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L’ESTUDI DEL CANVI LINGÜÍSTIC
SEGONS LA SOCIOLINGÜÍSTICA

(APLICACIÓ A LA MORFOLOGIA DEL CATALÀ BALEAR)

1. PREÀMBUL

Sarah G. Thomason, una de les més conspícues investigadores
del canvi lingüístic, enceta un treball seu recent (Thomason 2000)1

amb l’afirmació que qualsevol recerca adreçada a fer prediccions
determinístiques sobre el canvi lingüístic està abocada al fracàs.
Totes les generalitzacions que s’han fet fins ara sobre el tema s’han
hagut d’enfrontar amb els corresponents contraexemples. Podem
predir la direcció que adoptarà un canvi ja iniciat o reconstruir-lo
—en sentit invers— però allò que no podem fer és predir que un
canvi no iniciat es produirà. Qualsevol canvi és possible a partir
d’una situació de contacte però no podem assegurar que una situa-
ció de contacte determinada generarà un cert canvi.

Malgrat aquestes constatacions, no podem renunciar a estudiar
el canvi lingüístic, ans al contrari, ens hi hem d’engrescar molt més
perquè es tracta d’un tema fonamental per al coneixement de qualse-
vol manifestació lingüística. Fixem-nos que el canvi lingüístic és un
element pertorbador de la convenció entre forma i referent en què es
basa el concepte saussureà de signe lingüístic, ja que pot dur a un

1. La publicació és fruit d’una ponència presentada al I Simposio Internacional sobre o
Bilingüismo: Comunidades e Individuos Bilingües (Universidade de Vigo, 1997).
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trencament de la comunicació, per exemple, entre diferents genera-
cions o comunitats veïnes (Labov 1994: 9).

El canvi lingüístic suposa, a la llarga, una reestructuració al si
dels sistemes lingüístics de la mateixa manera que les novetats i les
modificacions en les convencions i hàbits socials acaben compor-
tant una reordenació dels sistemes socials. En realitat, són els factors
socials canviants els que s’amaguen al darrere dels canvis lingüís-
tics, com ha posat en evidència la sociolingüística quan s’ha aproxi-
mat a aquest tema d’estudi tan suggerent.

Malgrat això, la majoria de les escoles lingüístiques anteriors a la
sociolingüística s’han centrat més en la motivació interna dels can-
vis. Així, els neogramàtics aconseguixen explicar molts canvis lin-
güístics a partir de l’analogia, o tendència a la regularització de les
formes que s’allunyen dels paradigmes regulars. De manera molt
semblant, l’estructuralisme, que es basa en una concepció de la llen-
gua com a sistema homogeni, preconitza l’actuació del canvi lin-
güístic en una direcció que busca recobrar l’equilibri perdut; però,
per aquest camí arribem a la paradoxa laboviana que es pregunta
per què no s’acaba d’equilibrar definitivament el sistema.     D’altra
banda, la recerca de la geometria al si de les estructures lingüístiques
comporta una visió teleològica, en discrepància total amb la impos-
sibilitat de predir el canvi lingüístic, com acabem de veure (Thomason
2000).

Fora ja de la motivació estrictament interna, les escoles idealista i
generativista han defensat el poder creador de l’individu en el seu
ús lingüístic. Labov (1994: 598) creu que l’aportació deliberada del
subjecte al canvi lingüístic és molt minsa, mentre que Thomason
(2000: 179-180) hi troba molts exemples d’aquesta mena d’actuació
arreu del món. La dialectologia es mou també en un àmbit extern al
sistema lingüístic pel que fa a l’explicació del canvi: l’homonímia, el
tabú, el préstec, la interferència, l’etimologia popular, etc. Aquesta
casuística diversa ja apunta en una direcció que supera no sols el joc
intern del sistema lingüístic sinó també la individualitat del parlant.
En aquest sentit, la dialectologia és l’antecessora clara de la sociolin-
güística.
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2. LA PERSPECTIVA SOCIOLINGÜÍSTICA

La introducció de la perspectiva sociolingüística en l’estudi del
canvi lingüístic hem de retrotraure-la a la publicació d’un treball
que ha marcat moltes fites en la història de la Lingüística, «Empirical
Foundations for a Theory of Language Change»,     de Weinreich,
Labov & Herzog (1968). L’aspecte central d’aquells «fonaments em-
pírics per a una teoria del canvi lingüístic» s’adreça al plantejament
correcte dels cinc problemes que s’han de resoldre per poder expli-
car satisfactòriament el canvi lingüístic:

1r) Les restriccions universals que actuen sobre qualsevol llen-
gua i que afavorixen uns canvis i en dificulten uns altres. Per
exemple, l’ensordiment de les consonants oclusives en posició
final absoluta, que ha ocorregut en català, alemany o rus, és un
canvi molt habitual, tant que el considerem «natural» (aljub, verd,
etc.). És improbable un canvi en sentit invers: la sonorització de
les oclusives en la susdita posició. Ara bé, a voltes el canvi amb
menors probabilitats universals es pot donar, com en el cas de
l’evolució CV > CVC, que ha generat en català variants no beneï-
des per la normativa com col·lègit, gènit, prèmit, etc. (En aquest
sentit, és més habitual un pas com el de CVCC > CVC, que ha fet
que del llatí cantant  passàrem en català a canten.)

2n) La transició entre els diferents estadis històrics d’una llen-
gua, que sempre és gradual. Es tracta de trobar la ruta, el camí
per on una etapa lingüística evoluciona cap a una altra de poste-
rior. Els canvis aparentment discontinus s’han d’atribuir a una
manca d’investigació, ja que els canvis lingüístics no són fenò-
mens abruptes o sobtats, sinó que hi ha d’haver etapes intermè-
dies entre un estat i l’anterior que, en principi, desconeixem. L’ob-
servació de les ocasions de presència i absència de les diferents
variants d’una regla variable en diferents estadis històrics pot
ajudar-nos a valorar amb una certa exactitud els moments de
trànsit. En pot ser un bon exemple la transició entre les formes ab
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i en  (preposició ‘amb’) de nord a sud de la governació d’Oriola al
llarg del segle XVII (Montoya 1986: 236-237).

