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E
n un artícul recent el gran mestre de la dialectologia catala
na, el mallorquí Joan Veny (2015), ha reviscolat ―per dir–ho 
aixina― algunes de les uexatæ quæstiones concernents a certs 

aspectes essencials de la formació i bipartició de la llengua catalana 
o de l’orige del valencià, sent el seu principal objectiu el de «fer una 
revisió de les teories emeses a propòsit de l’origen de la partió del 
domini lingüístic en català occidental i català oriental» (Veny 2015: 
31). Este sintètic pero dens text constituïx un magnífic treball, resum 
de sa experta saviea i sàvia experiència, treball provablement destinat 
a eixercir una perdurable influència en els estudis de la disciplina, te
nint en cónter el mereixcut prestigi de l’autor, de manera que potser 
seria oportú afegir modestament algunes reflexions a propòsit de cer
tes qüestions en les quals estem ben d’acort en l’autor i també sobre 
aquelles en les quals no hu estem massa.

Diferències lèxiques: ¿rellevant sorra? ¿rellevant diarrera? 

Una primera cosa que sorpren d’este treball és la proposta d’afegir 
noves diferències lèxiques a les conegudes característiques que distin
guirien el català oriental de l’occidental, com ara les orientals sorra i 
diarrea front a les occidentals arena i diarrera (Veny 2015: 33), veus a 
les quals el mateix autor anuncia que en una obra ya en prensa afegirà 
el contrast entre oriental canó i romaní i occidental canut i romer (Veny 
2015: 33). Contant fins a diarre[r]a tindríem aixina només un dotze
neta de diferències. No semblen massa diferències per a una divisió 
dialectal unànimement considerada tan evident. Encara que Veny no 
dona cap cronologia per a diarre[r]a ―llògicament en [ɛ] en el català 
oriental― òbviament la veu no sembla patrimonial, de manera que 
resulta difícil d’entendre quina rellevància puga tindre una forma que, 
tal com Veny mateixa (2015: 45) reconeix, en realitat «és un mot 
d’origen culte», en definitiva, un cultisme.

Un atre aspecte problemàtic és l’eventual criteri ―no aclarit― seguit 
per est autor en confeccionar sa relació. Veny parla només de «trets 
distintius seleccionats i que creiem nuclears» (2015: 32): ¿es tracta sen
zillament de trobar les paraules que, com evidencien els respectius 
maps dialectològics, es corresponen quasi milimètricament a la tra
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dicional frontera prèviament establida entre el predomini occidental i 
oriental? ¿Per qué serien nuclears estes (exempli gratia, les citades sor-
ra i diarrea) i no unes atres isoglosses, com 
ara les afinitats lèxiques quondam senyala
des per Colon (1955: 145) entre valencià y 
català occidental: «amprar (o emprar) ‘pedir 
prestado’; apegar ‘contagiar’; birbar ‘escardar 
la tierra’; bos ‘bozal’; catxap ‘gazapo’; canilla 
[…] ‘grifo’; comboiar ‘mimar, agasajar’; cor-
der ‘cordero’; espill ‘espejo’; estalzim y follí 
‘hollín’; granera ‘escoba’; lleute ‘levadura’; 
melic ‘ombligo’; ren ‘levadura’; etc.»? ¿Qué 
passaria si, seguint un criteri diferent, deci
dírem, per eixemple, integrar formes com 
agarrar, atre, chicon, chicotet, defendre, de-
port, dumenge, eixe, en en sentit instrumen
tal, est, faena etc. etc.? ¿no n’eixiria un mapa 
dialectològic encara molt més netet i clar?

Quatre mil llegües de viage substratístic

En revisar les, segons Veny (2015: 33–35 i 46), quatre principals te
ories sobre l’orige de les diferències dins de la continuïtat llingüística 
del balear–català–valencià, Veny es mostra, mos pareix, massa con
descendent en les teories de la reconquesta i de l’anivellament i com
prensiblement escèptic respecte a la teoria del substrat. L’autor mos fa 
el gran honor de citar una contribució nostra en la qual assign[av]em al 
efecte del substrat de la llengua ibèrica l’idiosincràtic canvi de les vocals 
àtones en català oriental ―lo que és considerat per molts estudiosos la 
diferència més crucial entre català oriental i occidental― afirmant–ne 
que la proposta està formulà «amb evident gosadia», puix «no cal cercar 
la veritat a quatre (o mil) llegües si la tenim a dues passes. Sabem tan 
poques coses segures del fonetisme de l’ibèric que fàcilment naufra
guem en un mar de foscors i incerteses» (Veny 2015: 34).

Pero sapere aude! Lo ben cert és que gràcies a més de 2.000 inscripci
ons i ad un bon grapat de veus ibèriques transcrites en llatí i en grec 

El gran mestre de la 
dialectologia catalana 
Joan Veny Clar (Cam

pos, Mallorca 1932) 
durant una conferència 
(Fotografía de Jpiany)
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antic el fonetisme és ―i per damunt del lèxic― l’aspecte precisament 
manco fosc de l’ibèric, llengua certament molt més enigmàtica en els 
seus apartats morfològic, sintàctic i sobre tot semàntic. Lo ben segur 
és que en ibèric tenim eixemples d’aparents alternàncies vocáliques en 
posició àtona, especialment si acceptem, com sugerix una convergèn
cia d’indicis, que en ibèric l’accent requea regularment en sílaba final. 
Aixina, el segment BeCon–, «identificado como componente antro
ponímico en inscripciones todas ellas procedentes de la región valen
ciana» (Quintanilla 1998: 70) i present, per eixemple, en BeConiltun 
(f.21.1), BeConCine (f.20.1) o BeConteCe[ (f.20.2) sembla corres
pondre’s perfectament en un català BaConteCeř (C.4.1) de Castell de 
Palamós (Girona), lloc ―no precisament a mil llegües de distància― 
d’on procedix també un tiCiřsbalaur (C.4.2), el qual segment –Ba
laur coincidix en el –Belaur ben documentat en l’epigrafia ibèrica: 
atinBelaur (C.18.5 Tarragona), laCerBelaur (d.4.1 Sant Miquel de 
Sorba, Barcelona) o CulešBelaur (f.20.1 Yàtova, Valéncia). Ya per 
a Quintanilla (1998: 72) el fet que les dos inscripcions en les quals 
es constata la variant en <a> procedixquen de Palamós fa «probable 
que se trate de una variante dialectal». Semblantment el freqüentís
sim teCiař o tegiař (f.13.3; f.13,4; f.13.21; f.13.22… inscripcions 
totes procedents de Llíria, Valéncia; o f.15.1 en El Toro, Castelló) 
apareix també de vegades com taCiař o tagiař en territori francés 
(B.1.364; B.1.365; B.8.20…). Tindríem ademés una significativa ultra
correcció en Cešta[o]n (El Vilar, Valls, Tarragona; Ferrer 2008: 258) 
junt a numerosos casos de Caštaum (uide Ferrer 2008). Més dubtosa 
és la qüestió de si tager, teger i tiger ―una trentena de testimonis 
en total― serien o no variants d’un mateix formant ibéric (uide Ferrer 
& Sánchez 2018: 225) et cetera...

