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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Objectius 

L’objectiu bàsic del TFC L’evolució de la 4 i 5 persones del Present d’indicatiu. 

Sincretisme amb el subjuntiu i l’imperatiu és aprofundir en l’estudi diacrònic des del 

llatí al català d’aquesta part de la morfologia verbal i, específicament, en el canvi de les 

desinències –am/au del PI1 de la primera conjugació a –em/eu en la major part del 

català. L’estudi tindrà dues parts diferenciades, una primera part donarà compte de 

l’evolució etimològica d’aquestes formes del present d’indicatiu fins a l’època del català 

medieval. I, una segona part, que serà la central, estudiarà el procés mitjançant el qual 

aquestes formés arizotòniques del present d’indicatiu de la primera conjugació han 

convergit amb el present de subjuntiu i l’imperatiu en la major part del territori de parla 

catalana. Des dels plantejaments teòrics de la Morfologia Natural, s’intentarà demostrar 

empíricament que una sèrie de problemes de naturalitat morfològica han afavorit els 

creuaments analògics que han donat com a resultat el sincretisme d’aquestes persones 

en el sistema de present de les tres categories modals.  

A més a més, també s’intentarà justificar per què algunes varietats dialectals no han 

seguit el mateix camí que el català estàndard continental.  

1.2. Organització dels continguts 

El contingut del treball s’organitza de la manera següent. El punt 2 presenta la tipologia 

dels recursos textuals utilitzats i la metodologia emprada en la recopilació de les dades i, 

per descomptat, la sistematització d’aquestes. El punt 3 contextualitza i justifica el marc 

teòric que s’utilitza en l’anàlisi del fenomen estudiat. El punt 4 descriu l’evolució 

regular etimològica de les formes arizotòniques del sistema de present des del llatí fins 

al català medieval. El punt 5 constitueix el nucli del treball pròpiament dit. En aquest 

apartat, de manera més específica, parlem de les anomalies del sistema medieval que 

van influir en els canvis analògics posteriors i exposem els exemples que ens demostren 

quan, on i de quina manera es van anar produint aquests canvis. El punt 6 exposa les 

divergències evolutives d’altres dialectes catalans que no van seguir la mateixa línia que 

el català general continental. El punt 7 recull, a tall de conclusió, les principals 
                                                 
1 Al llarg del treball s’alternen les sigles PI i PS amb “present d’indicatiu” i “present de subjuntiu” per a 
referir-nos als mateixos conceptes. 



Mavi Rovira Lull  TFC FILOLOGIA CATALANA 

- 5 - 

aportacions del treball. Finalment, el treball es completa amb la llista del corpus utilitzat 

en el buidatge de textos i les referències bibliogràfiques que s’han utilitzat durant tot el 

treball.   

 

2. LES DADES I LA METODOLOGIA 

2.1. Tipologia dels recursos textuals 

En aquest treball de recerca, ens centrarem principalment en textos catalans a partir del 

segle XIV fins al segle XIX. Aquests textos ens il·lustraran sobre l’evolució i l’ús de la 

llengua catalana al llarg d’aquests segles. La majoria dels textos objecte d’estudi sobre 

els quals basarem la nostra recerca no són inclosos en repertoris de textos literaris. En 

l’estudi de l’evolució de la llengua catalana, sovint s’han valorat especialment els textos 

literaris i s’han deixat de banda els textos que no tenien cap valor literari o estètic.  No 

s’ha tingut en compte que els documents sense pretensions literàries ni cultes són els 

que més fidelment poden reproduir l’ús viu d’un idioma en el seu estadi evolutiu 

corresponent. No obstant això, sempre tindrem present que l’expressió escrita,  pel 

mateix fenomen de l’escriptura, mai serà un calc de la realitat oral.   

D’una altra banda també hem inclòs algun text considerat literari, ja que els seus autors 

entre el seu llenguatge estàndard o cancelleresc introduïen materials populars  presos de 

la llengua parlada sense tradició literària. En fra Vicent Ferrer, Muntaner i Eiximenis 

són bons exemples d’aquests tipus de textos.  

En alguns casos els textos que hem seleccionat són de nivell col·loquial, és a dir, de 

reproduccions més o menys fidedignes de registres poc elevats. En tenim un exemple en 

els “llibres de crims” dels segles XV i XVI de la Paeria de Lleida. Mitjançant aquests 

documents podem treure proves concloents de l’estat de la llengua oral en un moment 

determinat.  

De les cartes privades i de les memòries es poden treure bastants exemples textuals.  El 

caràcter íntim d’aquests papers, en els quals es prescindeix de l’ambició literària, fa que 

hi haja un elevat grau d’espontaneïtat. La majoria d’aquests escrits es basen en el parlar 

col·loquial i tenen un llenguatge clar i senzill.  
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Els col·loquis i el gènere teatral, malgrat les consideracions que s’han fet més amunt 

sobre els gèneres literaris,  són una altra font interessant de dades, ja que normalment 

utilitzen l’estil directe. Hi ha diàlegs entre els personatges i s’utilitzen sovint les formes 

de present, que són les que ens interessen per a la nostra recerca.  

En els segles XVII i XVIII, en què la literatura en llengua catalana té un objectiu més 

didàctic i testimonial que artístic, són d’una gran importància lingüística els sermons 

escrits per a un públic molt general. La llengua d’aquests sermons no està exempta de 

castellanismes i de cultismes, però sense dubte, recull trets de la llengua parlada i 

expressions i locucions populars.  

S’ha procurat que la selecció textual siga equilibrada i representativa de tots els usos i 

que il·lustre la producció en tot el domini lingüístic català. De vegades hem tingut algun 

problema en la selecció dels textos, ja que el nostre objecte d’estudi ens obliga a 

recórrer a textos escrits en un estil directe en el qual s’utilitzen les formes de present.  

Per acabar amb la descripció dels textos que es faran servir, cal dir que tots els 

documents estan inclosos en col·leccions editades per filòlegs de reconegut prestigi. 

2.2. Metodologia 

Després de la descripció dels recursos textuals que es faran servir per a la realització 

d’aquest treball de recerca, s’intentarà descriure breument la metodologia utilitzada. Es 

tracta d’una metodologia inductiva, segons la qual és la recollida i descripció de dades 

textuals concretes la que permet formular hipòtesis que tinguen en compte els fets 

observats. Aquesta metodologia proposa un apropament empíric que ens permetrà 

descriure l’ús que una comunitat fa de la llengua tot partint de dades autèntiques. La 

recerca es basarà en dades reals obtingudes amb un objectiu determinat que intentarem 

interpretar, i no en un exercici introspectiu que partiria del coneixement que els usuaris 

tenen de la llengua per il·lustrar-lo més tard amb exemples.  

Tal com s’ha explicat més amunt, ens basarem en textos catalans a partir del segle XIV i 

fins al XIX. Les dades textuals obtingudes en el buidatge de textos aniran inserint-se a 

mesura que avancem en l’explicació. L’observació dels canvis ja acomplerts o en marxa 

poden donar-nos indicis sobre la seua orientació i explicació.  
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En la primera part del treball, això és en l’estudi de l’evolució de les desinències de la 

4a. i 5a. persones del PI de la primera conjugació des del llatí fins al 1500 

aproximadament, necessitarem poc suport documental, ja que la llengua catalana, a 

l’Edat Mitjana, si deixem de banda la poesia, presenta un llenguatge uniforme al llarg de 

tota la geografia de parla catalana i amb molt escassa evolució cronològica. Les variants 

dialectals no hi són presents, a excepció d’algun autor valencià del segle XV. L’idioma 

és idèntic per tot arreu. De tota manera, en l’exposició dels canvis etimològics, producte 

de l’evolució fonètica, que s’han produït en el català s’intentarà datar el moment del 

canvi amb algunes dades textuals extretes de documents que presenten solucions 

diverses.  

En la part central del treball, és a dir, en l’estudi de l’evolució de les formes de les 

persones 4a. i 5a. del PI fins a la llengua actual, anirem inserint les dades textuals a 

mesura que vagen produint-se els canvis analògics. Aquests canvis intentaran 

interpretar-se a partir dels pressupòsits de la Morfologia Natural. 

2.3. Sistematització de les dades 

Per a la relació detallada de les obres que hem analitzat, vegeu, l’apartat 7 (Corpus 

estudiat). Pel que fa als criteris de citació dels exemples, hem de dir que respectem 

escrupulosament l’ortografia dels editors. Així mateix, s’ha intentat establir un sistema 

unitari de citació que afavorisca la localització dels exemples. D’aquesta manera, la 

majoria de les referències constaran de les següents dades: 1) identificació de l’obra a 

través del signe amb lletra majúscula que hem anotat més avall; 2) identificació de la 

pàgina; 3) identificació de la línia. 

Hem d’apuntar que en alguns casos, com en el cas de les edicions digitals, ens hem 

hagut d’apartar d’aquest sistema, ja que el número de pàgina no està especificada. 

D’una altra banda, en documents d’història de la llengua catalana, com que es tracta 

d’una recopilació de documents des dels orígens a Fabra, hem afegit al signe que 

identifica l’obra una d i el número de document. Per tant, en casos com (D, d2, 12, 4), la 

lectura seria: Documents d’història de la llengua catalana, document 2, pàgina 12, línia 

4). De tota manera, en aquesta obra que abraça un període tan llarg, ens calia a més 

especificar el títol del document i l’època a la qual pertany. 