3r) La inserció d’un canvi lingüístic al si dels factors que el
contextualitzen, ja siguen lingüístics o bé extralingüístics. Una regla
variable lingüística s’inserix en una matriu de factors estilístics, so-
cials i lingüístics que hem de saber reconèixer o identificar. Mentre
va produint-se el pas cronològic d’una variant a una altra, la forma
més antiga pot arrecerar-se en l’ús de la gent culta i els estils de parla
més elevats, com va passar en el cas de les formes de la preposició
amb al sud valencià de l’apartat anterior. Així mateix, pot produir-se
un contínuum de variants fonètiques entre un punt de partida i un
d’arribada en funció de l’entorn estrictament lingüístic; alguns en-
torns que continguen aquestes variants, com els lèxics, es mostraran
més conservadors que d’altres (Montoya 1993: 51-65).

4t) L’avaluació que fan els parlants del canvi lingüístic. Es
tracta de trobar els correlats subjectius del canvi lingüístic, és a
dir, el nivell de consciència que en tenen els parlants, si conside-
ren acceptable la novetat que comporta el canvi, si la troben «vul-
gar», si arriben a estigmatitzar-la... En són un bon exemple els
gerundis amb consonant velar: ploguent, diguent... estesos per tot
el territori lingüístic, encara que, en mancar un model culte de
llengua entre la majoria de catalanoparlants (substituït pel del
castellà), molt sovint resulta impossible d’obtenir-ne una avaluació
clara. Malgrat tot, en les persones de més edat, a les quals han
arribat algunes recialles sobre patrons tradicionals de correcció,
i en els escolars actuals, que coneixen la normativa gramatical,
és possible de trobar models avaluatius de la llengua catalana.

5è) El sorgiment del canvi lingüístic. J. Milroy i L. Milroy (1985)
destrien entre els capdavanters d’un canvi, que solen ser persones
amb nexos febles amb la comunitat on s’origina, i els primers que
l’adopten (early adopters), membres d’un grup social estable de la
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comunitat que comencen a usar la novetat i la propaguen. La
dificultat rau a trobar els capdavanters d’un canvi, perquè quan
la innovació lingüística és reconeguda en una comunitat és per-
què ja ha accedit a un grup estable. L’estudi del sorgiment del
canvi exigix treballar amb el concepte de xarxa social, on, a més
dels factors socials clàssics (sexe, edat, instrucció escolar, etc.),
hem de tenir-ne en compte d’altres com la família, les amistats,
els veïns, els companys de faena, etc., és a dir, les persones amb
qui el parlant es relaciona habitualment, i a través de les quals es
poden difondre les novetats introduïdes en la parla.2

D’aquests cinc aspectes del canvi lingüístic, el darrer és el que
més atenció ha merescut, bé perquè destaca el paper dels preado-
lescents en la renovació lingüística (Labov 1989), bé perquè insistix
en l’acció dels individus amb llaços febles en aquesta renovació.
Així, Wheeler (1993), basant-se en la diferència entre comunitats
amb xarxes denses i comunitats amb xarxes fluixes, compara els
canvis lingüístics desenvolupats històricament al si de la societat
mallorquina, que seria de xarxa densa, amb els canvis ocorreguts en
la societat valenciana, de xarxa fluixa. Wheeler considera Mallorca
una comunitat aïllada, amb lligams densos entre els seus parlants
(tothom es coneix) i, per tant, procliu a un cert arcaïsme en les formes
i, en general, refractària als canvis lingüístics. Ara bé, també es pot
produir el fenomen contrari: a vegades, en aquestes xarxes denses
sorgixen canvis com a fruit del parlar ràpid, ja que quan els llaços
són abundants entre els parlants, els processos del parlar ràpid
—perquè és sobreentès— tenen més possibilitats d’assentar-s’hi i
així acaben adquirint-se hàbits de pronúncia relaxada que es fan
habituals. Wheeler atribuïx a aquesta mena de canvi les assimi-
lacions consonàntiques com la que veiem en seqüències com cap jove

2. Més endavant, L. Milroy i J. Milroy (1992) faran la proposta de considerar l’impacte dels
diferents modes de vida —en relació a la implicació de la vida familiar i laboral— en la difusió
dels canvis lingüístics.
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[kadÈjove] o les formes verbals amb afix zero. A l’altre extrem hi hauria
una societat com la valenciana, amb llaços fluixos i oberts, que perme-
ten l’entrada fàcil i l’expansió de novetats lingüístiques; així explica
Wheeler el sorgiment dels trets de l’apitxat al País Valencià.

Però l’aportació de la sociolingüística no s’esgota amb el desen-
volupament dels cinc aspectes del canvi lingüístic. El naixement de
la sociolingüística històrica ha permès enfocar l’objecte d’estudi que
ens ocupa des de dues direccions diacròniques, la que s’enfronta
amb els canvis lingüístics remots situant-se en un punt cronològic
anterior en el temps i avança cap al present, i la que s’acosta als
canvis lingüístics recents des del present i es mou cap arrere en el
temps.