Al cap, honestament s’ha de dir que n’hi han suficients evidències de 
variació tímbrica en les vocals àtones ibèriques, variació que consti
tuïx u dels seus fenòmens fonològics més característics i que ne tractà 
Quintanilla (1998: 41–188) al llarc de ¡147 pàgines! en la publicació, 
llògicament allaugerada, de sa tesis doctoral, de manera que de cap 
forma pot, pace Veny, afirmar–se hui que el fonetisme de la llengua 
ibèrica ―i manco el de les vocals― siga un “mar de foscors”. Creem 
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que l’actual brillant escola d’iberòlecs catalans, com, entre atres, Joan 
ferrer, Noemí monCunill o saBaté Víctor, capitanejada pel na
varrés Javier Velaza, tampoc estarà massa d’acort en aquell sumari 
veredicte.

Mar de foscors, pero mar

Per atra banda, encara que enujosa ―i inclús potser, com vol Veny 
(2015: 34), molt lluntana: «a quatre (o mil) llegües»― la Hiberica quæs-
tio, mos temem, no pot ser eternament obviada en els estudis sobre 
la formació del català. Citarem només un detallet pero, creem, prou 
eloqüent. Resulta, per eixemple, que en Catalunya els topònims de 
les quatre capitals de província són d’orige ibèric, únic cas en tota 
Espanya: Barcelona és BarCeno (a.6.11) o la Barcino romà (Plini nat. 
3,4,22); Girona és la Γεροῦνδα del grec Ptolomeu (geogr. 2,6,69) i la 
llatina Gerunda (it. Ant. 390,4); el mateix formant topònimic ibèric  
–da du l’antic nom de Lleida: ibèric iltirta (a.18) i llatí Ilerdam (Cæs. 
ciu. 1,73,2) o grec Ἰλέρδα (Ptol. geogr. 2,6,67); finalment Tarragona 
és l’ibèric taraCon[šaliř] (a.6.15) o la pliniana Tarracon (nat. 3,4,21). 
I a propòsit: el sobrenom Barceló, que Veny (1998: 60) descriu com 
«format per masculinització de Barcelona, per ésser masculí probable
ment el portador del llinatge», representa en realitat directament la 
forma original de l’antic topònim ibèric, com també, per eixemple, 
el microtopònim i sobrenom Tarragó conserva millor la seua forma 
ibèrica originària. Per atra banda, l’explicació «per ésser masculí [...] 
el portador del llinatge» carix de paralels ―esperaríem uns anàlecs 
*Giró, *Sevillo, *Solsó, *Valencio...― i no sabem d’atres llinages topo
nímics femenins que en seguritat hagen canviat al masculí. Renunciar 
a integrar el idiosincràtic ―puix que llatí ne tenen totes les llengües 
romàniques― component ibèric, ya siga gran o chicotiu, en la forma
ció de la llengua catalana, és com renunciar a conéixer sa peculiaritat 
mateixa, sa pròpia essència.

En efecte, contra la doctrina recepta, hui alguns pensem que és Cata
lunya i més concretament la Catalunya més o manco corresponent a 
la Catalunya vella, a la Catalunya de parla oriental, la pàtria originària 
dels ibers en la nostra Península i, com vorem, tal novella dada pot 
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devindre crucial en el replantejament del problema, ya que esta reubi
cació dels ibers ―abans majoritàriament tinguts per un poble absent 
del territori que hui correspon a Catalunya i més encara a Catalunya 
vella― obri la possibilitat de considerar operatiu ―paralelament, per 
eixemple, al cas del galaic–lusità per al gallec–portugués― un substrat 
llingüístic comú que puga, en competència o en concurrència junt 
en les velles teories invasionistes, donar explicació de les continuïtats 
llingüístiques peninsulars. Aixina, ara contaríem en un element comú 
potencialment explicatiu: el substrat de la llengua ibèrica per al ro
manç de Catalunya y Valéncia.

Inscripció rupestre de L’Esquirol (Barcelona) en hemisilabari ibèric. Fo
tografia i transcripció per cortesia del seu autor, Joan Ferrer i Jané

El substrat, quan actua, és que actua de veritat

Per atra banda, la presència d’una major i més profunda ibericitat en 
l’actual Catalunya de parla oriental és congruent en la molt justa apre
ciació del recordat Joan Bastardas en el sentit de que el substrat 
«quan actua, ho fa més aviat cap a la innovació» (Veny 2015: 34), una 
aguda crítica a la proposta d’Antoni Maria Badia de considerar l’histò



51Lıburna 12 [Mayo 2018], 45–71, ISSN: 1889-1128

Català Oriental/ Occidental i Valencià, Més Encara

rica mayor romanisació de la Catalunya vella com u dels elements–clau 
per a explicar la particularitat llíngüística d’esta parla... innovadora: «el 
català oriental correspon a una romanització assolida» (Badia 1981: 
107). En efecte, no cal ara discutir l’evidència del «caràcter estagnant, 
conservador del cat. occ. enfront del més innovador i elaborat del cat. 
or.», com be diu Veny (2015: 34) o dia Badia (1981: 110: «el caràcter 
generalment estàtic, estagnant, del català occidental»). Ara be, si atresí 
admetem [l’evidència] que el principal factor que favorix l’innovació 
llingüística és el contacte en una atra llengua, la més simple manera 
d’explicar el caràcter innovador del català oriental és plantejar–se ací 
l’hipòtesis d’una major ―o més exòtica― singlòsia o contacte llingü
ístic. Això respecte a l’innovació. Quant al conservadurisme, provable
ment bastarà ara i ací dir que és principi aceptat dins de la Llingüís
tica reconstructiva el que «una comunidad de innovaciones revela un 
parentesco más estrecho que una de preservaciones» (Corriente 1992: 
24), de manera que si no trobem innovacions compartides...