Tot seguit hem fet un llistat amb el nom de les obres i els signes que les identificaran: 
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Alivio de pastors i past de ovelles (APP) 

Breu compendi de doctrina christiana (DC) 

Catecisme menor, que per a la ensenyansa dels noys y noyas luego que saben parlar ha 

escrit lo Rt. D. Anton Claret,1847 (CME) 

Col·loquis de temàtica jocosa i satírica (CS) 

Conversa d’un pagès de la Muntanya sobre lo Papa,1842 (CPP) 

Crònica II (CM) 

Documents d’història de la llengua catalana (D) 

Epistolari del segle XV (EC) 

Font Mistica, y sagrada, del paradis de la Iglesia, 1762 (FMS)  

Frederic Soler Teatre (FST) 

Instruccions per a l’ensenyansa de minyons de Baldiri Rexach, 1748 (IEM) 

Libres de caça2 (LC) 

Opuscle “Don Ramon de Marymon... [bisbe de Vic]”, 1730 (ORM) 

Poesia catalana del barroc (PB) 

Primers textos de la llengua catalana (PLC) 

Processos de crims del segle XV a Lleida (PCI) 

Rondalla de Rondalles de Lluís Galiana (RR) 

Sainets del segle XIX (SSD) 

Sermons Sant Vicent (SV) 

Sermó de la invenció de la creu (SIC) 

Tirant lo Blanc (TB) 

Tratat d’Adages i Refranys valencians per Carles Ros (TAR) 

 

3. MARC TEÒRIC 

3.1. Pregunta de partida 

En aquest treball s’estudien aspectes relacionats amb el component morfològic de la 

llengua, ja que els mots estan formats per unitats mínimes gramaticals (els morfemes) 

que apareixen en un ordre determinat. En l’actualitat la majoria d’autors defineixen 

morfema com a unitat mínima d’anàlisi gramatical, com un conjunt de propietats 

gramaticals i no només de significat (Mascaró 1986, Pérez Saldanya et al. 2003). 
                                                 
2 En el cas d’aquesta obra, hem hagut de sistematitzar les dades de manera diferent. Com que les pàgines 
no estaven numerades en l’edició de Google i l’obra estava subdividida en capítols, els hem numerat. 
Després del número del capítol hem posat el número de línia que li correspon dintre del capítol.  
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L’estructura morfològica d’una llengua està determinada pels morfemes que la 

configuren i també per l’organització dels morfs que els representen. L’ordre 

d’ocurrència dels morfs  s’estableix, en part, a partir de l’ordenació dels processos 

morfològics i, en part, per l’establiment de la posició exacta que ocupen els morfs que 

representen els morfemes en el mot. Però, encara hem de tenir en compte un altre 

aspecte que els models generatius basats en la perspectiva morfèmica no recullen. 

Estem parlant del paper dels paradigmes en la morfologia verbal d’una llengua flexiva 

com el català.  

En el marc teòric de la morfologia natural, els paradigmes flexius sempre han tingut un 

paper destacat, ja que a partir d’ells s’intenta justificar l’estructura interna dels mots. En 

els treballs desenvolupats en aquest marc teòric s’analitza la distribució dels morfemes 

en termes de les relacions implicatives que s’estableixen entre les diverses formes 

verbals del paradigma. (Pérez Saldanya et al. 2003). Aquest model s’aplica sovint a 

estudis de tipus diacrònic, perquè resol de manera satisfactòria l’anàlisi de fenòmens 

que es mantenen al marge de la regularitat morfològica i que la gramàtica històrica 

tradicional engloba en el calaix de sastre de l’analogia. Hom deu el concepte d’analogia 

als neogramàtics europeus (s. XIX) entés com a la pressió de determinades formes sobre 

unes altres, que provoca que les últimes es desvien de l’evolució fonètica que, d’una 

altra manera, seria regular i predictible. Els crítics d’aquest model van interpretar 

l’analogia com un recurs que el lingüista feia servir per no haver de donar compte de 

tots aquells casos que eren excepcions a les lleis fonètiques. En paraules de Pérez 

Saldanya (1998: 154), “l’analogia no és la causa o el motor del canvi, com es postula en 

els estudis neogramàtics; l’analogia és el recurs morfològic utilitzat per resoldre 

determinades anomalies dels paradigmes flexius”.  

Tots aquests precedents teòrics ens han dut a formular la nostra pregunta de partida 

intentant explicar el motiu pel qual les formes de la 4a. i 5a. persones del present 

d’indicatiu que etimològicament esdevenen regularment –am, -au en la llengua antiga, 

en català modern apareixen substituïdes per –em, i –eu. És cert que l’única explicació 

possible a aquest canvi l’hem de cercar en l’analogia. Però, insistim, per què s’ha 

produït el canvi analògic en aquestes formes en lloc de mantenir inalterat el sistema 

anterior? Aquesta és la pregunta bàsica que s’intentarà respondre.  
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La morfologia verbal, tant en allò que afecta el radical com pel que fa a les desinències, 

respon fonamentalment a les lleis de l'evolució fonètica de l'idioma, i això és el que ha 

passat amb l’evolució de la persona 4a. i 5a. del present d’indicatiu de la primera 

conjugació en una primera fase.  

Tanmateix, però, la morfologia verbal està sotmesa secundàriament a l'analogia en un 

grau tal que en molts casos anul·la la normalitat fonètica i dóna lloc a un gran volum 

d'excepcions, de tal manera que normalment resulta "regular" allò que és analògic i 

"irregular" allò que és fonètic, i així arribem als canvis experimentats en el català 

modern.   

3.2. Estat de la qüestió 

Els canvis experimentats en les persones quarta i cinquena del present d’indicatiu de la 

1a. conjugació ha estat analitzat per Badia (1994). Aquestes persones de la conjugació 

llatina –ARE acaben en –AMUS i –ATIS,  i esdevenen regularment en la llengua antiga 

–am, -ats (> -au); però en català modern apareixen substituïdes per –em, i –eu. Badia 

entén que l’explicació d’aquestes substitucions cal cercar-la en una sèrie de creuaments 

analògics concatenats.  

Pérez Saldanya (1998) atribueix les causes d’aquest canvi a una sèrie d’anomalies 

morfològiques del sistema medieval. Aquest sistema plantejava alguns problemes de 

naturalitat morfològica que van acabar imposant-se sobre la necessitat de mantenir els 

modes perfectament diferenciats.  

Dins del panorama de la interpretació teòrica de l’analogia, Wheeler (2007) justifica 

aquests canvis analògics per la necessitat d’alleujar algun dels problemes psicològics o 

psicolingüístics que els paradigmes flexius plantegen al parlant de l’idioma. Però, 

aquestes dificultats són diferents segons el subjecte siga el parlant, l’oient o l’aprenent 

de l’idioma3. A cadascuna d’aquestes facetes del subjecte se li plantegen uns problemes 

diferents i aquest fet provoca que de vegades un canvi analògic pot alleujar una 

dificultat psicolingüística però en pot agreujar una altra. Aleshores, quins problemes 

resulten més greus i quins prevalen quan es produeix un conflicte entre la conveniència 

d’evitar un problema i la d’agreujar-ne un altre? 

                                                 
3 Quan parlem de l’aprenent de l’idioma ens referim al nen que adquireix la seua llengua 
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Pel que fa al català, aquest problema s’ha intentat encarar per Wheeler (2007) des dels 

plantejaments teòrics de la Morfologia Natural. Aquest model parteix dels conceptes 

funcionals i de la teoria del marcatge de l’Escola de Praga. En la teoria del marcatge, 

allò més marcat s’oposa a allò menys marcat, que és, en morfologia natural, allò més 

natural i més freqüent. Des del punt de vista de la Morfologia Natural, les llengües 

prefereixen els fenòmens morfològics que són més naturals que els altres. A més, 

aquesta teoria defensa que els paradigmes flexius estan determinats per quatre principis 

de naturalitat: la congruència del sistema i l’estabilitat de les classes flexives 

(dependents del sistema de cada llengua), la uniformitat i transparència i la iconicitat 

estructural (independents del sistema).  

Es tracta d’un model que resol de manera satisfactòria l’anàlisi de fenòmens que es 

mantenen al marge de la regularitat morfològica i que la gramàtica històrica tradicional 

engloba en el calaix de sastre de l’analogia. Per aquest motiu, ens hem inclinat a fer 

aquest TFC seguint el model de la Teoria de la Morfologia Natural. A més a més, el 

fenomen del sincretisme ha esta sovint defugit en els manuals de gramàtica històrica.  

Però, per què aquests problemes de naturalitat morfològica no van actuar igual en tots 

els dialectes catalans? Per què el balear i el pallarés encara mantenen les formes 

etimològiques en les persones 4a. i 5a. del present d’indicatiu de la primera conjugació? 

Per què es produeix l’analogia en el temps documentat i no en un altre anterior? Per què 

en l’alguerès solament s’ha donat aquesta substitució analògica en la 4a. persona de la 

primera conjugació de l’indicatiu? 

 

4. EVOLUCIÓ DE LA 4a. i 5a. PERSONES DEL SISTEMA DE 

PRESENT DES DEL LLATÍ FINS AL CATALÀ MEDIEVAL 

4.1. Introducció 

Tot seguit anem a descriure l’evolució de les formes arizotòniques del sistema de 

present des del llatí fins al català pròpiament dit. Malgrat que el títol d’aquest treball 

solament fa referència a la 4a. i 5a. persones del PI de la primera conjugació, ens caldrà 

observar l’evolució de tot el sistema de present, tant de la primera conjugació com de 
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les no primeres, per tal de veure les anomalies  morfològiques del sistema medieval que 

van ser les causants que aquestes formes de la primera conjugació canviaren a –EM, -

EU en la major part del territori de parla catalana.  