El tractament dels canvis lingüístics remots requerix l’ús de la
llengua escrita a través de la documentació antiga, cosa que suposa
un entrebanc a l’hora d’esbrinar quina és la llengua oral real que
s’hi amaga, perquè el codi escrit sempre comporta una (mínima)
intervenció sobre la parla. Ara bé, quan el text escrit és l’única mane-
ra d’accedir-hi, hem de preveure els instruments metodològics
adients que ens permetran reconstruir la realitat de la llengua oral
que en va ser punt de partida, instruments que no sempre eren a
l’abast de la Filologia o la Lingüística Històrica tradicionals, o dels
seus representants més conspicus, els comparatistes i els neogramà-
tics, preocupats més aïna per arribar a la protollengua fundacional
de les llengües indoeuropees. En aquest sentit, la sociolingüística
històrica, gràcies a la feliç conjunció dels mètodes tradicionals amb
els actuals de la sociolingüística, s’ha aproximat amb força èxit a la
reconstrucció de les formes orals que s’oculten davall el codi escrit.
La sociolingüística històrica proposa un estudi del canvi lingüístic
des d’una perspectiva quantitativa a partir de determinats tipus de
textos on podem observar els factors socials en covariació amb els
estrictament lingüístics. El problema sorgix a l’hora de catalogar
aquestes variables socials i veure com són presents als textos. Romaine
(1982) estudia el canvi mitjançant la comparació quantificada de la
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presència versus  l’absència de regles variables lingüístiques en dife-
rents tipus de textos, des dels no literaris fins als prò-piament litera-
ris. D’aquesta manera Romaine pot quantificar el canvi lingüístic en
diferents registres, cosa que mostra en un estudi sobre els pronoms
relatius en l’anglès d’Escòcia als segles XV i XVI, els quals, com encara
ara, s’elidien molt més en els textos més propers a la llengua col·lo-
quial.

Ara bé, Romaine no s’ocupa d’un tipus de fonts escrites que s’han
revelat com les més fiables per a retrobar-nos amb la llengua parlada
del passat. Ens referim a les actes jurídiques. Aquest tipus de fonts,
que recullen les declaracions orals dels testimonis dels processos
judicials han estat estudiades especialment dins la llengua catalana
(Montoya 1986; 1989) i suposen una major aproximació al parlar
col·lo-quial que els textos corresponents que aporta Romaine, ja que
aquests, que incloïen el registre epistolar en el seu nivell més pròxim
a l’oral, no deixaven de ser textos escrits des del principi, mentre que
les declaracions dels judicis han estat inicialment textos orals.

Pel que fa a l’estudi dels canvis recents, hem de trobar-ne els
orígens en la dialectologia, la qual sempre ha partit de la premissa
que tota variació sobre el terreny representa un canvi lingüístic en
curs. Més modernament, la dialectologia tradicional ha confluït tam-
bé amb la sociolingüística històrica, però ara amb una modificació
important: si quan parlàvem del canvi remot no ens movíem del text
escrit, ara sí que ho farem. Labov (1972) proposa, a partir del conei-
xement que tenim de la realitat oral de la llengua actual, anar retroce-
dint en el temps fins allà on puguem trobar informació fiable de la
llengua parlada, és a dir, descripcions lingüístiques elaborades per
gramàtics, monografies dialectals o, fins i tot, enregistraments mag-
netofònics d’èpoques passades (Labov 1982: 31-32). Com a mostra,
aquest lingüista nord-americà compara els resultats de la recerca
pròpia (dels anys 60 i 70) amb els d’un atles lingüístic de 1930 i
observa, d’aquesta manera, l’evolució dels canvis lingüístics en el
temps. Aquests resultats en temps real els confronta Labov amb els
canvis en temps aparent, que vénen representats per les diferències
generacionals que es constaten a les enquestes actuals.
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És evident que el mètode labovià partix d’una malfiança envers
els textos escrits. Labov no creu que es puga accedir mai a la llengua
parlada a través de documents escrits ja que aquests són fragmenta-
ris respecte a la realitat lingüística que representen. Per a Labov
(1994: 11-25), la recerca en textos escrits és «l’art de fer el millor ús
possible de dades dolentes» i el que ens proposa és «arribar al pas-
sat il·luminant-lo a partir del present». Per això, Labov introduïx el
principi de la uniformitat, que diu que igual que es produïx en el pre-
sent el canvi lingüístic, es devia produir en el passat. Aquest princi-
pi de la uniformitat s’oposa a la visió catastrofista dels processos
històrics segons la qual tot canvi o ruptura en el passat es va donar
per un fet sobtat i puntual i no per una evolució gradual. Per a Labov,
aquesta interpretació catastrofista connecta més aïna amb les des-
cripcions bíbliques de la creació del món i de la Torre de Babel. Ara
bé, el principi de la uniformitat no ens garantix un coneixement
suficient de l’estat de la llengua en el passat perquè no en tenim
constància absoluta. Podrem conèixer alguns processos i alguns
canvis però no la fenomenologia completa. Així el lingüista s’haurà
d’acostumar a treballar amb la paradoxa històrica de poder fer una
aproximació a la llengua del passat però sense arribar mai a conèi-
xer-la realment.

3. EL CANVI MORFOLÒGIC EN EL CATALÀ BALEAR

Hem començat aquest treball amb la constatació que és impos-
sible la predicció del canvi lingüístic, encara que no ho és la descrip-
ció de la direcció que adopten els canvis una vegada localitzats
(Thomason 2000). El recorregut per les escoles lingüístiques que
s’han aproximat a l’estudi del canvi lingüístic ens ha conduït fins
a la metodologia sociolingüística que, entre d’altres aportacions,
ens ha fet veure la importància dels factors socials en el sorgiment
i propagació dels canvis lingüístics. Ara volem aplicar aquestes
observacions teòriques a un component de la gramàtica i un dia-
lecte del català especialment il·lustratius en aquest aspecte: la mor-
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fologia del català balear.3 Com veurem, res no feia presagiar, des
d’un punt de vista històric, que aquest dialecte havia de generar els
canvis morfològics que ha generat, encara que, una vegada cone-
guts aquests canvis i els factors socials que hi ha al darrere, podem
intentar justificar les diferents direccions que han adoptat.4 Per
descomptat que el mètode sociolingüístic exigix la quantificació de
les regles variables estudiades en covariació amb els factors estruc-
turals, estilístics i socials, com hem fet en altres ocasions, però ara
es tracta de fer una invitació a un estudi més aprofundit de canvis
lingüístics en curs com els que es mostren aquí.5

3.1 Els articles: divergència

El sistema de l’article balear és complex en relació al que regix a
la resta del català. En principi hem de destriar entre dues sèries a
base de formes sinònimes entre si. Vegem-ho a la Taula 1

Sèrie amb /l/ Sèrie amb /s/
sing. pl. sing. pl.

masculí el els es/so es/sos
femení la les sa ses

TAULA 1. EL SISTEMA D’ARTICLES BALEARS

3. Les principals isoglosses morfològiques en català han donat lloc a tres grans blocs dialec-
tals, el més diferenciat dels quals és el balear.