Com és sabut, per a un substratiste com Badia llògicament les dife
rències essencials eren antigues: «les modalitats oriental i occidental de 
la llengua catalana daten de la mateixa formació de la llengua» (Badia 
1981: 100), lo que el mestre sintetisava en una locució ben cridanera: 

Fotografia antiga del port de Valéncia: el Grau. Tra
dicionalment el valencià ha diferenciat be entre port 

natural o port i port artificial o grau
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«bicefalia del català naixent» (Badia 1981: 97). En canvi, com a sever 
contrasubstratiste el dr. h.c. Veny Joan, creem, tendix a oferir data
cions, de vegades, excesivament prudents. Per a l’innovació del català 
oriental homes o joves front a l’arcaic i occidental hòmens o jòvens, que 
conserva la /n/ etimològica (llatí homines i iuuenes), Badia (1981: 
110) notava que eren «mutacions fonètiques o gramaticals realitzades 
en català oriental entre el segle xV i el segle xVi». En el cas del ma
llorquí data Veny (2015: 42) la pèrdua de /n/ en estos plurals entre 
els ss. xiii i xViii. Precisament una de les importants aportacions d’este 
treball és la datació cronològica post quem que, prudent o valent, Veny 
oferix per a cada canvi.

hixiran del grau: la qüestió de <ex>

Un bon eixemple ne seria provablement una de les diferències més 
bàsiques entre català oriental i occidental: el model podreix oriental al 
costat de l’occidental podrix. Al respecte cita Veny (2015: 43), sens’ar
replegar la referència en bibliografia, els comentaris de Tomás forte-
sa (o forteza): «en los autores valencianos se deja ver la tendencia 
a convertir en i algunas terminaciones», i de Pompeu faBra: «cambio 
de la e en i (el dialecto valenciano dice: patixc», comentaris abdós que, 
com ara vorem, hauríem de matisar. Veny (2015: 44) en registra com 
a eixemple més matiner un destruix de 1272 en les “Costums de 
Tortosa”. No contrastant, potser podríem rebaixar sixquera un poquiu 
ixa cronologia.

En efecte, en estos casos en els més antics texts valencians la grafia usu
al és <ex>. En el “Llibre de la Cort de la Justícia” ―que no, per cert, 
“del Justícia”― d’Alcoy, del anys 1263–4, trovem molt regularment 
formes en ixa seqüència (Diéguez 2012: 24 registre26, 52 r99...: metexa; 
25 r26: lexat; 47 r86: Conexença; 69 r158: lex subjuntiu; 69 r158 i 
80 r192: exiran; 79 r188, 87 r216 i 99 r244: lexa; 80 r192, 86 r215 bis: 
exides; 86 r215: posseex; 88 r220: Conex...) i també en els respectius 
llibres de cort de Cocentaina (per als anys 1269, 1275–7 i 1288–90; 
Torró 2009: 25 r8, 71 r164...: metex; 71 r164: seguex; 72 r167: mede-
xa; 102 r269: lexetz; 413 r9: exir...) i Valéncia (anys 1280–2: Guinot 
& al. 2008: 39 r4: Conexer; 107 r1: exia; 277 r65: texidor i ibídem ti-
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xidor...). Com ham vist, al nostre parer podríem pacíficament inclou
re eixir en este grup, encara que no es tracte del morfema verbal –eix 
sino de la raïl eix–, ya que presenta la mateixa seqüència /eiʃ/ i ademés 
és una forma molt ben documentà. Similar scriptio oferixen atres texts 
valencians del s. xiii, com els del ben existent i real P. pasQual ―i no 
cap «invent dels mercedaris del segle xVii» (Riera 1989: 233) ¡ni tan 
sols del gran filòlec Manuel milà i fontanals (1818–84)! ni tampoc 
cap invenció lliterària d’algun «cronista andalus de 1629» (Guinot 1999 
i: 60)― per eixemple, en la Biblia Parva (Costa 1998: xli 124 bis: exi-
ra), les Istories Religioses (Armengol 1905: 6 r23: Conexença; 59 r13: 
deu Vos ho lex Veure!) o en el Libre de Gamaliel (Armengol 1905: 
94 r5 exia i matex; 111 r3 pex pero r1: peix), o com notòriament en 
Lo Libre dels Feyts (Aguiló 1873: 5 r1 i 39 r23: Conexem; 17 r9 i 19 r10: 
exiren; 21 r13: exir; 32 r20: Conexia; 50 r29: matexa; 67 r39: ma-
tex...), llibre a on els «trets fonètics, morfològics i lèxics orientals són 
molt minoritaris» (Ferrando 2015: 165).

Ara be, n’hi ha també un bon grapaet d’eixemples a on tenim <ix> 
en lloc del més freqüent <ex>, tant en els “Extravagants” d’Alcoy 
(Diéguez 2012: 24 r26 any1263: lixalne i lixarenlo; 99 r244 a1264: 
ixies), com en Cocentaina (Torró 2009: 65 r148 a1269: yxides i ixi-
des; 72 r167 a1269: lixas; 165 r129: lixar; 166 r135: ixira; 253 r406: 
lixa i lixas dos vegaes...) o Valéncia (Guinot & al. 2008: 85 r77: hi-
xiran del grau de ValenCia; 134 r23, 192 i 195 r21, 205 r24, 207 
r24...: ixia; 162 r37: tixidor...). Igualment en, per eixemple, la Biblia 
Parva de S. Pere pasQual (Costa 1998: i 43: ixint; Viii 56 bis, 57, x 
60: ixira; xViii 79: ixiria…) o en el “Llibre dels Fets” (Aguiló 1873: 55 
r32, 313 r343 i 350 r321: ix; 182 r135 i 260 r217: ixit; 281 r237: ixissen 
379 r361: ixen). 