4.2. Evolució de les desinències de 4a. i 5a. persones  

Les desinències personals llatines eren comunes per a quasi tots els temps verbals, les 

de 1a., 2a., 3a., i 6a. persones no tenien cap vocal (-M, -S, -T, -NT); en canvi, les 

desinències de 4a. i 5a. persones eren sil·làbiques i contenien una consonant + una 

vocal+una consonant (-MUS, -TIS); per aquest motiu les formes verbals d’aquestes 

persones tenien una síl·laba més en tots els temps verbals. L’evolució des del llatí al 

català medieval de les desinències de 4a. i 5a. persones,  tant de la primera conjugació 

com de les conjugacions no primeres, es justifica a partir de l’actuació de regles 

fonètiques regulars. Per tal d’exemplificar aquesta evolució utilitzarem els verbs 

modèlics cantar de la primera conjugació i batre i sentir de la segona i tercera 

conjugacions respectivament: 

Podem diferenciar tres estadis en aquesta evolució, el del llatí clàssic, el del llatí tardà  i 

el català pròpiament dit (Pérez Saldanya 1998: 117-122): 

(1) 

cantāmus cantamos cantams cantam 
I conjugació 

cantātis cantades cantats [dz] cantau 

batte(mus batemos batems batem 
II conjugació 

batte(tis batedes batets [dz] bateu 

sentīmus sentimos sentims sentim IN
D

IC
A

T
IU

 

III conjugació 
sentītis sentides sentits [dz] sentiu 

cante(mus cantemos cantems  cantem 
I conjugació 

cante(tis cantedes cantets [dz] canteu 

battāmus batades batams batam 
II conjugació 

battātis batades batats [dz] batau 

sentiamus sentiamos sentiams sentim S
U

B
JU

N
T

IU
 

III conjugació 
sentiatis sentiades sentiats [dz] sentiau 
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La sonorització de les oclusives sordes intervocàliques (cantades, batedes) i l’obertura 

d’un grau de les vocals breus (cantamos, batemos) són les regles fonètiques regulars 

que van actuar en el pas del llatí clàssic al llatí tardà. 

En les formes ja pròpiament catalanes es produeix una caiguda de les vocals àtones 

diferents de /a/ (cantams, cantats; batems, batets i sentims, sentits). Però, per què la –s 

final llatina, que habitualment es conserva, es perd en la terminació de 4a. persona? 

Pérez Saldanya (1998: 121) observa que la “m podia desenvolupar tota sola la funció de 

marcador de quarta persona i la s no sols no aportava distintivitat a la desinència sinó 

que, a més, plantejava el problema de ser marcador de segona persona i, juntament amb 

la consonant dental, de cinquena persona”.  

Pel que fa a la desinència –TIS  de 5a. persona, a partir de la pèrdua de la vocal àtona, 

sembla que la primera transformació que va sofrir va ser la sonorització de l’oclusiva, 

que va generar el grup [ds]. Aquest grup, quan anava seguit de vocal, es sonoritzava i es 

pronunciava [dz]. Més tard, aquest darrer grup va confluir amb la [∆] i posteriorment es 

va vocalitzar en [w]. En opinió de Gulsoy (1993: 159), d’acord amb Rafel i Coromines, 

“aquesta vocalització degué complir-se en la llengua popular durant el primer quart del 

segle XIII”. No obstant això, en la documentació consultada, observem que la lluita 

entre u i ts  va continuar fins la primera meitat del segle XV. En una carta privada del 

1448 trobem els següents exemples: 

- vós me trametau  tants diners com poreu, e façats  madona ma mare m’enviu (EC, 87, 
15) 

- sinó que em recomanets en gràcia de madona ma mare (EC, 88, 6) 

4.3. L’Imperatiu  

L’imperatiu present llatí només tenia dues persones: la segona i la cinquena. D’aquestes 

dues persones només ha arribat fins a nosaltres la segona, mentre que les formes 

etimològiques de cinquena persona van ser desplaçades per formes analògiques preses 

de l’indicatiu.  

Les formes etimològiques de l’imperatiu amb –t apareixen en molts textos fins, més o 

menys, el segon quart del segle XV, però al segle XIII ja alternava amb els reflexos de –

TIS de l’indicatiu i, en part, els del subjuntiu.  Gulsoy (1993: 357-367) considera que la 

confluència de l’imperatiu etimològic amb les formes de l’indicatiu va començar quan 



Mavi Rovira Lull  TFC FILOLOGIA CATALANA 

- 14 - 

el descendent de –TIS havia arribat a l’etapa –d fricativa i que llavors diferia molt poc 

de la –d oclusiva < -TE; la confluència havia de ser en favor del reflex de –TIS ja que, 

sent comú a totes les modalitats verbals, s’identificava en la consciència del poble com 

a distintiu de 5a. persona.  

Observem el següent exemple de la 5a. persona extret d’un fragment de les Homilies 

d’Organyà,  que segons Gulsoy (1993: 360) ens proporciona l’etapa intermèdia en 

l’evolució de –TE de l’imperatiu plural: -TE > -de > -d > - t. (cantate > cantade > cantad 

> cantat)    

Tornad -vos a mi, zo dix Nostre Séiner, ab tot vostre cor e ab tota vostra pensa (D, d7, 19, 72) 

En una epístola de mitjan segle XIII (PLC), podem constatar un bon nombre 

d’exemples de l’imperatiu en –t i algun en –d, a més a més, també fa servir l’imperatiu 

de 5a. persona tret del subjuntiu amb funció de manament4.  Vegem els exemples:  

E sapiatz que enquara no an feit res ni faran d’aquí enant si Déus o vol. (PLC, 120,14) 

E de ço del bispat metet  peinnora ça e là, e que vós ne siats honrat,... (PLC, 120, 19) 

E fed -o saber a·n P. De Villamur e al Comte Paillars... (PLC, 120, 27) 

 E vós avets parents e nabots facen mal, e vós sofrit -los cubertament, que puix sí sirets bispe 
malgrats de totz vostres enemics. E·ntremetet- vos com sirvatz la cort... (PLC, 121, 2) 

...trametet -ne letres al bispe de Zaragoza si·s fa ab son conseil (PLC, 121, 17) 

E trametet -nos les actes del pleit d’en Joverre e queles d’en R. De Cervera ... (PLC, 121, 21) 

Estirs sapiats  que nós avem toz dies VI avocatz e maestre Andreu...  (PLC, 121, 27) 

E jo sapiats  que fui robat e perdí tot quant portava de les letres enfora (PLC, 121, 29) 

E vistes les letres, trametet- nos vostra volontat  (PLC, 122, 6) 

Segons la documentació consultada, podem afirmar que durant el segle XV els 

imperatius etimològics encara tenien bastant vitalitat. Encara trobem restes de 

l’imperatiu en –t en textos no literaris de finals del segle XV: 

                                                 

4 Gulsoy (1993: 366) ens fa observar que “en el cas de les formes de subjuntiu present [...] va haver-hi l’adquisició 

d’una nova funció, la d’imperatiu. I, ben mirat, això no sorprén quan pensem que hom expressava l’imperatiu negatiu 

pel subjuntiu present i, a més, que el subjuntiu present era la forma que s’emprava per a manament indirecte en les 

altres persones”.   
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- Sperat -me ací  (PCI, ) 

- Prenet  vós / lo corn (PCI, 103, 20) 

4.4. Síntesi de l’evolució regular del sistema de present 

Quan arribem al 1500 en la 4a. i 5a. persones del PI, PS i Imperatiu en cadascuna de les 

tres classes conjugacionals, només dues formes expressen els tres significats, i les 

formes manifesten una distribució desequilibrada (Wheeler 2007: 23) 

(2) [adaptat de Wheeler 2007: 23] 

Conj. Pers Indicatiu Imperatiu Subjuntiu  

   Positiu Negatiu  

4a. cantam cantem no cantem cantem 
I 

5a. cantau cantau no canteu canteu 

4a. batem batam no batam batam 
II 

5a, bateu bateu no batau batau 

4a. dormim dormam no dormam dormam 
III 

5a. dormiu dormiu no dormau dormau 

Com podem veure en aquesta taula, al 1500 ja tenim casos de sincretisme modal, fruit 

de l’evolució regular que influiran en l’evolució sincrètica posterior, aquests casos són 

els següents: en primer lloc, tenim el sincretisme entre l’imperatiu positiu i l’indicatiu 

en la 5a. persona; en segon lloc, tenim el sincretisme entre la 4a. i 5a. persones de 

l’imperatiu negatiu i el subjuntiu; i per últim hem de fer esment d’una altra mena de 

sincretisme que ja es donava en el llatí, es tracta del sistema d’oposicions vocàliques de 

les quals se servien els parlants per a realitzar el contrast entre indicatiu i subjuntiu que 

eren les mateixes en què es basaven els sistemes conjugacionals.  

Un altre tipus de sincretisme, que no surt reflectit a la taula, és el de la 6a. persona. Tant 

en la primera conjugació com en les conjugacions no primeres, aquesta persona va 

confluir en –EN en el PI i en el  PS encara que per motius diferents: en el present 

d’indicatiu de la primera conjugació, com a conseqüència de l’afebliment de la vocal /a/ 

en /e/ en posició posttònica interna, la vocal temàtica de la 6a. persona es converteix en 

/e/. En el present d’indicatiu de les conjugacions no primeres, la caiguda de vocals 

àtones diferents de /a/, hauria d’haver deixat sense desinència la 6a. persona, però 
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aquesta persona va mantenir una vocal de suport /e/ per tal d’atorgar sil·labicitat a la 

desinència (battunt > baton > baten) 

En la 6a. persona del present de subjuntiu també es va mantenir la vocal de suport /e/ 

per necessitats sil·làbiques, però en el present de subjuntiu de les conjugacions no 

primeres va ocórrer el mateix que en el present d’indicatiu de la primera conjugació.  

 

5. CANVIS ANALÒGICS EN LA 4a. i 5a. PERSONES DEL 

PRESENT D’INDICATIU  

5.1. Introducció 

En el marc teòric hem fet referència seguint Pérez Saldanya (1998) que les causes del 

canvi analògic de les desinències 4a. i 5a. del PI es deu a una sèrie d’anomalies 

morfològiques del sistema medieval. Ara, i a la vista dels factors anteriors, intentarem 

esbrinar quines van ser aquestes anomalies i com es resolen. Per aquest motiu 

procurarem destriar els punts febles del sistema del 1500 i els estadis evolutius en el 

reemplaçament dels afixos flexionals a través de la documentació consultada.  