4. Per exemple, pel que fa al primer dels casos que estudiarem, el català arribat a les Illes
Balears devia dur els dos tipus d’articles que hi ha actualment, els derivats d’IPSE i els d’ILLE, però
només els del primer tipus s’hi han expandit, mentre que els del segon, hi subsistixen precàriament.
Per contra, a la zona originària dels colonitzadors de les Illes Balears (la Catalunya nord-orien-
tal), l’evolució ha estat justament la contrària.

5. L’exemple més directe, perquè està basat en el mateix dialecte i en un mateix tipus de fonts
que les que veurem aquí, és el de Montoya 1995.
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La sèrie amb /l/ com a forma fonològica subjacent és coneguda
amb el nom d’article «literari» i la sèrie que té el fonema /s/ com a
bàsic se sol anomenar article «salat». Aquesta segona és la d’ús
més general a les Illes Balears encara que no exclusiu: la sèrie amb
/l/ es reserva per a dos tipus d’usos diferenciats. D’una banda, els
articles amb /l/ són exclusius davant de certs substantius i certes
locucions i frases fetes; d’una altra banda, substituïxen completa-
ment l’altra sèrie quan els parlants opten per expressar-se en regis-
tres elevats o ho fan per escrit. La complexitat del sistema s’acaba
d’arredonir amb la presència, a la sèrie amb /s/, de les formes
secundàries de masculí so  i sos, que funcionen amb un règim pre-
posicional concret: «amb sos amics», «en so sentit», etc.).6 Aquestes
excepcions a l’ús d’unes formes úniques per a tot el vocabulari, la
fraseologia i els registres, i a la igualtat per a tots els règims prepo-
sicionals han generat una inestabilitat en el sistema que ha donat
lloc a tres canvis lingüístics que tendixen, en tots tres casos, a la
simplificació de la susdita complexitat. Aquestes regles variables
tendixen generalment a un sistema amb només quatre formes úni-
ques per a tots els usos, tal com succeïx a la resta del català, però, a
diferència de la major part del català, no és la sèrie amb /l/ la
beneficiada de la unificació, sinó la sèrie més general a les Balears,
la de les formes amb /s/. El punt d’arribada que gosaríem predir a
la vista d’aquesta evolució seria el que mostra la Taula 2.

sing. pl.
masculí es es
femení sa ses

TAULA 2. TENDÈNCIA DEL SISTEMA D’ARTICLES BALEARS

6. De tota manera, fonèticament, les dues preposicions, tant en els exemples citats com en la
majoria dels casos, sonen igual: [«n]. Potser per això la majoria d’autors només esmenten amb
quan parlen dels usos específics de so  (Veny 1999: 72; Wheeler, Yates & Dols, 1999: 45).
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En conjunt, encara que, funcionalment, el nou sistema es
corresponga punt per punt amb el del català general, s’allunya
d’aquest pel que fa a les formes concretes que s’empren. Això signi-
fica, d’acord amb Thomason (2000: 174), que

the speech of two sparated subgroups of a language
community will, given enough time, diverge into dialects and
separate languages.

Contràriament al plantejament dinàmic que acabem de fer, els
gramàtics i dialectòlegs que han descrit el sistema de l’article ba-
lear, el representen d’una manera estantissa, com si no hi haguera
cap canvi lingüístic en curs. Vegem-ho.

3.1.1 Usos específics de la sèrie amb /l/

Wheeler, Yates & Dols (1999: 45-46), encara que reconeixen que
no hi ha una regla clara que governe les excepcions lèxiques i fraseo-
lògiques a la sèrie amb /s/, passen a relacionar la casuística amb
exemples com el cel, la mar, el rei, l’església, el dimoni, etc., que respo-
nen al fet de ser objectes únics o grandiosos, i d’altres com l’any
passat, com anell al dit, etc., són expressions ja prefabricades. Però
aquests autors es veuen en l’obligació de fer esment d’excepcions a
les excepcions a l’ús de les formes amb /s/; per tant, són casos
d’usos amb l’article /s/ on esperaríem l’article amb /l/: es sol, sa
lluna.

Veny (1999: 73-75) descriu les excepcions amb /l/ per a l’eivis-
senc, que, contrastades amb les de Forteza (1915: 153-156) i Grimalt
(1971: 7-20) per al mallorquí, ens permeten descobrir un ús més
ampli de l’article amb /l/ a Eivissa que a Mallorca. En poden ser
bons exemples algunes designacions úniques que no s’exceptuen
(la Catedral, l’Ajuntament) i els usos irònics o expressius (l’home, el
pobre!)  (Veny 1999: 74-75). Per altra banda, el contrast entre els
llistats d’excepcions amb /l/ que donen Forteza i Grimalt per al
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mallorquí ens duu a la conclusió que la cronologia juga en contra
del manteniment d’aquests usos especialitzats, com mostra l’exem-
ple de la frase «les onze de la nit», en Forteza (p. 155), esdevinguda
«les onze de sa nit» en Grimalt (p. 20). Però la variació no es dóna
solament en l’eix diacrònic: l’eivissenc presenta alternança entre la
meitat  i sa meitat, la veritat  i sa veritat, etc.; aquesta alternança marca
isoglosses internes, com la que separa el parlar urbà del rural: la
sesta /sa sesta, respectivament (Veny 1999: 74-75). Això ens porta a
traçar un panorama de diferències diatòpiques i, potser també
diastràtiques, que no es limiten a Eivissa. Radatz (1989), amb un
qüestionari passat a Mallorca per a obtenir un 53% de casos amb
el/la, d’acord amb la norma tradicional (la gent, el món, etc.), dóna
com a resultat en el subjecte més allunyat d’aquesta norma un 24%
de el/la.7