Puix be, sic rebus stantibus, pràcticament l’única explicació possible 
és supondre que, almenys en els texts valencians, <ex> amaga des 
del primer moment una regular pronunciació /eiʃ/ i que, quan /eiʃ/ 
es monoftonga en /iʃ/, ocasionalment pot aparéixer reproduïda per 
<ix>. De fet de vegades trobem la real pronunciació registrada, per 
eixemple, en el “Llibre d’Alcoy” (Diéguez 2012: 42 r74: neixie sanC), 
en el de Cocentaina (Torró 2009: 378 r13: eixi) o en el de Valéncia 
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(Guinot & al. 2008: 42 r6 bis: meteix; 109 r3: Coneix). També en S. 
Pere, per eixemple, en la “Bíblia Menuda” (Costa 1998: xiii 65: ma-
teys), la Disputa del Bisbe (Armengol 1907 ii: 5 r7: axirà i aixirà), 
Istories (Armengol 1905: leix) o en el “Gamaliel” (Armengol 1905: 
111 r1: peix; 118 r8: aQueix i Coneix; 162 r19: mateix...), i en els 
Feyts (Aguiló 1873: 6 r1: leixar; 53 r31: leixades; 61 r34: leixa; 87 
r52: leix; 132 r83, 189 r140 i 398 r381: Coneix; 220 r173, 336 r304, 
520 r546 i 534 r564: mateix; 338 r307: eixis; 340 r308: Coneixiem; 461 
r466: eixi; 517 r542: eixir...).

Els més antics Llibres de Cort de la Justícia valen cians, 
editats en este sigle, mostren ya particularitats llin

güístiques que es creïen molt posteriors

Mutatis mutandis, segurament la mateixa explicació val per a formes 
com Caxa ‘caixa’ (Torró 2009: 414 r10 bis) o Quax ‘quaix – casi’ (Torró 
2009: 71 r164 pero Guinot & al. 2008: 152 r33: Quaix), pex ‘peix’ (cfr. 
Diéguez 2012: 27 rr35 i 36), Coxi ‘coixí’ (Diéguez 2012: 108 r278) et 
cetera i a on hauríem de reconstruir pronunciacions com a /’kaiʃa/, 
/’kuaiʃ/ o /’kaiʃ/, /’peiʃ/, /koi’ʃi/... 

Ademés, el cas valencià és congruent en la tan característica pràctica 
valenciana de que tota /ʃ/ ha de vindre normalment precedida de /i/, 
com ara mateixa vorem, de manera que la conclusió difícilment pot 
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ser una atra que esta: històricament el valencià mai ha conegut una 
seqüència /eʃ/ en estos casos sino simplement un matiner pas /eiʃ 
≥ iʃ/, és dir: la mateixa monoftongació que per reincidència trobem 
també hui en variants més o manco lliures com deixar – dixar, deya – 
dia o eixe – ixe. El dit canvi empero ha quedat històricament amagat 
sots una grafia <ex> precisament perque en el valencià patrimonial 
tota sibilant /ʃ/ comporta casi automàticament la contigüitat de /i/. 
En suma, de l’elenc de quatre possibles explicacions que dona Veny 
(2015: 44), la bona és la del gran CasanoVa Emili (1993) d’una banal 
monoftongació /ei ≥ i/ i ací l’explicació opcional de «la inmigració de 
gent tolosana» (Veny 2015: 46) mos pareix un, per dir–ho en térmens 
del propi Veny, anar–se’n a «cercar la veritat a quatre llegües».

“Una oroneta no fa primavera”, diu el proverbi (o “estiu”, diuen els 
de l’Europa de més al nort), pero resulta inevitable aduir la sugerent 
hipòtesis de Velaza (1991: 116) de fer de l’ibèric <is> una variant del 
grafema de la sibilant palatal <š> a partir de seqüències com iBeisuř 
(B.7.35) o sořibeis (f.21.1) front a iBešor (B.1.25), lo que oferix un 
evident paralel del fet comentat en el sentit de que ya en ibèric /i/ 
comportaria la palatalisació de la contigua sibilant ([is ≥ iʃ]). Pero de 
moment haurem d’esperar l’arribada de més oronetes...

Chinches i chiulits o la pròtesis en /ei/

Respecte a la diferència entre català oriental xinxa (en /ʃ/) i occiden
tal txintxa (en /tʃ/) estem totalment d’acort en la diagnosis de Veny 
(2015: 39): «tx– deu correspondre a la fase ts–, que degué ser general i 
que en cat. or. es va desafricar [...] sembla que el cat. occ. ha mantingut 
una africada palatal antiga, mentre que el cat. or. l’hauria desafricat en 
una data difícil de precisar perquè la grafia sistemàtica x– no ho per
met». Això no contrastant, n’hi ha un parell de detallets possiblement 
dignes de ser matisats.

En primer lloc, encara que la redacció del text resulta una miqueta 
confusa, Veny (2015: 39: «el resultat tx– deu correspondre a la fase 
ts–, que degué ser general [...] Si admetem que [...] partíem de [tʃ], 
convertit després en [ts] i finalment en [s]») pareix supondre una evo
lució /tʃ ≥ ts ≥ s/, pero, deixant ara de banda tot el material tipolò



Lıburna 12 [Mayo 2018], 45–71, ISSN: 1889-1128

Xaverio Ballester

56

gic comparatiu contrari ad esta evolució, resulta evidentment sixquera 
més econòmic ―i, pensem, més realiste― un procés del tipo /ts ≥ tʃ 
≥ ʃ/ en el qual el català occidental ―...siue aragonés oriental― i el 
valencià només haurien aplegat fins a la segona statio evolutiva, de ma
nera que efectivament «el cas de txintxa es tractaria del manteniment 
d’una antiga fase» (Veny 2015: 39).

En segon lloc, respecte a la cronologia afirma el mestre Veny (2015: 
39): «No tenim documentació de l’articulació africada; pot ser–ho la 
grafia castellanitzant d’O. Pou (s. xVi) “chinches”, que correspondría al 
valencià de l’esmentat segle». No contrastant, pensem, podem retroda
tar el canvi un poquet més encara. Tenim, per eixemple, ya bochins en 
roiç de Corella (1495: l capítul6: Cauallers BoChins i als BoChins 
q̍l han crucificat) o chiulat en Isabel de Villena (1497 C c82: han 
Chiulat e Cridat). Atresí, castellanitzant o no, tenim més ocurrències 
del dígraf inicial <Ch> ―per tant, en clara valor d’africada― ya molt 
enjorn: en el s. xiii, per eixemple, en el Llibre del Repartiment trobem 
una Villam de ChiVa (Ferrando 1970: 197 r2204 a1238) i una iuxta 
ChiVam (Ferrando 1970: 199 r2236 a1238) front a la normal ocurrèn
cia en <X> ibidem (Ferrando 1970: 10 r72 a1237: Villam de xiVa; 21 
r194: xiVa; 43 r454, 51 r548: iuxta xiVam; testimonis tots també de 
l’any 1238) i per eixa mateixa época tenim també una maria ChiCot 
(Ferrando 1979: 398 r3681). I més encara...