5.2. Manca de naturalitat de les formes del sistema medieval 

Com hem vist en la taula (2) més amunt quan arribem al 1500, l’evolució regular 

etimològica de les persones 4a. i 5a. del PI de la primera conjugació havia donat les 

desinències –AM, -AU en tot el català. Però a partir d’aquesta data s’inicia un procés de 

canvi analògic que acabarà substituint aquestes desinències per –EM, -EU en la major 

part del territori de parla catalana. Les formes del sistema medieval permetien una clara 

distinció entre els presents d’indicatiu i subjuntiu, però presenten tres anomalies 

morfològiques diferents que han esta perfectament delimitades per Pérez Saldanya 

(1998: 177-178): 

a) Opacitat morfològica: el sistema clàssic era transparent quant a la distinció 

entre indicatiu i subjuntiu, tant en la primera conjugació com en les conjugacions no 

primeres. En canvi, l’oposició entre la 4a. persona del PI i la 4a. del pretèrit perfet era 

totalment opaca. Aquesta homofonia entre els dos temps de l’indicatiu era força greu, ja 
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que es tracta de dos temps absoluts del mode indicatiu. Aquest sincretisme entre els dos 

temps, li podia ocasionar veritables problemes al subjecte en tant que oient. Si observem 

els següents exemples ens adonarem de la dificultat que suposava distingir aquests dos 

temps:  

- E ab los sis cavalls armats e los hòmens de peu que eixiren així lleugers, anam* ferir en les 
senyeres, sí que al primer colp n’abatem tres. (CM, 102, 15) 

- en veritat, si sol haguéssem haüts cent hòmens frescs, de les galees haguérem retengudes més 
de quatre. Mas nós érem tuit nafrats e ujats, e així a la mala ventura lleixam -los estar. (CM, 102, 
25) 

- e foren molt despagats con no hi eren estats. Emperò alegram*- nos tuit los uns ab los altres e 
fém grans professons a retre gràcies a Déu de les victòries que ens havia donades.  (CM, 103, 5) 

Saldanya (1998: 177) afirma que “la necessitat d’una posició més icònica amb el 

pretèrit perfet i la d’evitar aquesta homofonia va contribuir als canvis analògics que es 

van produir en tots dos temps”. Des del nostre punt de vista, entenem que el sincretisme 

present-perfecte va influir en el canvi analògic del perfet, però no en el del present. Una 

vegada establertes les noves formes analògiques del perfet, cap al segle XV 

aproximadament,  ja s’havia resolt l’opacitat temporal; les formes de PI encara van 

mantenir la mateixa desinència fins al segle XVII que es van introduir les noves 

desinències analògiques.  

b) Al·lomorfia: una dificultat ben greu se li plantejava també al parlant de 

l’idioma, ja que com hem vist en el sistema de 1500 representat a la taula (2), el 

subjecte estava obligat a triar formes equivalents en l’expressió de l’imperatiu (cantem 

enfront de cantau, i cantau enfront de no canteu). D’una altra banda, el subjecte oient 

havia de fer front  al sincretisme entre l’imperatiu i subjuntiu (cantem imperatiu i 

subjuntiu) i entre l’imperatiu i l’indicatiu (cantau imperatiu i indicatiu). El subsistema 

demanava algun tractament que el rectificara.  

Hem trobat mostres d’aquestes dificultats en diversos documents consultats. Tot 

seguit, per tal d’il·lustrar-les, n’exposarem unes quantes:  

- E, quant li hajats mes los gits, posau-li  tantost los cascavells, que sien petits, e no ·ls hi poseu 
estrets, que res no deu hom posar estret a l’ocell (LC, Cap. 6, 93) 

- ...menejau  la barra un poch ab un fil de cànem que y sia lligat, e açò per rahò que s’i aferme e 
que no·s gosse moure e que stiga recelant-se, però no  la menegeu  molt sinó poch.  (LC, Cap. 6, 
100) 

- Dormiu e fareu bé, e deixau- me tocar aques cos que meu és (TB, 703, 37) 
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- Deixem a Tirant, que està de llarg, gitat en terra, que no es pot moure (TB, 705, 26) 

- aquí menau-o e stigua-y tro sia ben quallat, e, depux, posau-o  en lo tallador on los posau  la 
carn tallada e menjar-los an. (LC, Cap.  6,  51) 

c) Caràcter relatiu dels marcadors: els marcadors dels presents d’indicatiu i 

subjuntiu tenen un caràcter relatiu que és fàcilment constatable en els exemples textuals 

següents: 

- Oh malaventurat Capità!, ¿ab tan poc esforç estau que em goseu dir semblants paraules? (TB, 
701, 26) 

- i en vós s’ajustarà en aquest cas amor e temor, e record-vos que en aquest cas perdeu  vostra 
honor e fama (TB, 701, 30) 

- ... car ja és venguda l’hora que no us puc altra cosa dir sinó que aneu prestament a fer aquells 
honoroses passos d’estar prop de la Princesa, (TB, 701, 33) 

- En aquest cas jo em despulle la temor e vergonya, e abrigue’m d’amor e pietat, per què us prec 
que anem  sens pus tardar (TB, 702, 16) 

- ¿Com podeu  vós pensar que dona ni donzella li puga desplaure [...], que no sia tostemps 
desijosa que si amada? (TB, 702, 31) 

- Prec-vos que em porteu  prestament al llit de ma senyora (TB,  703, 17) 

- Senyora, jo us clam mercé que estigau  ací e no consintau  que negú diga mal de Tirant, e jó iré 
a veure què fa (TB, 707, 4) 

- ... per què és de necessitat que prestament tots siam  en punt e armats per ço que el pugam 
socórrer si mester ho haurà (TB, 707, 32) 

- E si vosaltres ací estau sereu participants de la mia dolor (TB, 709, 20) 

- Hipòlit, ¿vols que anem a la posada e prengam  tota aquella gent d’armes, ab aigua beneita e 
ab un crucifix, e que tornem  a veure açò què és? (TB, 709, 25) 

- Vós e jo portam  espases en què és lo senyal de la creu (TB, 709, 30) 

La vocal a s’identifica amb la marca temàtica en el present d’indicatiu de la primera 

conjugació i amb el present de subjuntiu de les conjugacions no primeres; per contra, la 

vocal e s’identifica amb la marca temàtica de subjuntiu en la primera conjugació i 

d’indicatiu en les no primeres.  

Tota aquesta ambigüitat en l’expressió de les categories morfosintàctiques, era 

especialment perjudicial per al subjecte en tant que aprenent. El problema era ben greu, 

l’aprenent de l’idioma, a banda dels problemes que té com a parlant i com a oient, havia 

d’aprendre una classificació totalment arbitrària dels paradigmes. Era força fàcil 

cometre errors en l’expressió de les categories morfosintàctiques i, com a conseqüència 



Mavi Rovira Lull  TFC FILOLOGIA CATALANA 

- 19 - 

d’això,  les formes pròpies d’una determinada classe morfològica podien introduir-se en 

una altra classe.  

5.3. Estadis evolutius en el reemplaçament dels afixos flexionals.  

El reemplaçament gradual de les formes arizotòniques de la primera conjugació es 

testimonia amb la variació en la distribució geogràfica en els exemples textuals que tot 

seguit exposarem. Aquestes dades són indicis del procés evolutiu pel qual un model és 

reemplaçat per un altre.  

El punt feble del sistema era la categoria de l’imperatiu. Com hem dit en la primera part 

del treball, l’imperatiu positiu de cinquena persona, procedent de l’indicatiu, convivia 

amb l’imperatiu negatiu de 5a. persona i els imperatius positius i negatius de 4a. 

persona procedents del subjuntiu. A més a més, en alguns verbs irregulars, també es 

construïa l’imperatiu de cinquena persona en subjuntiu. Pérez Saldanya (1998: 179), 

observa que “donada aquesta situació, és normal pensar que la tendència a la uniformitat 

paradigmàtica provoqués el canvi analògic de l’única forma que provenia de 

l’indicatiu”.  

Però aquests reemplaçaments no es van produir de manera simultània per tot el territori 

on es va produir el canvi analògic, sinó que van començar en els dialectes occidentals, 

principalment al País Valencià i posteriorment es van estendre als dialectes orientals. 

Tot seguit, mitjançant els exemples textuals extrets de la documentació consultada, 

intentarem esbrinar quan van ocórrer aquests reemplaçaments i en quin lloc.  

5.3.1. País Valencià 

En algunes obres literàries de finals del segle XV hem trobat mostres de la variació 

/’aw/ ∼ /‘ew/ en la 5a. persona de l’imperatiu de la Conjugació I: 

- Anau  prestament – digueren los altres (TB, 708, 6) 

- No -dix Hipòlit-, no fretura tornar a la posada per neguna cosa. Vós e jo portam 
espases en què és lo senyal de la creu; deixau-me  a mi escoltar. (TB, 709,  29) 

- Senyor –dix Hipòlit-, ¿voleu que us done un bon consell?. La malaltia vostra no és tal 
que celar-se puga, majorment per la mumuració que en lo palau és: cavalcau , si fer ho 
podeu, e aneu  als palaus de Bellestar, on teniu los vostres cavalls (TB, 710, 33)  
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- Senyora, puix tant me forçau  –dix la Princesa-, anau , que prestament jo hi seré. (TB, 
712, 8). 

Hem analitzat també alguns fragment d’un document anònim del segle XV, Libres de 

caça, libres de animals de caçar, en el qual al costat de les formes habituals del català 

antic conviuen les terminacions modernes analògiques en l’imperatiu i el PI de la 

primera conjugació, tot i que les formes arcaiques són majoritàries en aquest text. 