Provisionalment, i mentre no disposem d’un estudi conscient-
ment sociolingüístic que done compte adequadament del curs
d’aquest canvi lingüístic, podem intuir a partir d’aquestes mostres
que l’ús de la sèrie d’articles amb /l/ en el català balear no és més
que un residu d’un ús més ampli del passat que ha quedat fossilit-
zat —o, com diu Veny (1999: 75), «petrificat»— davant d’un voca-
bulari i una fraseologia proclius al conservadorisme lingüístic (con-
trasteu-ho amb els usos de Tàrbena: Monjo 1993). Lògicament, amb
el pas del temps, el residu serà cada volta més exigu. Ens ho confir-
ma Bibiloni (1983: 376-377):

En general els parlants més joves, i sobretot urbans, ten-
deixen a usar l’article salat [...] mentre que la gent més vella,
especialment en ambients rurals, conserva l’article estàndard.

7. Així, no és rar sentir hui en dia el nom d’una hora amb l’article amb /s/: «Són ses quatre»,
tal com ens va dir un jove ciutadà d’una vintenya d’anys. Caldria investigar els factors socials que
hi ha al darrere d’aquesta simplificació: ens podríem arribar a trobar amb la sorpresa que les
persones més influïdes pel castellà generalitzen més l’ús de l’article amb /s/.
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3.1.2 Usos estilístics elevats amb /l/

Ja hem dit que les formes amb /s/ no tenen accés —fora d’ex-
cepcions— a l’escriptura. Així mateix, la norma tradicional del
registre oral culte implica la utilització exclusiva de l’article amb
/l/. Així ens ho demostra la documentació oficial antiga i, parcial-
ment, l’ús eclesiàstic. Malgrat això, encara que en l’ús escrit hi ha
un enorme respecte de la norma, cada volta són més pocs els con-
textos formals en què es marca aquesta diferència estilística. A
Mallorca, en concret, Bibiloni (1983: 376-377) quantifica l’ús de les
formes amb /l/ en els discursos orals dels polítics (de to formal) i
veu que es reduïx a un 3%. És a dir, en la resta de casos, el 97%, hom
usa quan parla formalment les formes amb /s/.

El lligam entre la reducció del vocabulari i la fraseologia con-
servadors de l’article amb /l/ i la reducció de la marca de registre
que signifiquen les formes amb /l/ és indubtable: a mesura que els
discursos formals de la gent considerada culta minven en l’ús de
l’article amb /l/, minven les ocasions dels parlants en general de
retenir un cert vocabulari i fraseologia estereotipats amb /l/.

3.1.3 Usos de so/sos

Alcover (1912-13: 6), en una ressenya d’un altre treball, dóna
compte per primera volta de la diferenciació geogràfica en l’ús de es
i so. De la segona forma diu que «només s’usa a les viles del Pla [de
Mallorca]».

P. Rokseth (1921: 92), en un dels pocs treballs a propòsit sobre el
tema, fa notar que la forma so i el seu plural sos  s’empren a la zona
rural mallorquina i que «ont disparu du parler distingué de Pal-
ma».

En aquest sentit, Rokseth coincidix amb Alcover en el caràcter
rural d’aquest article i el seu refugi a la pagesia. Més de mig segle
després, Corbera (1983: 190) troba que el procés de reducció de so,
sos  s’ha escampat a tota Mallorca entre el jovent:
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molts de joves —especialment a Ciutat— han eliminat so, sos
del seu xerrar.

Des d’una perspectiva més conscientment sociolingüística,
Bibiloni (1983: 485-490) recull per a tota Mallorca un 21% de casos
de es  en el règim preposicional característic de so, del qual són la
resta de casos (un 79%), i conclou

que hi ha una tendència històrica (consumada a Menorca, avan-
çada a Eivissa i incipient a Mallorca) cap a la consecució d’un
model d’article més simple i funcional [...] i això passa per la
supressió de so i sos.

Dissortadament, Bibiloni no discrimina entre els subjectes pro-
cedents de Palma i els de la Part Forana, cosa que ens deixa sense
conèixer l’estat actual de la regla variable en un i altre lloc. Un altre
estudi sociolingüístic, el de Radatz (1989) sí que hi diferencia per
bé que a base de subjectes residents tots a Palma; de tota manera,
veiem que els entrevistats de més edat procedents dels pobles man-
tenen l’ús tradicional de so, sos.

Ja més recentment, Veny (1999: 72) constata que els parlars
d’Eivissa i Palma presenten variació en l’ús de es  i so  darrere de la
preposició amb. En el cas eivissenc, Veny detecta un predomini clar
de es sobre so en uns textos rondallístics.

Quant a la reconstrucció del canvi, hem de pensar que possible-
ment es va iniciar a Menorca, on l’han eliminat del seu sistema (la
bibliografia no ens dóna pistes per a esbrinar des de quan), va
continuar el seu retrocés per Eivissa i la capital mallorquina, i a
l’interior de Mallorca, la darrera passa d’aquesta evolució, es va
mantenir com a regla variable. No queda gens clar quan comença
en el temps aquesta variabilitat, però de les observacions de Rokseth
(1921), qui veia el canvi com un indicador del grup social inicia-
dor, podíem esperar que a l’hora d’ara so ja haguera desaparegut
de Palma; i de les observacions d’Alcover (1912-13), que so ja
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haguera començat a retrocedir a la resta de l’illa. Això no obstant,
so  s’hi manté encara amb una certa fermesa i pareix que ha reco-
brat el prestigi que li mancava el primer terç del segle XX. Els estudis
que ens servixen de base no ens proporcionen una informació sufici-
ent per a conèixer la velocitat i la direcció d’aquesta innovació.