Indirectament tenim també una bona prova de l’inexistència ―perdu
rada, en poquetes excepcions, fins als nostres dies― de /ʃ–/ inicial en 
valencià en el sistemàtic registre de <e> ―o siga: /ei/ (lege supra)― 
davant de tota paraula en /ʃ–/, pròtesis present ya en els texts des de 
época molt antiga. En Alcoy, normalment de manera indirecta, en 
texts llatins (Diéguez 2012: 31 r41: martin eximeniz; 46 r83: martino 
eximeneç; 81 r196: eximen pereç i don eximen; 101 r251, 112 r291 
i 113 r292: exatiVe; 117 r305: eximeno), en Lo Libre de la Cort de Co-
centania: eximino (Torró 2009: 73 r171 a1269 pero ibidem ximenez), 
exatiVa (Torró 2009: 84 r210 a1269; 299 r104 a1277 i 390 r60 a1288 
pero 391 r60: xatiVa) o exatiVe (Torró 2009: 102 r269 a1269 i 104 
r275 a1269), exiVert (Torró 2009: 283 r48 a1277 pero 282 r44 a1277: 
xiVert...), en Lo Libre de Valéncia (Guinot & al. 2008: 40 r4: xemen 
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bis pero exemeniç i exemeneç i també don exemeno; 44 r12: xa-
menis pero exemen bis i examinis; 161 r37: exerea...). Igualment 
en les “Històries Religioses” (Armengol 1905: 46 r5: exerop) de Pere 
pasQual, o en Lo Libre dels Feyts, on trobem, per eixemple, Exivert 
per a la localitat castellonenca d’Alcalà de Chivert (Aguiló 1873: 178 
r130 o 232 r185: exiuert; item Huici & Cabanes 1976: 132–3 r62 a1224: 
exiVert tres vegades i exiVerto; 152 r72 a1225: exiVert; 224 r118 
a1229: exeriCha per a Xérica – Jérica) i excepcionalment exatiVa 
(Aguiló 1873: 500 r520 i 529 i 530 r558) a banda de formes com ara el 
vent ixeloCh (Aguiló 1873: 475 r486).

Ya que esta pràctica ha estat present en tota l’història del valencià es
crit i el dit hàbit articulatòri encara està present en nostres dies, sembla 
evident que en valencià el fonema no ha passat mai en inicial d’aquella 
segona fase /tʃ/ que proponíem.

Un argument tipològic nəutral

Encara que la qüestió no té aparentment massa trascendència dialecto
lògica, un atre greu problema en general de la fonologia històrica del 
català és l’acceptació que la vocal neutra /ə/ comparegué primerament 
en posició tònica i d’ahí passà a la posició àtona. Veny seguix ací la 
posició tradicional (uerbi gratia Sanchis 1980: 125; Badia 1984: 61; Gul
soy 1993: 50...): «p[a]r’ət > p[ə]r’ət; i després en posició final p[‘ə]ra > 
p[‘ə]rə» (Veny 2015: 36) o «pas de [ə] tònica del cat. or. i part del balear 
a [ɛ]» (Veny 2015: 38). De l’assunt ya mos ocupàrem fa anys. Lo ver i 
cert és que tot apunta al procés contrari: [àtona ə ≥ tònica ‘ə]. Resumint 
dràsticament la qüestió, diríem que, entrimentres n’hi ha una fotracà de 
llengües a on [ə] compareix només en sílaba àtona, la compareixença 
de [ə] (aleshores ya verosímilment un fonema: /ə/) només i a soletes 
en posició tònica és tipològicament molt rara, lo que clarament sugerix 
que la fona s’ha originat en posició àtona i d’ahí s’ha estés a la tònica. 
Des del punt de vista de sa essència fonològica, la vocal [ə] es la pare
lla o pendant de la consonant [h], la qual fon definida per Roger lass 
(1997: 239) com a «preludi natural de no res» (natural prelude to zero). 
Si el carpiment de totes les consonants pot abocar a [h], totes les vocals 
debilitades poden acabar en [ə]. En conseqüència, l’eventual presència 
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d’una /ə/ accentuada s’explica còmodament com una assimilació de la 
vocal tònica a la normalment sempre més dèbil pero en este cas molt 
més freqüent vocal àtona. En suma, [ə], el Schwa de la filologia nou
centista, constituïx un habitual receptàcul de vocals debilitades.