Mirem els exemples:  

- E posau-li  en una tauleta ligada la carn que li darets... (LC, Cap. 2, 21) 

- E si li dau a menjar algun ocell, soltau-lo -y viu en la cambra, e menge’n a sa guissa, e 
dexau-lo  estar axí tant tro que s’enbravixqua com si fos aranyench, que fuja de vós 
quant vos hi acosteu . (LC, Capl 2, 23) 

- E, aprés, preneu-lo  e tornau-lo  a baxar e, a son punt, com ha mester, e faent-li açò, 
prendrà bé no ser garfer ni cridador (LC, Cap. 2, 25) 

- Vol lo astor e esparver que quant lo afayteu  li talleu les ungles,... (LC, Cap. 2, 27) 

- Li posau tantost capell e·l fets capeller (LC, Cap. 12, 8) 

- Fets de manera que·l porteu  al punt lo més que puxau, a la contínua. (LC, Cap. 12, 
11) 

- Axí matex, que·l vel·leu  de matinades e vesprades e, ... (LC, Cap. 12, 12) 

- Quant lleveu  lo ocell entre dia encapellat, desencapellau -lo sovent, e fets-lo tirar en 
una coha de moltó ho en altre picador, e no sinó poch cada vegada, e que li tingats 
grexets en una capceta e qui li’n doneu  algunes vegades poquico cada vegada (LC, 
Cap. 12, 18) 

A la vista d’aquests exemples, entenem la condemna explícita que es fa en les Regles 

d’esquivar vocables de finals del segle XV. Concretament en la regla 168 es condemna 

l’ús de «nosaltres anem per anam». 

A la meitat del segle XVII, l’any 1654, en el Sermó de la invenció de la creu, predicat 

per mossén Rafel Andrada, hem trobat ja formes de present d’indicatiu de la 1a. 

conjugació en am/au convivint amb formes amb –em: 

- perquè si bé ho mirém,  veureu que lo palmer és lo més (SIC, 421, 30) 

-  i si confiau de mi, veureu com algun dia anant a la processó os caura en terra (SIC, 
422, 5) 

- pues, guardeu lo Diable, no vos el pegue a vosatres (SIC, 422, 16) 

-  i nos alegram de veure’l bo, vinga vosté a dinar si és del seu gust (SIC, 422, 25)  
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-  y ara que em recorde de la Rambla, mirau que es vergonya mirar aquella creu (SIC, 
422, 37) 

-  Però vosatres no us feu així en les coses de la església, sinó que tot ho deixeu  
esgarrar, y no cuideu  del cult diví (SIC, 422, 45) 

- y aquella capa que portaba el pare retor estic cansat de dir-os que li poseu un pedàs 
darrere, que li alseu un poc la borla que li penja sobrat (SIC, 422, 49) 

Quan arribem al segle XVIII, durant la primera meitat, encara es conserven 

majoritàriament les formes antigues en el PI de la 1a. conjugació: Tratat d’Adages i 

Refranys valencians (TAR): 

- y els Valencians estes lletres c ç s, les pronunciàm  naturalment con si cascuna fora 
s. La z, entre el noms peregrins, y propis, que pera les veus nostres no usàm de ella, 
tambè la pronunciàm  com à s (TAR, 20, 13) 

- la dicciò ne, significa à vegades en nostra llengua Valenciana, no, altres voltes, ni, y 
en mòltes ocasions la possàm  solament per ornar la oració (TAR, 26, 7) 

- y els Valencians jamès usàm  de la z en nostra Lengua, sino en sòn lloch, de la ç, ò s. 
(TAT, 29, 16) 

- Bon senyor parlau cortès, quel bon parlar no costa rès (TAR, 46, 16) 

- Bona dona portau  Conde (TAR, 47, 10) 

- Criau  corbs, y os trauran los ulls (TAR, 50, 11) 

- Jerusalèm, Jerusalèm, quant mes anàm , menys valèm. (TAR, 59, 9) 

- Es, dons, lo acento que tenìm en nostra Lengua, grave, y agùt, en les dos lletres o, y 
e, motìu per hon pronunciàm los Valencians, ab tant primor, la llengua Latìna, y estàm  
tan aptes pera parlar les demès:  (TAR, 109, 18) 

- Y si à cas lo Tratar no es del teu gust, dissimuleu  ta sciencia, que es mòlt just. (TAR, 
118, 4) 

Cap al tercer quart del segle XVIII tenim la Rondalla de Rondalles de Lluís Galiana 
(RR), vegem els exemples: 

- pos, fóra cumpliments y anem  anant (RR, 11, 2) 

- Ola que estem  bons! (RR, 15, 8) 

- En mos tretse tinch que estar y avejam  qui.m farà tornar un peu arrere! (RR, 194, 17) 

- Lo que s’haja de menjar la justícia, m’entenen vostés, menjem-s’o  nosatros y tingam 
la festa en pau (RR, 196, 8) 

- anava ja a tornar-li la bolera el diable de la dona y hu aguera fet, tant cert com estem 
ací en salut, si l’onclàs li haguera deixat pendre la barcella (RR, 196, 31) 

- Ela – va dir a tot cridar [...]-, anem  callant (RR, 198, 3) 
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- Parlem  a pams y deixem·os  de jufetes, que no està el forn per a rosque ni fa temps 
de jugar a sapoquedo (RR, 198, 5) 

- Pel si o pel no, menjem  primer en gracia de Déu y aconortem l a bartola, y dempués 
tot lo que vullguen  (RR, 199, 29) 

- y així tragam la tabaquera y forniquem  els nasos, que esta és mà de polvo (RR, 201, 
17) 

- Y sobre tot, que mos cansem ? (RR, 201, 27) 

- Deixen-me ara escupir y tornem  a la Rondalla, que ya és hora (RR, 201, 29) 

- Canviau-me  eixe quinset! (RR, 202, 29) 

- Poro com l’auela tenia aquella cajaça (anem-nos  per a dir), el sossegà a més no 
poder y, ... (RR, 202, 36) 

- Y si no, anem  a la prova (RR, 203, 26) 

- Auela, vosté crega que beu en bóta y que té els papers banyats, perquè.l meu Gimo 
és la mà.mpla del món y no ens cansem  (RR, 203, 30) 

- Tornem  ara als tres germans, que ya pareix que dormen massa, y prengam l’aygua 
de més arrere... (RR, 206, 5) 

- Pos toquem  avant, passet que dure (RR,206, 21) 

- Y ara que parlem d’escopetes, no es raó que vostés vixquen a la babalà (RR, 207, 
23) 

- No anem  fent la gatacumba, que yo no sufrixch puses (RR, 208, 26) 

- Deixeu-me  estar, que no.s per a contar-ho (RR, 210, 2) 

- Y supuesto que ya és hora que vejam  el cul a la taleca y que anem donant carena a la 
Rondalla, fort y a ella (RR, 214, 5) 

- Girem  ara la fulla y tornem  a la delicada de Gandia a veure com li va en son batistot 
(RR, 215, 17) 

- Poro qui es possà la gorja més que tots fonch Pep de Quelo el pobre! Que ya s’havia 
fet el conte del perdut y veure’s ara damunt de la roda de la fortauna, que burlam ? (RR, 
217, 26) 

A València a finals del segle XVIII, ja s’observa l’ús de /’em/, /’ew/ en totes les 

categories de present de la primera conjugació. No obstant això, en alguns dels 

col·loquis següents, s’evidència el manteniment dels imperatius de la 5a. persona en 

/’aw/ quan van seguits d’una forma plena de pronom personal com encara ocorre hui en 

dia en part del país Valencià. Potser, aquestes formes etimològiques havien trobat 

protecció contextual, per la fixació de les frases amb verb i pronom, i això havia ajudat 
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a la seua perduració. Els següents exemples els hem extret del Coloqui del tramuser de 

Alboraya: 

- Chiques. Pues no me cridàbeu ? (CS, 245, 2) 

- Ha!, que és el nas? Aguardau-se  / y me’l llevaré, si és llech. / Este és postís, mireu  
l’altre (CS, 245, 6) 

- Y, si no, tingau-me  conte / en lo que arribe a emplear-me (CS, 246, 19) 

- Mireu,  que guapos tramusos, / y a fe que poden tastar-se (CS, 246, 43) 

- Preniu, si voleu menchar-ne, / que, com tots se’ls acabeu , / faré conte que això guañe 
(CS, 246, 52) 

- Voleu tramusos? Comprau-ne. (CS, 246, 56) 

- No, filletes, això no, / en eixe punt perdonau-me (CS, 247, 36) 

- Vaya, anem , perquè tinc presa, (CS, 247, 39) 

- Chiques, aneu  al diantre, / que em tindran per aborrit, (CS, 247, 44) 

- Que el mudar de pensament / en un punt el trobeu  fàcil? (CS, 247, 53) 

- avent chiques com la cuixa / que pareix dihuen «menchau-me »? (CS, 247, 59) 

- Però donem  temps al temps, / prou he fet en declarar-me (CS, 248, 41) 

- Adios, chiques, bona nit. / Voleu tramusos?. Parau-ne (CS, 249, 2) 

Al final del segle XIX, tenim exemples de la substitució total de les desinències 

etimològiques per les analògiques. Tot seguit exposarem els exemples textuals de dos 

documents completament diferents extrets de Documents d’història de la llengua 

catalana, concretament són:  un discurs de Constantí Llombart, llegit en la solemne 

sessió inaugurativa de Lo Rat-penat el 1878 sobre les Excel·lències de la llengua 

llemosina i una carta de Teodor Llorente adreçada a Marian Aguiló de 1885. En aquests 

dos documents observem que la substitució de les desinències etimològiques per les 

analògiques ja s’ha realitzat completament en la 4a. i 5a. persones del PI de la primera 

conjugació: 

- Atengau ; ¿no escolteu , no ohiu per les amplures del espay una veu dolça y suau 
com la remor de les ....? (D, d100, 379, 9) 