Pel que fa a la motivació del canvi, podem veure-hi, de la mà de
Bibiloni, factors interns com ara el fet que so no implique cap funció
morfològica diferent de es; però també podem veure-hi, amb Corbe-
ra, factors externs, com ara que el pas de so  a es  podria respondre a
un calc del sistema castellà, que no coneix més que un article a con-
tinuació de qualsevol preposició. El fet que a Menorca, de sempre
amb una menor influència castellana, siga ja antiga la desaparició
de so, ens decantaria més per una interpretació interna. D’altra ban-
da, el sistema de la resta del català desconeix també usos particulars
per a determinades preposicions.

3.1.4 El cas del parlar de Pollença

Els habitants de la vila de Pollença sobreïxen dins Mallorca
perquè, excepte quan s’han d’adreçar a la resta de mallorquins, no
fan ús de l’article amb /s/. Les úniques formes de l’article que
utilitzen són les provinents de /l/. Ara bé, ho fan amb una comple-
xitat similar a la dels altres parlars balears. Així, mantenen la dife-
rència entre uns usos generals i uns usos específics en correspon-
dència amb els de la resta del mallorquí: u cap  ‘el cap’ / el cel. La
forma masculina el, a causa d’una velarització extrema de la [-l], ha
passat a ser pronunciada [u] (i també [«w], que denota l’origen), i,
així, s’ha aplicat als usos que a la resta del mallorquí es fan amb es;
mentrestant, la forma amb la [-l] conservada s’ha reservat per als
usos específics que fan els altres mallorquins amb el. Aquestes dife-
rències semàntiques, amb una base fonètica que només pot afectar
el masculí, no han transcendit a les formes del gènere femení. Però
la simetria amb la resta del sistema balear torna a reaparèixer amb
un règim preposicional concret: u mànec, us conills, però amb lo ca-
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vall, amb los conills (Griera 1917-18: 32, Moll 1973: 64-65, Veny 1982:
99-100). Vegeu a la Taula 3, en esquema, el sistema d’articles de la
vila de Pollença.

Usos generals Usos específics
sing. pl. sing. pl.

masculí u, l’/lo us/los el els
femení la les la les

TAULA 3. EL SISTEMA D’ARTICLES A POLLENÇA

Pel que fa a la distinció estilística practicada en la llengua
oral tradicional de les Illes Balears amb l’article amb /l/ com a
marca de registre culte, entre molts pollencins allò que més aïna
es percep és el canvi a l’article amb /s/ quan es comuniquen
amb els altres mallorquins. En algun cas, això pot arribar a ser
interpretat com un canvi estilístic en un sentit invers al tradi-
cional en mallorquí; és a dir, l’article amb /s/ pot veure’s com a
més elevat. El cas és similar, però altra vegada canviant el ni-
vell de cada article, al dels cadaquesencs i els tarbeners, catala-
noparlants continentals que fan servir l’article amb /s/ només
en les seues comunicacions internes (Veny 1982: 48, 173).

3.2 La combinació de pronoms clítics: un calc del castellà?

En el mallorquí tradicional l’orde que seguixen els pronoms
clítics de tercera persona quan es combinen amb altres pronoms
del mateix caràcter clític és el següent:

el me duen (‘me’l duen’), posa-la’t / posa-la-te (‘posa-te-la’), els
vos prenen (‘vos els prenen’), dóna-los-me  (‘dóna-me’ls’), etc.
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És a dir, en primer lloc apareix el pronom que fa funció de com-
plement directe i, en segon lloc, el que la fa de complement indirec-
te, just al contrari que a la resta de la llengua, però tal com es feia en
català antic. Segons Alcover (1931: 134), des de principis del segle
XIX les illes de Menorca i Eivissa havien abandonat aquesta orde-
nació pronominal en benefici de la més general en català. Quaran-
ta anys més tard de la constatació d’Alcover, feta en els anys 30 del
segle XX, Moll (1973: 64) trobava que la construcció mallorquina ja
començava a perdre terreny entre el jovent. Un decenni després, ja en
els anys 80 del mateix segle, Corbera (1983: 189-190) amplia la nòmi-
na de parlants afectats per la inversió de l’orde tradicional amb
aquestes paraules:

Aquesta construcció [...] es veu modernament alterada per
l’alternativa OI+OD, de manera que ja hi ha bastant de gent,
sobretot jove, que diu «dóna-me’l», «te la duré», «vos les passa-
ré» [...] ¿podem creure que aquest canvi és purament i absolu-
tament espontani dins la llengua? ¿O hem de pensar que no és
més que una altra conseqüència de la influència del castellà? [...]
observam una extraordinària coincidència entre les persones
que usen un lèxic molt castellanitzat i una sintaxi ben incorrecta,
les que fan ús sistemàtic d’aquest nou orde de col·locació dels
pronoms.

Amb l’ànim d’intentar resoldre la sospita de Corbera, vam em-
prendre una preenquesta amb diferents tipus de parlants mallor-
quins.8 Els resultats van ser que mantenien amb major fermesa la
combinació tradicional (la me) els parlants dels pobles (amb un 90%),
i ja d’una manera més feble, però també s’hi decantaven, els de més

8. Aquesta preenquesta va ser fruit de les pràctiques d’un curs sobre «Tècniques d’en-
questa sociolingüística». Encara que el nombre de subjectes enquestats va ser de 56, la
dificultat d’obtenir la combinació pronominal va reduir la freqüència d’aparicions d’aques-
ta regla variable a 22. Tot i això, encara es van poder mantenir alguns dels factors socials
previstos: Palma (12)/Part Forana (10), hòmens (9)/dones (13), edats: jóvens (9)/mitjans
(7)/vells (6), estudis: primaris (16)/secundaris (6).
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edat (83%), la gent amb una instrucció primària (81%) i les dones
(77%). En conjunt, hi predominava la realització tradicional per bé
que els de major formació acadèmica (que es quedaven amb un 50%),
els ciutadans (42%), els més jóvens (33%) i els hòmens (33%) tendien
a introduir la combinació innovadora (me la). Si convenim que aquests
grups, especialment els qui han accedit a graus d’escolarització més
elevats i els habitants de Palma, han tingut un contacte amb el caste-
llà més intens, haurem de donar la raó a Corbera sobre la influència
del castellà en aquest aspecte.