Este seria un breu resum de lo llavors escrit: «el material tipològic [...] 
fa costat [...] d’una evolució [...] [ε ≥ ə] i no [ə ≥ ε] [...] la prova més 
econòmica consistiria en aduir el fet que en moltes llengües [ə] no se 
troba mai en posició tònica, com és el cas de l’anglés (Ladefoged 1999: 
42), a on [ə] és de llunt la vocal més comuna (Ladefoged 2001: 29 i 87) 
[...] en l’egipci tardà les vocals àtones, especialment les catatòniques, 
van passar a /ə/ (Loprieno 1997: 444). En malgaig [...] /a/ pot quedar 
reduïda ad [ə] en posició àtona (Rasoloson & Rubino 2005: 460). En 
[...] mansi /ə/ ocorre només en sílabes àtones (Keresztes 1998: 393). 
En tajic les [...] vocals inestables tendixen totes a [...] [ə] (Campbell 
2000: 1598). En armeni les vocals /i/ i /u/ solen quedar reduïdes a [ə] 
en posició àtona (Greppin 1997: 781). En javanés /ə/ és sempre àtona 
(Campbell 2000: 815) i alterna fonèticament en 0 (Ogloblin 2005: 593) 
[...] En quilivila en posició final totes les vocals queden a sovint redu
ïdes ad [ə] (Senft 1986: 13). En tauya tota vocal àtona i no inicial pot 
[...] quedar reduïda ad [ə] (MacDonald 1990: 52) [...] totes les vocals 
àtones tendixen ad [ə] en rumà i també en romaní (Campbell 2000: 
1410) [...] en rumà l’antiga /a/ àtona passà ad [ə] (Mańczak 1988: 632). 
En els dialectes albanesos [ə] és tònica només en tosc (Sanz 1996: 34) 
[...] en suec [...] les vocals àtones en posició final tendixen a quedar re
duïdes ad [ə] (Campbell 2000: 1569) i lo mateix passà en l’antic danés 
en les vocals /a i u/ àtones i finals en casi tots els dialectes (Szulc 1988: 
764) [...] a sovint trobem també [ə] com a resultat del carpiment de 
vocals àtones [...] en el Afrikaans (Donaldson 2002: 483), danés (Ha
berland 2002: 319), frisó (Hoekstra & Tiersma 2002: 509), anglés mi
tan (Van Kemenade 2002: 116), noruec (Askedal 2002: 221), holandés 
mitan (Van der Wal & Quak 2002: 74), en alt i baix alemà mitan (Van 
der Wal & Quak 2002: 92) i en alemà contemporàneu (Eisenberg 2002: 
350, 353); passa la mateixa cosa [...] en el gaèlic d’Escòcia (Gillies 
2002: 148), irlandés (Mac Eoin 2002: 107) o en maniqués [...] i a on les 
vocals àtones passen ad /ə/ (Bednarczuk 1988: 683; Broderick 2002: 
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232). En el bretó modern [ə] apareix només en sílabes àtones (Jackson 
1967: 11) [...] és prou característic de moltes parles suditàliques el pas 
ad [ə] de totes les vocals catatòniques en posició final (Mańczak 1988: 
624) [...] En portugués [ə] és la més comuna realisació de /e/ àtona 
(Vazquez & Da Luz 1987: i 323). El caràcter frévol i secundari de [ə] se 
manifesta també en el fet que normalment no participa de les correla
cions de cantitat vocàlica [...] aixina, per eixemple, ocórre en bereber 
(Kossmann & Stroomer 1997: 472), dumi (Van Driem 1993: 49 i 51), 
limbu (Van Driem 1987: 13), eslové (Šuštaršič & al. 1999: 136) o cusà 
(Coosan; Mithun 2001: 397). El caràcter frévol de [ə] queda també 
manifest en el seu us com a vocal epentètica [...] Aixina, en amhàric 
[ə] queda afegida en poesia a una consonant final per motius de rima 
o prosodia (Leslau 1997: 421 i 426) [...] trobem [ə] com a vocal epen
tètica en guèez (Gragg 1997: 177) [...] també [...] en el francés modern 
i a sovint en armeni [...] En papiament [...] a on és sempre àtona, [ə] 
compareix regularment davant de /r/ (Munteanu 1996: 191–2) [...] El 
cas del paixtú [...] a on /ə/ és sempre tònica (Campbell 2000: 1328), 
sembla prou excepcional. Ara bé, en paixtú [ə] procedix també de 
vocals reduïdes (Skalmowski 1986: 185). També en algun dialecte ne
oarameic, encara que el seu status fonològic no estiga definitivament 
clar, [ə] apareix només en vocals tòniques i no finals; ara be, a dife
rència de les atres vocals [ə] és sempre breu (Jastrow 1997: 350). El 
material tipològic avala, puix, que l’emergència de /ə/ en sílaba tònica 
és el fi d’un trayecte que començà en sílaba àtona i no viceversa».

Schwa i entia non sunt multiplicanda

Per descontat, hui podríem afegir molts atres testimonis. Aixina, el 
sudaràbic modern es caracterisa «por una reducción a /ə/ de todas las 
vocales breves átonas» (Corriente 1996: 24). En tajic /a/ passa a [ə] 
en sílaba uberta i protònica (Rastorgueva 1992: 5). En grec modern és 
freqüent la reducció a [ə] de les vocals contigües a la tònica (Camp
bell 2000: 646). En búlgar [ə] és la realisació de /a/ i <ъ> o be en 
sílaba metatónica o be en la segona sílaba protònica (Dimitrova 1996: 
15). En maltés la vocal /e/ devé [ə] en posició àtona (Aquilina 1987: 
26). En l’austronèsic atayal totes les vocals protòniques es realisen [ə] 
(Himmelmann 2005: 125). En manambu [ə] apareix a sovint com a 
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resultat de la reducció vocàlica en una sílaba àtona (Aikhenvald 2010: 
43). Sembla que també en asmat, en Papua, [ə] a soles és troba en po
sició àtona (Crowthers 1987: 143 n11). En el vúlguru, en Australia, la 
/a/ pot passar a [ə] en l’àtona posició final (Donohue 2007: 6)... entia 
non sunt multiplicanda præter necessitatem. Pareix, en canvi, novament 
excepcional la situació descrita per ronjat (1930: 33) de /ə/ com a 
resultat de les antigues ē i ĭ tòniques del llatí clàssic en algunes varietats 
dialectals del provençal: direCtu– ≥ drə o frigidu ≥ frə.

A la fi, podríem quedar–mos en esta sinòpsis de sadiQi (2011: 50), 
encara que feta per al bereber, com a descripció general i prototípica 
de [ə]: «A part les trois voyelles de base /i/, /u/ et /a/, le berbère con
tient une autre voyelle [...] statistiquement très fréquente: le schwa [...] 
cette voyelle n’est pas considérée comme pertinente dans le système 
phonologique berbère [...] Comme dans toutes les langues naturelles, 
le schwa est soit une forme réduite d’une voyelle [...] soit une insertion 
vocalique». Igualment en son survey sobre els patrons vocàlics uni
versals notava ya Crowthers (1978: 103) que regularment les vocals 
neutres apareixen restringides a les posicions àtones (restricted to uns-
tressed position), que les llengües en 5 o més vocals tenen /ɛ/ (1978: 
116 i 136) i aquelles en 7 o més vocals tenen /e/ i /o/ o be /ɨ/ i /ə/ 
(1978: 116 i 137).

Al remat, el testimoni tipològic és clar: [ə] es genera regularment i fàcil 
en posició àtona i resulta un poderós reforç per a les antigues propostes 
de lamuela (1986: 150: «el canvi s’ha difós partint de la posició àto
na») i walsh (1991: 254: «l’oriental [...] va generalitzat [sic] [ə] a tots 
els tipus de síl·labes àtones»). En conseqüència l’hipotètica emergència 
en català, espontàneament i sense cap atre condicionament, de [ə] en 
posició tònica des d’una antiga e llatina pareix tipològicament anòma
la. En posició tònica el procés que esperem és [ɛ/e ≥ ə] i no uice uersa, 
procés evidentment més ecònomic que postular [ɛ/e ≥ ə ≥ ɛ] (cfr. 
Walsh 1991: 246: «mentre els dialectes balear i central tenen /ə/ i /ɛ/ 
respectivament, /e/ manté el seu valor primitiu en el català occidental, 
valencià i l’alguerès»).