- ¿No escolteu , no ohiu una veu sonorosa y plena d’armonía musicals,...? (D, d100, 
379, 13) 

- Miréula,  donchs, alçarse molt polida y tota joyosa del llit ahon adormida jahía 
somniant... (D, d100, 380, 18) 
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- Miréula , si; miréula  alçarse hui més que may rajant de gloria ab la invicta senyera de 
les barres vermelles,... (D, d100, 380, 24) 

- En quant á si es ó no expresiu y concis nostre idioma, digau  clarament per nosaltres 
l’abundant collita de paraules monosilábiques que l’adornen: digau lo fer d’haber escrit 
lo valencià Aribau, ... (D, d100, 386, 15) 

- Aplegueuse també vosaltres  ¡oh inspirats poetes! Y vingau  así á cantar lo 
renaiximent gloriós de nostra parla (D, d100, 387, 8) 

- Acudiu tots sens deturarvos, [...], y aixequeu  en aquest bell jor les més patriótiques 
esparçes... (D, d100, 387, 12) 

- Imitéulos , poetes, imitéulos , y segurs estigau que dignes lograreu fervos de 
conseguir son alt renom... (D, d100, 387, 16) 

- Y cregáume , poetes d’esta terra; si per acás algun mal naixcut fill de l’amada pàtria, 
[...], fisga de vostres lloables esforços en favor de nostra llengua hi fera, contesteuli 
llavors com mon distinguit company... (D, d100. 387, 21) 

- Y quant, desfaixat y ubert lo llibre, lo trovéu tot ple de versos, pobres d’inspiració... (D, 
d103, 393, 14) 

- Si tan bona acullida logra aquest aplech de versos; si al sortir de la Biblioteca, lo 
portéu  á casa, ...(D, d103, 393, 20) 

- si li recitéu algun romans, pera que’l deprenga, al petit Angélich; y al endemà, lo llibret 
dins la botxaca, anéu á trovar en la Redacció de La Renaixensa, ó en aquella raconada 
del café de Pelayo... (D, d103, 393, 23) 

- ¿Vos enrecordéu ? Quant la campaneta del Colegi del Patriarca, [...], tocava l’hora 
d’eixir del aula... (D, d103, 394, 11) 

- ... tota la ilustre nisaga dels nostres antepasats, portant en lo seny la fé viva de 
Jesuchrist, en lo pit l’amor de la terra, y en los llabis la que apellem  dolsament llengua 
materna,... (D, d103, 395, 6) 

- Ixcau al carrer, atengau als primers que passen, y sabreu si es llengua morta; aneu  de 
poble en poble per lo nostre Regne de Valencia,... (D, d103, 396, 21) 

- Hiá un muntó dediccions que s’han perdut en uns punts, y en altres se conserven, 
que’ls ciutadans de Valencia ya no empleen, y alguns no les coneixen, y que així qui 
eixim al horta, les trovem  vives y significatives. (D, d103, 397, 21) 

- Potser ho critiqueu,  oh amich y mestre; (D, d103, 398, 9) 

Un altre document, que també hem trobat interessant per a reafirmar-nos en el que hem 

dit sobre la substitució total de les desinències de 4a. i 5a. persona és un sainet d’Eduard 

Escalante, inclòs en el volum de Sainets del segle XIX: 

- Entre l’amo i ella estem  pitjos que en la inquisició (SSD, 219, 4) 

- Agarreu-lo ! (SSD, 220, 19) 
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- Pos xica, si aixina anem , encà me demanaràs!...  Jesús no ofengam a Déu! (SSD, 
220, 40) 

- Jo li pegue a l’espardenya dos punts, i allí s’ajuntem . (SSD, 222, 2) 

- Hasta ara lo que hau parlat... Toca: anem-s’en  a dormir (SSD, 232, 25) 

- Tio, tio! També anem? (SSD, 233, 35) 

5.3.2. Catalunya 

La variació en l’imperatiu etimològic que observem a València a partir del segle XVII i, 

fins i tot en alguns textos del XV, no l’hem trobada en el buidatge dels textos del 

dialecte oriental. Per tot arreu i en tota mena de textos, observem els imperatius 

etimològics de 5a. persona durant tot el segle XVII i bona part del XVIII. Per 

descomptat, tampoc hem trobat cap variació en el present d’indicatiu. Vegem els 

exemples, els quals hem intentat ordenar cronològicament: 

Alivio de pastors i past d’ovellas (1718) 

- Cristo senyor nostre los respongué: Anáu , y digáu a Joan las cosas que haveu oit, y 
que haveu vist: Los cegos vehuen, los coixos caminan, los malalts cobran salut, los 
sords ouen, los mots ressucitan... (APP, 5, 8) 

- ensenyantnos ab asso, que en las ausencias se coneix la verdadera amistát, sino 
també, que no sols estám  obligáts à honrar al proxim en sa presencia (APP, 6, 3) 

- Si quiscú de nosaltres atentament considerám lo que som, (APP, 9, 29) 

- Per aquest sagrament passám de fills de maledicció, y esclaus del dimoni, á ser fills 
adoptius de Deu, y hereus del cel (APP, 10, 29) 

- Aparellau  lo camí del Senyor, y adressáu  las sendas de ell (APP, 13, 24) 

- y perçó som nomenats viadors, mentres que estám  en esta vida mortal (APP, 14, 1) 

- Miráu  senyora, que aquest infant, está posát pera ruina, y resurrecció (APP, 18, 25) 

- Per tant vos aconsellám , y exortám  en lo Senyor, vulláu allistarvos à la congregació 
dels dolors de María, y emplearvos à la consideració de sas penas, puix si la 
acompanyáu  en ellas, també seréu...  (APP, 19, 35) 

- Las paraulas de sant Pau, que ara havéu ditas, y tornám  à dir: Honra à las viudas, 
que verdaderament son viudas, suposan, que no totas las viudas son viudas 
verdaderas (APP, 20, 38) 

- Per la una de las quals lo nomenám verdader Deu, y per la altra lo confessám 
verdader home (APP, 24, 27) 

- Per tant vos exortám , tingáu molt present la ensenyansa y doctrina predita (APP, 24, 
31) 
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- Per tant exortám  en lo Senyor á tots los pares, cuydeu  molt de la educació dels fills 
(APP, 30, 14) 

- Ensenyau als fills y doblegaulos  mentras son minyons (APP, 30, 16) 

- y perque Deu no sia ofés, exortám  en lo Senyor a tots los pares, y mares, no 
permetian, que sas fillas... (APP, 32, 23) 

Breu compendi de Doctrina Cristiana de Simeó de Guinda (1746) 

- Y perdonaunos les nostres culpes, així com nosaltres perdonàm  a nostres deutors. 
Y no permetàu  que nosaltres caygàm en la tentació, ans deslliuraunos  Senyor de 
qualsevol mal. (DC, 1, 14) 

- A Vos cridam  los desterrats fills de Eva. A Vos suspiràm , gemint, y plorant en 
aquesta vall de llagrimas  (DC, 6, 18) 

- La tercera, Benaventurats son los que ploran, perque ells seràn consolats (DC, 8, 13) 

- Si Pare, y son molts los que ploren est descuyt, en las penas eternas del Infern, com 
afirman moltas Historias (DC, 12, 24) 

- En quantas maneras nos ensenya la Iglesia, usèm  de aquest senyal de la Santa 
Creu? 

- Perque com sols pecàm  per pensaments, paraules, y obres, ab eixes tres Creus 
demanàm  ajuda à Deu nos libria de tot los modos podem pecar (DC, 16, 17) 

Font Mistica, y sagrada, del paradis de la Iglesia (1762)  

- Per la Caritat los Manaments, puix ells nos diuhen, y manifestan com tenim de 
agradar, amar, y servir al Senyor, sobre totas las cosas. Y finalment per las bonas 
obras los sants sagraments que son los medis, y instruments ab los quals reviuhen y se 
conservan las virtuts de que necessitam  per salvarnos (FMS, 2, 7) 

- Aixi puix nostre modo de parlar, y doctrina que professam  ha de manifestar que som 
Christians,  [...], y donar à entendrer que som Christians, y que seguim, y professàm  la 
Doctrina de Jesu-Christ (FMS, 4, 4) 

- Pero com coneixerèm que obram com à Christians? (FMS, 4, 25) 

- Perque si reparám  als passos de alguns vehem los donen à cosas profanas, y 
divertiments illicits: si miràm  à altres en la cara, (FMS, 4, 30) 

- y ultimament si miràm à las paraulas de molts, apenas y ha fidelitat, sino mentidas 
blasfemias, malediccions,... (FMS, 4, 36) 

- per esta causa aplicàm las armas, o escut de la Santa Creu, en las parts ditas, 
perque de esta manera siam defensats, y triumfem  dels dimonis, (FMS, 8, 36) 

- y per esta causa quant dièm, y del Fill, baixàm la ma á la cinta, per denotar la Filiació 
del Fill, y últimament acabàm de protestar lo Misteri de la Santissima Trinitat... (FMS, 
10, 17) 

- Puix ab la assistencia, y patrocini de la gracia, que á tots ampare y assisteix, passan 
las animas ditxosas de aquesta vida temporal à la eterna, y per significar aquest transit, 
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que es nostra justificaciò al dir, y del Sant esperit, passàm  la ma de una part á altra. 
(FMS, 11, 10) 

- Deixau  aqueix intent, no siau loca; mirau  que diré al món que sou perversa, puix la 
negau perquè tinc flaca bossa (PB, 213, 8) 

- gustau  y vejau los documents del Senyor mes suaus que lo mel; (PB, 269, 8) 

- practicau -los ab fervor, y alcansaréu la vida (PB, 269, 11) 

- Anàu  malehits al foch etern, perque tinguì fam, i nom donareu menjar (ORM, 4, 11) 