3.3 La flexió verbal: convergència

La flexió verbal del català parlat a les Illes Balears ha experi-
mentat una sèrie de canvis importants durant els quatre o cinc
darrers segles que han seguit la direcció contrària als que hem vist
fins ara, que era de divergència respecte a la resta del català; és a
dir, han tendit a la convergència amb la resta del català, o del català
central, més aïna.

3.3.1 Del passat simple al perifràstic

El canvi més revolucionari ha estat el de la substitució del pas-
sat simple pel perifràstic9 (aní, anares, anà... → vaig anar, vas anar, va
anar...). Aquesta mena de passat compost, únic a la Romània, ja
s’ha estès pràcticament arreu dels Països Catalans tret d’alguna
resistència valenciana i balear i malgrat que el passat simple ha
mantingut durant els segles de «confrontació» amb l’altre passat
una aurèola de variant de major elevació estilística i literària. Tot i
això, ha acabat imposant-se l’avantatge mnemotècnic que suposa
el passat perifràstic (només cal memoritzar sis formes auxiliars i
afegir-hi l’infinitiu del verb que es conjuga).

9. Utilitze les denominacions dels temps verbals que ha proposat Pérez Saldanya (2000: 94).
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La resistència balear se situa, sobretot, a Eivissa. A principis del
segle XX Alcover (1920) ja troba a Mallorca un ús molt escàs del
passat simple, fins i tot a la Part Forana de l’illa; en canvi, a Eivissa
descobrix encara un ús ben vivaç del passat simple, tant a la page-
sia com a la capital. Però en aquesta darrera (Vila), hom ja desco-
neix la primera persona (aní) i, a més, comença a introduir-s’hi el
passat perifràstic (Alcover 1921-22: 39-40, 42). A finals del mateix
segle, Veny (1999: 84-85) constata que el perifràstic ja és el més usat
arreu, tot i que encara s’hi conserva el passat simple (sobretot a les
persones 2, 4, 5 i 6). La literatura popular, però, ens ha fet arribar
fins al dia de hui restes «fossilitzades» de les altres persones al
costat de les variants (majoritàries) corresponents del passat peri-
fràstic:

No m’hi vaig divertir gaire
per lo que tocà a aquell dia,
que m’envià un correu
de l’amor que bé em volia,
que no me n’atardà gaire
si amb ella parlar volia.
Jo no me n’atardí gaire,
me n’hi vaig anar en seguida,
i la vaig trobar a un lloc,
a un lloc que no solia,
i li vaig dir les bones tardes
amb tota honra i cortesia,
i ell me les va acceptar.10

(Torres 1980: 16-17, 81-82)

3.3.2 Els subjuntius en -i

Contràriament a l’anterior canvi, generalitzat i predominant a
tot el territori dels Països Catalans, els subjuntius en [i] (tant de

10. La composició sencera («Com voleu, germans, que canti») té 11 formes del passat peri-
fràstic i 6 del simple.
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present com de passat: vulga, volguesses ...→  vulgui, volguessis...) no
han assolit el domini lingüístic complet a pesar dels seus indubta-
bles avantatges estructurals: s’unifiquen totes les conjugacions amb
un mateix morfema de mode ([-i]) i s’evita la coincidència amb
moltes persones de l’indicatiu. Actualment s’usa a la banda orien-
tal del Principat i les Illes Balears i comença a introduir-se a Lleida11

però no al País Valencià, que ha quedat al marge d’aquesta evolu-
ció (segurament).

Les notícies sobre la introducció dels subjuntius en [-i] a les
Balears s’inicien amb Alcover (1908-09: 232), per a qui aquesta
innovació «representa un gran moviment dins la llenga». El pri-
mer dialectòleg de la llengua catalana ens informa que la novetat, a
les primeries del segle XX, ja ocupava tota Menorca, començava a
introduir-se en la generació més jove de Mallorca i amb prou faenes
s’havia estrenat a Eivissa. Quasi dos decennis després, el mateix
Alcover (1920) feia noves observacions sobre el canvi a Mallorca i
el situava a diferents nivells d’estratificació: el socioestilístic («els
qui volen parlar fi»), el geograficogeneracional (el jovent de Santa
Margalida i Son Servera), i l’estructural (s’introduïa en els temps
verbals de present però no en els de passat a les localitats d’Artà i
Binissalem). Mossèn Alcover observava igualment diferències quant
al grau d’introducció general: era molt elevat a la població
d’Alcúdia, però baix a les de Pollença i Felanitx. Totes aquestes
observacions fan suposar que els subjuntius en [-i] s’haurien estès
primer per la zona oriental de l’illa, la més propera a la veïna
Menorca, perquè Alcover no esmenta en aquest treball (1920) què
passava a la resta de l’illa, inclosa la mateixa capital. Però quan
consultem el recull de la flexió verbal preparat per Moll (1929-32) a
partir de les dades obtingudes pel mateix Alcover, trobem que la
norma de tota Mallorca són els subjuntius en [-i]. Segurament l’ex-
plicació es troba en el fet que l’enquesta per a la flexió verbal només
era passada a xiquets en edat escolar, que solen ser els qui primer

11. Vegeu Alonso & Suïls 1993, sobre l’expansió actual dels subjuntius en [-i].
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adopten els canvis. La població adulta devia compartir l’ús d’uns
i altres subjuntius perquè encara hui la gent de més edat i els no-
bles residuals de Palma els empren.