Finalment, note’s obiter l’incongruència de postular un orige germànic 
per a la presència de [ə] en català i postular al mateix temps la seua 
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primerenca emergència en posició tònica, lo que contrasta en els ya 
supra aludits fets germánics.

El vocàlic resplendor valencià

Per atra banda, si realment tinguerem un pas [ə ≥ ɛ], els fets valenci
ans serien difícilment compatibles en el material català, ya que l’única 
neutralisació que no sistemàticament pero sí de manera prou regular 
coneix el valencià és la de les vocals /a/ i /e/ protòniques, precisament 
aquella que véem documentà també en la llengua ibèrica. Es tracta 
d’una neutralisació ben present ya des dels primers texts del s. xiii: en 
el llibre d’Alcoy (Diéguez 2012: 38 r62: aBdomenen i cinc vegades 
ibídem aBdomanen; 44 r80: sanCeres; 52 r100 i 68 r154: daVant; 65 
r148: sagel i sagelada; 68 r156: almanar...), lo que propícia possi
bles o segures ultracorreccions (Diéguez 2012: 50 r95: arenCa ‘arran
cà’; 51 r99: arenChat pero també ibídem arra[n]Cha; 64 r147, 81 
r195...: Cleriana; 68 r157: sent miChel i sant miChel). En el molt 
més extens “Llibre de la Cort” de Cocentaina els eixemples es mul
tipliquen i, per descontat, els [encara més] irregulars noms propis són 
els més afectats (Torró 2009: 39 r58: treure; 54 r110: estayna pero 
55 r113: astayna; 102 r269: alCharia pero 109 r289: lalQueria; 106 
r278: Bertolomeo i Bartolomeum; 116 r311 i 118 r315 ter: merda-
nix pero 117 r315 i 118 r317: mardanix; per citar només eixemples 
de l’any 1269; 382 r28 a1288: Condapnats pero r27: Condepnats). 
Abundant també la documentación de la cort valentina (Guinot & al. 
2008: 90 r85: treslat; 96 r99: reQuena en el text en castellà i raQue-
na en el valencià; 122 r11: amBut; 126 r15: Cleraço; 251 r8: Verayre 
bis i Varayre; 261 r30: BarCelona i Barçelona pero Barçalona...). 
Molt freqüent i en sintomàtiques ultracorreccions també en Pere pas-
Qual: en la “Bíblia Chicoteta” (Costa 1998: i 43: antendre; i 44: nan-
guna en el manuscrit de l’Escorial i nenguna en el Vaticà; ii 48: res-
plendor; xi 61 bis: raBeCha en el còdex de l’Escorial; xiV 67: delli 
aVant; xxVi 94: trespassarets), en la Disputa (Armengol 1907 ii: 66 
r6: Bestans; 206 r10: Vadells dor), en el “Gamaliel” (Armengol 1905: 
94 r5: resplendor), en la Destruccio de Hierusalem (Armengol 1905: 
185 r2: perlar; 189 r1 bis: peraules; 189 r4: un magnífic stuCia)... 
En els Feyts sembla un fenomen rar (Aguiló 1873: 7 r2: BarCalona; 
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151 r101 i 447 r443: daualam; 153 r103 i 186 r138: daualar; 186 r138: 
daualat...).

Independentment ara de la cronologia concreta dels canvis i de la 
qüestió de l’autoctonia o no de la llengua valenciana, si es vol integrar 
els fets valencians en el decurs fono–històric del català, a penes l’única 
manera de conciliar–ne les dades és acceptar que la primera neutrali
sació vocàlica fon precisament esta: la de /a/ i /e/ protòniques. Açò és 
congruent en la documentació més antiga disponible. Per eixemple, 
ya en época migeval (uide Coromines 1989/97: Vii 76 s. Segarra) te
nim un in Campo sagarrensi en un document de Els Prats de Rei de 
l’any ¡945! i un in sagarra, un poquet més tart, en un document del 
951. Oportunament recorda Veny (2015: 35) que ya Pierre fouChé 
(no arreplegat en les referències bibliogràfiques) n’havia recollit tes
timonis en rossellonés del s. xi i que Joan Coromines donava per al 
fenomen una datació «primerenca en situació pretònica (manà ‘menà’) 
al s. xiii; després, en posició final absoluta» (Veny 2015: 35).

Una cɛna en eta i una atra cena en èpsilon

Arrivem així ad una atra qüestió rellevant per a la dialectologia cata
lana, com és l’emergència en el català oriental d’una /ɛ/ allí a on en 
llatí teníem una /eː/ llarga. És sabut que Badia donava una extrema 
importància ad este factor: «La e tancada del llatí vulgar ens proporci
ona un dels criteris més importants per a la delimitació dels dialectes 
catalans orientals i dialectes occidentals» (Badia 1984: 138). Per ad est 
autor l’inmensa majoria de les diferències que separen el català orien
tal de l’occidental eren «relativament tardans» (Badia 1981: 111), pero 
u d’eixos poquets trets antics era «el tractament evolutiu d’algunes vo
cals tòniques […] com ocorre amb la e tancada del llatí vulgar, que es 
manté tancada en català occidental, però es modifica en oriental fins a 
arribar–hi a la vocal oberta» (Badia 1981: 111).

Serà també sabut que en igualtat de condicions les vocals llargues, 
més tenses, solen universalment realisar–se més tancaes que les vocals 
ubertes, de manera que, per eixemple, parelles com /eː – ɛ/ i /oː – ɔ/ 
resulten prototípiques. Açò vol dir que el pas esperat del llatí al català 
és el model cēna ‘cena’ ≥ [keːna ≥ kena]. Aixina puix, mentres el con-
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servaor català occidental presentaria ―o n’hauria mantingut l’evolució 
esperada ([‘sena])― l’oriental hauria innovat presentant /ɛ/ ([‘sɛnə]). 
Ya walsh (1991: 250): «la /e/ tònica del llatí vulgar, conservada com 
/e/ en l’occidental». Que el provençal seguixca la mateixa pauta (lla
tí /eː – i ≥ e/ en posició tònica; Cremonesi 1967: 31; Schultz–Gora 
1973: 20) que seguix el català occidental sugerix igualment que la vo
cal uberta és una innovació ―una més― del català oriental.