- Acompanyàu  las almoynas corporals ab las espirituals, ensenyant als ignorants, 
corregint als qui van errats, ... (ORM, 4, 14) 

- Pensàu en los dejunis, y abstinencias de Christo, no busqueu  en aqueixos dias 
menjars delicats, ni fayneres exquisits. (ORM, 4, 21) 

- Visitàu  las Iglesias ab modestia, y devoció, ab los ulls baixos, ... (ORM, 4, 27) 

- Imitàu  charissims, à Christo Senyor Nostre (ORM, 5, 10) 

- Deixàu fora de la Iglesia los pensaments de negocis, y cuydados temporals (ORM, 5, 
13) 

- Elegiu un puesto retiràt, [...], y avivant allì la fe, consideràu  que està Christo Senyor 
Nostre real, y verdaderament dins lo sacrari, demanauli ab repetidas suplicas remey... 
(ORM, 5, 17) 

- desenganayauvos , que lo Jubileu no las perdona, sino lo Sacrament de la Penitencia 
(ORM, 5, 29) 

- exitauvos  ab aquest coneixement al dolor, pesar, y sentiment de las culpas, y 
pecats,... (ORM, 6, 18) 

- Guardauvos de lo que solen fer alguns de cercar Confessor de bon despatig; 
procuràu  trobarne un, que sia docte, temeròs de Deu, reposàt, y miràt en lo que fa, que 
nous complaga, sino queus fassa veurer ab amargura lo miserable estat, en queus 
trobàu , y las misericordias de Nostre amorosissim Deu que seus dispensan..(ORM, 6, 
24) 

-  demanauli,  que puix tant fe abaixà per fervos be, vos done gracia per servirlo fins à 
morir. (ORM, 7, 2) 

- Retirauvos després à donarli gracias de tants beneficis, com tota la vida vos ha fet 
(ORM, 7, 4) 

- Y per manifestar lo vostre agrahiment, proposàu  lo modo de vida, que havèu de fer 
de assi en avant, arreglantla al cumpliment de las obligacions de Christians, [...], tenint 
ansia de saberlas perque ni ha molts que las ignoran (ORM, 7, 7) 

- Y à vosaltres amats nostres en Jesu-christ RR. Pares Confessors, [...], miràu  ab 
cuydado, y seria reflecció, com distribuhiu la Sach de Jesu-Christ... (ORM, 7, 16) 

- No la llancèu  precipitadament i ab indiscreció sobre animas impenitents, perque 
encara que en virtut del Jubilèu seus dona tant authoritat, que casi arribàu  a seu 
Senyors absoluts de las gracias, (ORM,  7, 18) 
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Pel que fa al català nord-occidental concretament en un document notarial de Verdú de 

1690, trobem ja l’imperatiu de 5a. persona categòric en els verbs de la 1a. conjugació. 

La igualació a la resta d’imperatius provinents del subjuntiu és evident. Quant a les 

formes de PI encara tenim les terminacions /’am/, /’aw/: 

- Per tant, vos manam , nos doneu  i lliureu  com a abat de dita santa casa y convent, y en dit nom 
senyor de esta present vila y terme, y que, com a nostres  faels vassals, presteu  lo sagrament de 
fidelitat y homenatge, ... (D, d66, 240, 1) 

- Y en dit nom senyor de la present vila y terme de Verdú, prometem y juram  corporalment y 
solemne a Nostre Senyor. (D, d66, 241, 26) 

- ... y no sens elles, absolem, remetem y perdonam  a totes y quasevols persones (D, d66, 241, 
35) 

- Nosaltres, los sobrenomenat, juram  y prometem a Vostra Senyoria...(D, d66, 242, 18) 

- Y, per seguretat de ditas cosas, ne prestam  y quiscun de nosaltres preste en mà de Vostra 
Senyoria sagrament y homenatge... (D, d66, 243, 11) 

...y confessam  y públicament diem, de què Vostra Senyoria, [...], és senyor de la present vila y 
terme de Verdú y nostron senyor natural, y per tal lo reconeixem, tenim y reputam , y, per a 
atèndrer y cumpli lo prepredit obligam  nostras personas y béns y cada hu de nosaltres a soles y 
los béns de la dita (D, d66, 243, 20) 

Quasi a la meitat del segle XVIII, en un text de Baldiri Rexach, Instruccions per a 

l’ensenyansa de minyons, concretament en el “Prolech al lector”, hem trobat un cas de 

present d’indicatiu de la primera conjugació amb /’em/, però sembla que es tracta d’un 

cas aïllat, perquè totes les altres formes de 4a. persona que hem localitzat amb /’em/ són 

de present de subjuntiu. 

- ... tots los que vivim en est mon dependim també uns de altres, y necessitám d’una 
mutua comunicació y ajuda, la cual pot ser justa, pacífica y gustosa, sens que tots 
obrem  be. (IEM, xiii, 5) 

- perque tots obrém sempre be, necessitém  que tots siám sempre bons y ben 
instruhits: y perque tots siám sempre bons y ben adoctrinats, necessitám  que desde 
petits nos instruescan be en tot (IEM, xiii, 11) 

- ... y perque tots desde petits siám ben instruhits en totas las cosas que havem de fer ó 
tractar, necessitám  que hi haja llibres bons y proporcionats. 

Haurem d’esperar fins quasi la meitat del segle XIX, per trobar mostres d’aquesta 

variació en els imperatius de 5a. persona a Barcelona. Vegem-ho:  

- ja sabeu que sempre me feu molt favor. Sentauvos , que jo avui no he oit lo sermó, y 
vos men direu cuatre paraules (CPP, 4,1) 

- Mireu  Pere, en aquest assumpto, puch parlar no sols per lo que he llegit, sinó també 
per lo que he vist als meus propis ulls; (CPP, 6, 12) 
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- y vos no ignoreu que tots los catolichs reconeixen per cap de la Iglesia al Papa (CPP, 
7, 7) 

- No, pere no: ab això anau  molt equivocat (CPP, 9, 3) 

- Ja fa molta forsa, si be ho mirem , que hagia pogut durar divuit cents anys (CPP, 12, 
9) 

- Bona diferència hi havia: no  vos penseu  que vinguessen com los francesos, en 
regiments i exercits arreglats. (CPP, 16, 6) 

- Per aixó es menester que aneu ab cuidado; y que no feu cas de segons qui sentiu 
(CPP, 27, 12) 

- Si sentiau á dir que antiguament los papas varen excomunicar, algun rey o princep, 
pregunteu,  qui era aquell rey ó princip, ó lo que sia (CPP, 29, 8) 

- y no  penseu  que lo que vos acabo de dir siau cuentos  (CPP, 30, 12) 

També en un text de la mateixa època, a banda de la variació en la 5a. persona de 

l’imperatiu hem trobat exemples de variació /’aw/ ∼ /’ew/ en el PI: 

- mes no importa, no vos detingau per axó, amaulos  ensenyant del millor modo que sia 
possible; (CME, 3, 18) 

- Si ara los doneu  lo primer tint de la doctrina (CME, 4, 3) 

- peró ¡ay si per falta de instrucció deixau ques pervestescan i quant voldréu 
corregirlos, no podréu (CME, 4, 6) 

- haveu de cuydarlos á lo menos com cuydeu  de vostre bestiar, á qui feu pasturar cada 
dia, lo guardeu  ab cuydado y nol perdeu may de vista (CME, 4, 15) 

- Lo mateix succehirá á vostres fills y fillas, si procurau  instruhirlos desde la primera 
infancia (CME, 6, 18) 

- feu, si es possible, que conegau primer á Deu que á vosaltres; crieulos  cristianament, 
y tindréu una gran corona en lo cel (CME, 6, 25) 

- Qué demanám  á Deu ab lo Pare nostre? (CME, 13, 15) 

- Tot lo que necessitám tant per lo cos com per la ánima (CME, 13, 17) 

- Santa Maria, mare de Deu, pregau á Deu per nosaltres pecadors (CME, 14, 2) 

- Aquell sagrament que rebem quant nos confessam  (CME, 25, 19) 

- nols deixeu  córrer per la iglesia: nols doneu  los rosaris, ab los que fan sinó jugar. 
Comenseulos  de inclinar á dir las oracions... (CME, 39, 15) 

Observant aquestes mostres textuals de la segona meitat del segle XIX, sembla que una 

vegada començat el procés de canvi analògic en la cinquena persona de l’imperatiu, 

quasi paral·lelament comença el canvi en la 5a. persona del present d’indicatiu; la 4a. 
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persona s’hi resisteix més, però solament haurem d’esperar uns pocs anys per trobar per 

tot arreu les desinències categòriques /’em/, /’ew/ 

- És dir, perseguí’ls a tots, per veure si en cacem  un! (SSD, 31, 1) 

- Jovent, talleu-ne  un patró! (SSD, 31, 6) 

- No els trenquem  les oracions... (SSD, 37, 37) 

- Aquí no gastem  tiquetes. (SSD, 38, 6) 

- Sembla que us aprofiteu ? (SSD, 43, 20) 

- Si porteu  la carn al llop!... (SSD, 44, 2) 

- Adela, que en ballem  un? (SSD, 65, 33) 

- Si tractem  de distraccions, es comprèn bé la mudança: (SSD, 69, 12) 

- No apreteu  massa dec tenir el nas com un bitxo (FST, 18, 42) 

- Acabem  d’un cop, que ha dit? (FST, 20, 21) 

- Baixeu  a baix i entre tots fem amb palla vint ninots fent guàrdia com un guerreto (FST, 
21,  31) 

- A tal punt el noble i jo passant amb nostra mainada, l’assaltem altra vegada fent fugir 
els moros de por (FST, 23, 31 

- Bueno, entreu-ho  a poc a poc (FST, 31, 5) 

Valentí Almirall, Lo Catalanisme (1886) 

- Lo signe de l’esclau era tenir que parlar la llengua de l’amo, i nosaltres portem aquest 
estigma al damunt (D, d105, 400, 1) 

- i coneixent poc o molt alguna de les principals llengües europees, aprofitem  totes les 
ocasions que se’ns presenten per a poder-les practicar, (D, d105, 400, 19) 

- Més, al punt que agafem  la ploma i posem en ella les primeres paraules, no podem 
deixar de recordar que... (D, d105, 400, 30) 

5.4. Anàlisi de les dades textuals 

En el subapartat anterior hem establert la cronologia del canvi de les formes de 4a. i 5a. 

persones al País Valencià i a Catalunya, és a dir, hem contestat a les següents preguntes: 

quan i on van ocórrer aquests canvis. D’una altra banda, ja hem exposat en l’apartat 5.2. 

com la manca de naturalitat de les formes del sistema medieval va influir en el canvi 

analògic. Però, si solament tinguérem en compte aquests factors seria molt difícil 

d’entendre el motiu pel qual algunes varietats lingüístiques presenten distinció dels 
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modes indicatiu i subjuntiu per a les persones estudiades mercès al manteniment de /’a/ 

que presentava el català antic, siga la del present d’indicatiu o la del present de 

subjuntiu. Tot seguit, intentarem donar compte dels factors els quals entenem que van 

influir en el canvi d’aquestes formes. 

