
Llengua i dialecte

III

1	 Resposta oberta.

2	 Resposta oberta.

3	  
Nord‑occidental Valencià Central Rossellonès Balear i alguerès

Camino Camine Camino Camini Camin

Porto Porte Porto Porti Port

Salto Salte Salto Salti Salt

Miro Mire Miro Miri Mir

4	  
Nord‑occidental i central Balear

Got
Diners
Potser

Gos
Gat

El, la, els, les
Barret

Alguna cosa
Algú

Tassó
Doblers

Per ventura
Ca

Moix
Es, sa, es, ses

Capell
Qualque cosa

Qualcú

Nord‑occidental i central Valencià i balear

Barrejar
Gerro

Escombraries
Mitges
Cordill
Faldilla

Mesclar
Pitxer
Fems

Calces
Cordell
Faldeta

Central Balear, nord‑occidental i valencià

Mandra
Abans‑d’ahir

Rodó
Escombra

Peresa
Despús‑ahir

Redó
Granera

Central i baleàric Valencià i nord‑occidental

Mirall
Treure
Néixer

Vermell
Joves

Meva, teva, seva

Espill
Traure
Nàixer

Roig
Jóvens

Meua, teua, seua

Respostes a les activitats

CAPÍTOL 11



Dialectes occidentals

III

1	 Resposta oberta.

2	 a) Nord-occidental.

b) Valencià.

c)  Valencià.

d) Nord-occidental.

3	 Resposta oberta.

Respostes a les activitats

CAPÍTOL 12



Dialectes orientals

III

1	  
Rossellonès Francès Central

Roba
Muleta
Presque
D’abord

Blond
Mostarda

Robe
Omelette
Presque
D’abord
Blonde

Moutarde

Vestit
Truita
Quasi

En primer lloc
Ros

Mostassa

2	 Resposta oberta.

3	 Resposta oberta.

4	 Resposta oberta.

5	 a) Balear.

b) Rossellonès.

c) Alguerès.

d) Central, tarragoní.

6	 Per la presència de l’article salat. Es tracta d’una zona en què es parla el subdialecte salat.

Respostes a les activitats

CAPÍTOL 13



Dialectologia

III

1	  

Afirmació
Dialectes als quals 

fa referència

Les formes de l’article són es, sa, es i ses. Balear (i parlar salat).

El sistema vocàlic àton només té tres sons. Tots els orientals.

Les formes dels articles són lo, la, los i les.
Nord-occidental (en 
algun cas, el rossellonès).

No articula en cap cas paraules esdrúixoles: musica. Rossellonès.

La primera persona del present d’indicatiu acaba amb una o ortogràfica que, com que és 
àtona, es pronuncia u: cantu (canto).

Central.

La primera persona del present d’indicatiu és jo canto (la o final s’articula com una o 
tancada).

Nord-occidental.

Sistema vocàlic tònic format per vuit sons: la a, la e oberta, la e tancada,  
la i, la o oberta, la o tancada, la u i la vocal neutra tònica.

Balear.

Manca del fonema que representa la grafia j en el mot joc. Sempre articulen aquest so 
com a sord: xoc.

Valencià.

El consonantisme té moltes peculiaritats: articulen de manera diferent  
el so que representen les grafies b i v. Les ‑l‑ i les ‑d‑ intervocàliques o bé algunes l 
precedides de consonant, les pronuncien com a r: Naral (Nadal), brau (blau), maró (meló), 
duró (dolor)...

Alguerès.

Articulen de manera diferenciada les grafies b i v.
Valencià (en alguns 
casos, el tarragoní).

El verb ser adopta les formes sum, ets, és, sem, seu, sun. Rossellonès.

Els determinants demostratius tenen tres graus i els pronoms també:
— prop de qui parla: este, esta, açò;
— prop de qui escolta: eixe (ixe), eixa (ixa), això;
— lluny de tots dos: aquell, aquella, allò.

Valencià.

Pèrdua de la vocal neutra final en les paraules esdrúixoles que acaben en ‑ia: gabi (gàbia), 
histori (història), famili (família)...

Part del balear.

És freqüent articular com a tx la grafia x‑ en posició inicial: txarop (xarop), tximple 
(ximple).

Central: barceloní i 
tarragoní.

2	 Resposta oberta.

Respostes a les activitats

BLOC III



Dialectologia

III

1	 Vegeu la pàgina 141, primera línia del primer paràgraf (després d’Activitat 1).

2	 Vegeu la pàgina 142, segona línia del primer paràgraf.

3	 Vegeu la pàgina 144, primera línia del primer paràgraf.

4	 Vegeu la pàgina 146, segona línia del tercer paràgraf.

5	 Vegeu la pàgina 148, primera línia del quart paràgraf.

6	 Vegeu la pàgina 150, primera línia del primer paràgraf.

7	 Vegeu la pàgina 150, segona línia del cinquè paràgraf.

8	 Vegeu la pàgina 152, primera línia del primer paràgraf.

9	 Vegeu la pàgina 153, primera línia del primer paràgraf.

10	 Vegeu la pàgina 154, primera línia del segon paràgraf.

11	 Vegeu la pàgina 156, primera línia del quart paràgraf.

12	 Vegeu la pàgina 156, primera línia del setè paràgraf.

13	 Vegeu la pàgina 157, primera línia del primer paràgraf.

14	 Vegeu la pàgina 157, primera línia del tercer paràgraf.

15	 Vegeu la pàgina 158, primera línia del primer paràgraf.

16	 Vegeu la pàgina 159, primera línia del primer paràgraf.

17	 Vegeu la pàgina 160, primera línia del segon paràgraf (després d’Activitat 3).

18	 Vegeu la pàgina 161, primera línia del segon paràgraf.

Respostes al qüestionari

BLOC III
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