i 
els (V. n.o 1). en lo i en los esdevenen ÉnÉl i rills (equivalents a 
Éi = al i Éis = als); en la, en les, en l' son llavors reemplaçats 
per ÉnÉlÉ (ÉnÉl f, desinencia del femení), ÉnÉlÉs, ÉnÉl^ (equivalents 
a ÉiÉ = a la, figs, = a les, a V), i de les equivalencies ÉnÉl 
= Él, ÉnÉlÉ &. s'extreu un flif = ç (AD); aquesta concur-
rencia de les dues formes fly i dins els circumstancials de lloc, 
es transporta al complement indirecte (i al directe); així, avui 
es diu udíkcipcfrÉ i udikÉnÉlpárÉ (ho dic al pare), d(5nÉzvÉlÉmdrÉ i 
dónÉwÉnÉlÉmárÉ (dóna-ho a la mare), com se diu /ibis/AO i libistÉn-
AO (l'he vist al carrer), IrÉiÉpidsÉ i IrÉnÉlÉplásÉ (era a la plaga). 
Ara bé, de la mateixa manera que el català antic, dins els 
circumstancials de Hoc, prefereix en a a davant els demostra-
tius, el barceloní davant els demostratius dóna la preferencia 
al seu çnç (reduit ad naturalment a Én-s) sobre É en el complement 
indirecte (o directe) : avui se diu quasi exclusivament udikÉnÉkli 
(ho dic a aquell), dOnÉzvÉnÉkIstl (dóna-ho a aquesta), corn se diu 
pítjoykls4krdirg (puja en aquesta cadira), bdmpuMÉklbOsk (yam 
anar en aquell bosc). Én^ és avui empleat en Hoc de f (AD), no sola-
ment davant els demostratius (aquest, aqueix, aquell, aixa, allò), 
sinó davant en, ell, algú, algún; ÉnÉ s'usa, alternant amb f (AD), 
davant mi, tu, qui, qué, quin (com davant l'article). Ex : udlyt-
nmjátime (ho deia a en Jaume), onbíriztnjk (envía'Is a ella), uldít-
ÉnÉigít (ho ha dit a algú), mÉndOnÉmeskÉnÉtú (me'n dóna més que 
a tu), Inekheyzdít (a qui ho has dit?). Énr i Én^ poden reduir-se, 
corn hem vist, a rilr i ri^ (Cp. n.o II). 
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amb és gm davant consonant i davant vocal, amb una 
elidible (Cp. n.o : bállontú (vaig amb tu), endbembIl (anava 
amb ell), erniekláy (amb la clan), embeimertfl (amb el martell). 
La forma gmbg és rara a Barcelona; s'usa algún cop davant qui, 
què; quin: ernbekibás (amb qui vas?) al costat de gmkaás. — [g]mb[g] 
pot reemplaçar lle]n[e], equivalent a f, de qué hem parlat ante-
riorment; aquesta substitució té sobretot Hoc davant un : uidítem-
búnn0i, (ho he dit a un noi), fligntrátgmbúngkázg (hem entrat en 
una casa), per?) també uidítgmbli, al costat de uidítgnn (ho he 
dit a ell). 

de és cif davant consonant i davant vocal quan va darrera 
una plosiva, una nasal o una pausa; altrament, és de davant 
consonant i davant vocal : úncitnuzáltres (un de nosaltres), 
Oddúne (tot d'una), dekipárien (de qui parlen?), drecill (era d'ell), 
munklezdekOure (monedes de coure). 

en és en, en, en, Pt, en" (segons el fonema inicial del mot 
següent), amb una f elidible (Cp. n.o : delavátreawdtre (de 
quatre en quatre), gylOksggú (en lloc segur), enlmentliy (anem 
en terra), barnbdrke (va en barca). 

per és pgr. Avui aquest per reuneix les significacions de les 
dues preposicions antigues per i per a : páseperkáze (passa per 
casa), bipgriú (vi per a tu). La reducció del nexe çrç a per, la 
retrobem en les combinacions pgrklt, pÉrka, pfre0, perM, perná, &., 
en substitució de perekit (per aquest), pgrgkfl (per aquell), pgrge0 
(per això), pgra0 (per allò), pgrgná (per anar). 

El barceloní coneix les contraccions pg,i (pel, per al), p f t— (per 
l', per a V), pgis (pels, per als), pfl[f] (per la, per a la), pg/gs (per 
les, per a les), però les 2.a, 4.a i 5.a són d'un ús molt més reduit 
que les i 3.a. La reducció de perci a pc!, la retrobem en pgigún, 
usat al costat de perelgún (per algún, per a algún). 

19. El barceloní posseeix, al costat d'un que tònic (escrit 
habitualment què) pronunciat k, un que àton pronunciat he o 1r,, 
el qual pot ésser pronom relatiu, conjunció i adjetiu o adverbi 
quantitatiu. Pronom relatiu, és subjecte o complement directe: 
/15mgkgbé (l'home que ve), ledOnehntre (la dóna que entra), kkgbOistú 
(la que vols tu), igkIsUbg (la que és teva); darrera les preposi-
cions, trobem kt: : dénewirnerta - einklyfiyes (dóna'm el martell, 
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amb qué ho feies). Corn a pronom interrogatiu, el barceloní em-
plea kl (klbots, qué vols?); però, en canvi, kÉ és molt usat corn 
a partícula introductora de proposicions interrogatives : kÉbindrá 
(que vindrà?), kÉtInzdinls (que tens diners?), kfmokrás (que 
menjaràs?, est-ce que tu mangeras?, diferent de kOnfukrás qué 
menjaràs? qu'est-ce que tu mangeras?). que conjunció és sempre 
àton : búikÉbíli gis (vull que vinguis), dítsklzgrOs (diu que és gros); 
però en les combinacions de preposició conjunció que, amb 
les quals, sota l'influencia castellana, se troba sovint reempla-
çada la simple conjunció que (en casos corn amb la condició de 
que no ho diguis, traducció de con la condición de que no lo digas, 
en lloc de amb la condició que no ho diguis), sol pronunciar-se ki 
en lloc de kg : ÉmlÉkundisyAkInOydígis (al costat de ÉmlÉkundisy0-
kmiudígis). Són exemples de que quantitatiu : kÉfln (que gent!), 
konpintçs (que empentes!), kom (que ple!), kánip/f (que ample!). 

20. La conjunció i és pronunciada i, ^i, : Hilít (ell i tu), 
yOitú (jo i tu), túy ll (tu i ell). 

P. FABRA 
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