Aquesta Flexió verbal d’Alcover i Moll dóna per a Eivissa un ús
coexistent de les formes modernes i tradicionals. Així, el cas dels
subjuntius en el parlar eivissenc és paral·lel al dels passats sim-
ples i perifràstics: la innovació és més lenta que en els altres parlars
insulars. Alcover (1921-22) ens diu que en el seu temps aquest
canvi verbal era molt tímid entre la joventut. En conseqüència, en-
cara ara el canvi no s’ha imposat com a les illes germanes i Veny
(1999: 85) hi troba bastants «supervivències de les antigues desi-
nències -a, -es, -a, -en», sovint en «alternança lliure», com passa a la
mateixa capital eivissenca; això no obstant, el predomini és per a
«les desinències -i, -is, -i, -in» (veg. també Moll 1973: 36).

3.3.3 L’imperfet de subjuntiu en -és

Finalment, i ja amb un menor abast geogràfic, hi ha el pas de la
desinència de l’imperfet de subjuntiu en -às, dels verbs de la prime-
ra conjugació (posàs, posassis, etc.), a -és (posés, posessis, etc.), morfe-
ma que, en principi, era exclusiu de la segona conjugació, de la
qual conserva la vocal temàtica /e/. El canvi suposa una simplifi-
cació paral·lela a l’aplicada a les persones 4 i 5 del present d’indi-
catiu dels verbs de la primera conjugació, que de posam i posau han
passat, a la resta del català, a posem  i poseu, amb la vocal temàtica
de la segona conjugació.

Aquest canvi, limitat en un primer moment al Principat de
Catalunya, degué sorgir a les Illes Balears cap a finals del segle XIX,
perquè el trobem estenent-se per Menorca durant tot el segle XX.
Aquesta expansió geogràfica per l’illa balear més oriental12 té lloc en
paral·lel a un altre canvi, ara fonològic, que s’havia introduït un segle

12. Ni a Eivissa ni a Mallorca sembla haver entrat aquest canvi desinencial, si bé tenim
notícies que a la localitat mallorquina de Manacor els jóvens l’introduïxen en la seua parla.



BRAULI MONTOYA I ABAT

296

abans: l’anteriorització de la vocal mitjana central tònica (/«Û/ →
<EÛ>: tres, ple, anem, etc.). Aquell canvi vocàlic va començar a
l’extrem de llevant de l’illa (zona de Maó) i es va anar estenent
gradualment cap a ponent (Montoya 1995: 177-178, 189-181).
D’una manera equivalent, la desinència -és ha anat ocupant el lloc
de -às durant el segle passat tot seguint un desplaçament d’est a
oest. Alcover (1920a: 30-31) va poder observar com -és triomfava
entre el jovent de Maó, Fornells i el Mercadal. Cinquanta anys més
tard, Moll (1973: 67-68; 1979: 6) descobria que la innovació acaba-
va  d’assolir l’altre extrem de l’illa i era freqüent entre la gent jove
de Ciutadella.

L’única diferència entre els dos canvis lingüístics posats en
paral·lel ha estat la dels ritmes seguits: el canvi fonològic comença
un segle abans (probablement a principis del XIX) i encara no ha
assolit la part occidental de l’illa; el canvi morfològic és posterior
(potser de finals del mateix segle) i ja és pràcticament la forma
exclusiva a tota Menorca. Podríem preguntar-nos pels motius del
diferent comportament. D’una banda, podrien ser estrictament es-
tructurals (els canvis morfològics es difonen amb més facilitat que
els fonològics?). D’una altra banda, podrien respondre a factors
socials. En el cas del canvi fonològic que ens ocupa, la diferent
pronúncia vocàlica ha estat incorporada com un estereotip lin-
güístic a la relació d’elements de discòrdia que integren la rivalitat
entre les dues poblacions majors i extremes geogràficament de l’illa:
Maó i Ciutadella (Mascaró 1987). Aquest motiu d’identificació
localista podria haver suposat un fre a la difusió del canvi per tota
l’illa, fre que no hauria existit en el cas del canvi morfològic pel fet
de no haver arribat mai a convertir-se en estereotip (Labov 1994:
78).
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3.4 Conclusions

En aquesta secció aplicada que tanca el present treball hem
exemplificat el comportament de tres tipus de canvis lingüístics a
base de la morfologia del català balear: els que seguixen una direc-
ció divergent del català majoritari (el sistema dels articles), els que
aparentment convergixen amb la resta de la llengua però, en reali-
tat, suposen una còpia del model castellà (l’orde dels pronoms
clítics), i els que fan que el dialecte objecte d’exemplificació s’haja
acostat més al català central (la flexió verbal). Menorca és la comu-
nitat insular on millor s’han estès aquestes innovacions que han
conduït a una major identificació amb la part demogràficament
més important del català continental. Eivissa, amb moltes resistèn-
cies als canvis unificadors amb la resta de la llengua catalana,
representaria l’illa balear més conservadora i «més valenciana» en
les solucions morfològiques pròpies, com són la major presència
d’articles amb /l/ i el manteniment dels passats simples, dels sub-
juntius sense [i] i dels imperfets en -às. És evident que en aquest
comportament lingüístic oposat entre les dues illes extremes de
l’arxipèlag hi deuen jugar dos factors socials: la major proximitat i
relació de cada illa amb les comunitats catalanoparlants continen-
tals (Menorca amb el Principat i Eivissa amb València) i la major vs.
menor fidelitat en l’ús de la llengua catalana a cada comunitat
insular (a Menorca és major i a Eivissa, menor). Entre aquesta dife-
rent propensió, Mallorca presentaria solucions intermèdies als can-
vis lingüístics estudiats com a reflex d’una neutralització dels fac-
tors socials antagònics que actuen a les Balears menors.

BRAULI MONTOYA ABAT

Universitat d’Alacant
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