De nou el material ibèric presenta, pace Veny, un possible paralel per 
a l’evolució del català oriental. En la llengua ibèrica no n’hi ha cap evi
dència de vocals llargues, això no obstant, quan /e/ apareix reflectida 
en l’escritura epicòrica nomenada greco–ibèrica, una mera adaptació 
de l’alfabet jònic, esta vocal apareix significativament representà per 
l’ubert eta <h> i no pel tancat èpsilon <e>. Curiosament, rastrejant 
la toponímia de les parles peninsulars, ya fa cent anys, menéndez pi-
dal Don Ramón (1918) propongué l’existència d’unes ibèriques vocals 
obertes /ε/ i /ɔ/. 

L’aporia de la gorgia toscana

Pero en tota la raó un escèptic i rígit contrasubstratiste com Veny pot 
preguntar–se’n cóm és que una llengua, com l’ibèric, desapareguda 
fa un mínim de 3 centúries i un màxim de 8 abans del naiximent del 
català pogué eixercir alguna influència en esta llengua. No és, puix, el 
mateix cas del gascó, que representa un llatí clarament influït per unes 
parles vascòniques, les quals empero encara sobreviuen al costat. El 
dilema ya es presentà fa molt de temps i dins de la Romanística clàssica 
a propòsit de la gorgia toscana o “gola toscana” procés d’espirantisació 
de les oclusives sordes ([g ≥ ɣ; k ≥ h; p≥ ɸ; t ≥ θ]) baix determinades 
condicions en l’italià d’esta zona, procés que fon assignat a l’influència 
del substrat etrusc, encara que l’etrusc, com l’ibèric, no sobrevixqué a 
la llengua llatina.

Eppur si muove. L’assunt no és una qüestió de fe. Lo ver i cert és que 
n’hi han molts casos pareguts en atres diacronies llingüístiques; lo cert 
i ver és que ara per ara no sabem en certea quins són els mecanismes 
que fan perdurar ―fet, no fe― tràmit una atra llengua particulars hà
bits articulatòris ancestrals. Potser és la freqüència sonora o altea de la 
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veu o be la modalitat de la frase ―uulgo, l’accent i l’entonació― els 
factors que arroseguen quaix en estat letàrgic certs canvis vocàlics i 
consonàntics. En tot cas, és segur que necessitem el concurs d’una 
llengua intermija per a salvar l’hiat i siga operatiu ixe procés en diferit, 
ixe efecte retardat. Per a Badia el fet és que característiques i formes 
de l’antic substrat «generació rere generació [...] es retransmetien [...] 
com a maneres secundàries» (1981: 113).

¿Un nivellament a la carta?

Per últim, provablement l’aspecte més polèmic d’esta important con
tribució de Veny estiga en l’intent de resucitar el fiambre de la vella 
hipòtesis repoblacionista sobre l’orige de la llengua valenciana i en sa 
versió més clàssica i caballeresca de la teoria repartimentista: aquella 
que vol vore l’orige del romanç valencià en el repartiment de propie
tats, inmediatament despuix de la lliberació del regne, als àdvenes 
aragonesos i catalans. Veny no fa menció ninguna de l’atra teoria 
repoblacionista i sorgida precisament com a crítica resposta a les innú
meres deficiències de la teoria clàssica: sa versió llarga ¡fins a 1425! i 
proletària o teoria inmigracionista (Guinot 1999), que defén un goteig 
d’emigrants aragonesos i catalans fins a conformar les respectives ma
jories territorials.

Són múltiples les dificultats de les dos teories, pero ―hu creem ho
nestament― el gran dialectòlec Veny només n’afronta una: l’aparent 
còmoda pertinença del valencià al català occidental quan tota la docu
mentació de manera inequívoca senyala també la presència, entre els 
conquistadores, de parlants de català oriental, «parla oriental que, d’al
tra banda, el [sic] s. xii no estava tan diferenciada de la parla occiden
tal» (Veny 2015: 35). Per a intentar resoldre la paradoxa, Veny fa us 
ací de la teoria d’alarCos Emilio (1960), qui observà que aragonesos 
i catalans occidentals «posseïen un vocalisme força semblant, enfront 
del cat. or., que coneixia una neutra tònica [ə] i una neutra àtona; 
d’aquesta manera s’hauria imposat en el valencià el sistema propi dels 
dos grups, amb un anivellament a favor de la majoria» (2015: 35).

Com dien els clàssics, qualsequer fenomen de convergència llingüística 
és, a priori i en seu teorètica, perfectament plausible, natural i espera
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ble. Sense anar–s’en lliteralment més llunt, tenim ―encara que potser 
també en un poquiu d’efecte retardat, puix n’hi ha ya en 1289 la possi
ble pero dubtosa oroneta d’una archilaga per argilaga (Torró 2009: 405 
r111: esCoBa darChilagua)― un evident anivellament llingüístic en 
el dialecte central valencià o apichat, un valencià clarament influit per 
la parla castellana–aragonesa dels repobladors i els emigrants que his
tòricament s’han dirigit en tota llògica i de majoritària manera cap a la 
capital valentina i les riques redolades de l’horta i no cap al pobre secà 
de les terres interiors. Ara be, en este concret cas ¿quin és el factor 
que determina que tingam, pero dir–ho aixina, un nivellament sectari 
i llimitat al vocalisme? o ¿per qué no afectà dit nivellament més inten
sament als atres elements de la llengua fins a conformar una mena de 
crioll català–aragonés en tota la regió, tal com ha passat en tants llocs 
del mon en paregudes circumstàncies? ¿cóm és que el castellà–ara
gonés de l’interior i el coster valencià mantingueren empero una tan 
marcada frontera? Encara que en dubtes, Veny (2015: 35) considera, 
per eixemple, resultat d’una possible influència aragonesa la presència 
de l’artícul el en valencià: «potser l’article el en comptes de lo». No 
obstant, la zona de parla valenciana en el regne de Valéncia més pro
penca a les terres d’Aragó i segurament en major contacte històric en 
les comarques aragoneses és precisament la zona, al nort de Castelló, 
a on el vell artícul lo està encara més viu i ¿és que acàs l’efecte nive
llador de l’aragonés influí també en el lluntà català oriental a on tenim 
igualment el en lloc de lo...?

Decididament, pensem, ni la teoria de la “Reconquesta” ni la la teoria 
del nivellament aclarixen res. Queden encara moltes preguntes per 
respondre, moltes incògnites per iluminar, pero la ciència, en certa 
mida, és també això: adinsar–se en un mar de foscors... 
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