En el punt 4.4. hem fet referència a l’evolució de la 6a. persona, que tant en present 

d’indicatiu com en el de subjuntiu, havia confluït en –EN en les tres conjugacions. En 

aquest punt cal fer una observació important: si analitzem la confluència dels perfets 

forts i els febles veiem com la 6a. persona és aquella a partir de la qual es produeix la 

reestructuració dels pronoms forts. Per exemple, agren < HÁBUERUNT > AGUEREN, 

per imitació de cantaren < CANTAVERUNT i posterior refosa de tot el paradigma de 

perfet.  Amb aquests exemples podem observar com aquesta forma més bàsica i menys 

marcada que la 4a. i la 5a. persones fou un dels motors del canvi experimentat en el 

pretèrit perfet i no es agosarat pensar que també va ser així en el PI de la 1a. conjugació.   

Aquesta idea es referma també en el comportament d’altres llengües romàniques. Així, 

centrant-nos només en els presents trobem que no s’ha produït el canvi en les persones 

4a. i 5a., i també trobem que la 6a. és diferent en totes elles entre PI i PS, excepte en 

francés. Però açò ho solucionem si tenim en compte que el PS, que fa chantions / 

chantiez, presenta la mateixa forma que el pretèrit imperfet. I l’imperatiu és ben 

diferent, chantez, cosa que anul·la la convergència. Tot seguit, en la taula (3), il·lustrem 

el comportament d’altres llengües romàniques en les formes del plural del sistema de 

present de la primera conjugació: 

(3) 

 PI PS Imp 

FRANCÉS chantons/chantez/chantent chantions/chantiez/chantent chantez 

ITÀLIA parliamo/parlate/parlano parliamo/parliate/parlino parlate 

CASTELLÀ cantamos/cantáis/cantan cantemos/cantéis/canten cantad 

OCCITÀ cantam/cantatz/cantan Cantem/cantets/canten cantatz 

PORTUGÚES cobramos/cobrais/cobram Cobremos/cobreis/cobrem cobrai 

En la mateixa línia, cal fer esment del paper de la igualació en el sistema de present de 

la segona persona de la primera conjugació. Abans del 1500, dintre del sistema de 

present, dominava el model de marca relativa: per exemple, en la 2a. persona /+es/ 
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denota ‘indicatiu’ només enfront de /+s/ ‘subjuntiu’ (cantes – cants); si les mateixes 

marques les afegim al lexema de batre (bats – bates), tenim significats oposats. 

Aquestes marques eren ambigües i demostraven una manca evident de transparència. Ja 

al 1500, es van adoptar de manera universal les formes pròpies del PS de les 

conjugacions II i III. Ara, la marca /+es/ en la segona persona del PI continuava sent 

una marca ambigua però, especialment estable.  

El principi d’estabilitat de les classes flexives que afavoreix els paradigmes organitzats 

a partir de sistemes implicatius generals és un dels principis dependents del sistema que 

va pressionar perquè la marca /+e/, tant tònica com àtona, que ja era present en totes les 

desinències del PS de la primera conjugació, s’establira en les formes arizotòniques del 

PI. Ja en el valencià estàndard modern tenim un model quasi totalment sincrètic en el 

qual solament es distingeixen els modes indicatiu i subjuntiu en la tercera persona del 

singular.  

En el català oriental continental, aquest reemplaçament de la /’a/ per /’e/ en la 4a. i 5a. 

persones fou més tardà que en el valencià.  Hem vist en els anteriors exemples que la 

terminació de 6a. persona té la desinència /a/. Sembla una contradicció, però no és així 

ja que els exemples textuals anteriors reflecteixen la pronúncia de la /e/ àtona neutra del 

dialecte oriental. En aquesta època en què la llengua escrita mancava d’una norma 

exacta de gramàtica i d’ortografia catalana, els pocs autors que escrivien en català 

grafiaven la vocal neutra com una a.  Açò ho podem comprovar en els exemples textuals 

que hem exposat en l’apartat de Catalunya, tant en les terminacions de la 6a. persona 

com en els plurals femenins en /-as/. La coherència que notàvem en el PS clàssic 

valencià per a la utilització de la /e/ en resulta bastant minvada en els dialectes no 

valencians.  

Aquest model sincrètic indicatiu = subjuntiu afavoreix la psicologia del parlant que 

s’evita l’esforç de distingir dues categories conceptuals, i a l’hora perjudica la de l’oient 

que ha d’endevinar la intenció a despit de les formes ambigües de l’expressió.  

Sembla que en el català continental, mitjançant tots aquests canvis s’ha volgut desterrar 

la /a/ tònica de tot el present, reservant-li la sola funció de vocal temàtica de la 

conjugació I.  
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6. DIVERGÈNCIES EVOLUTIVES  

En algunes zones del català hi ha distinció dels modes indicatiu i subjuntiu per a les 

persones estudiades mercès al manteniment de la vocal temàtica /’a/ que presentava el 

català antic. La /’a/ tònica es pot trobar en les zones que s’assenyala tot seguit: 

a) El balear la té en el PI de la primera conjugació com a forma única. Aquest 

dialecte, per la seua insularitat, és probablement el dialecte més diferenciat i 

sembla que en aquestes persones han pres la direcció contrària al català 

continental. En aquest sistema de present no s’ha produït el sincretisme en les 

formes febles. La conjugació és idèntica a la medieval. Podem dir que s’ajusta al 

principi de congruïtat amb el sistema (subjuntiu distint d’indicatiu). D’una altra 

banda, i pel que fa a les formes d’indicatiu i subjuntiu, s’ajusta també als 

principis de transparència i uniformitat. És evident que aquesta resolució és 

bastant més natural i coherent que la del valencià i la del català central.  

L’isolament geogràfic dels parlars illencs, a través de l’immobilisme de segles, 

abona l’arrelament d’arcaismes. El manteniment de la /’a/ tònica en les 

terminacions del PI, a banda d’aquest arcaisme pot ser degut també a la e tònica 

neutra.  

b) L’alguerés només conserva la /’a/ tònica a la 5a. persona del PI, potser per 

influència de les persones 4a. i 5a. de l’imperatiu, que són idèntiques a les 

medievals. Les desinències de la resta de persones de la primera conjugació totes 

acaben amb /a/ àtona i, igual que hem considerat en l’apartat anterior que el 

decantament cap a la /’e/ tònica en les formes arizotòniques del PI va estar 

influenciat tant per la 6a. persona com per la terminació de la 2a., aquesta 

circumstància pot haver estat un dels factors que van ajudar al manteniment de 

la /’a/ tònica en la cinquena persona. Aquí la a del present d’indicatiu és la que 

dona estabilitat al paradigma. Aquest dialecte, igual que el balear, és dels més 

diferenciats dins del mosaic lingüístic català, a més de per la seua insularitat, pel 

contacte lingüístic amb el sard i l’italià. 

c) El pallarés conserva també la /’a/ tònica en la 4a. i la 5a. persones del PI de la 

primera conjugació. Les especials condicions geogràfiques de les valls on es 
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parla, expliquen fàcilment l’arcaisme d’aquestes formes. No obstant això, 

l’antiga desinència, ja sofreix la competència de les modernes /’em/, /’ew/. 

d) Malgrat el sincretisme de tot el sistema de present, notem que en l’actualitat en 

alguns parlars valencians es conserven les formes subjuntives en /’a/ en els verbs 

velaritzats o palatalitzats, en lloc de les més generalitzades en valencià i en la 

resta de l’àmbit lingüístic. El seu ús minoritari i recessiu i les vacil·lacions que 

presenten en alguns casos afavoreixen la consideració de les formes en /’em/, 

/’ew/ com a les més adequades i recomanades per a l’estàndard.  

 

7. CONCLUSIONS 

Al llarg d’aquest treball hem aprofundit en l’estudi diacrònic d’un aspecte de la 

morfologia verbal que els estudiosos de la llengua sovint han defugit: el sincretisme de 

la 4a. i 5a. persones en el sistema de present. 

En una primera part del treball hem descrit l’evolució regular etimològica del sistema de 

present, específicament la de la 4a. i 5a. persones de l’indicatiu, subjuntiu i imperatiu, 

amb l’ajuda d’uns quants exemples. En aquesta part, ja hem avançat els casos de 

sincretisme modal que, fruit de l’evolució regular, influirien en l’evolució sincrètica 

posterior.  

En la segona part del treball, és a dir, en l’estudi de l’evolució analògica de les formes 

de 4a. i 5a. persones del PI es pretenien tres objectius fonamentalment: 

El primer objectiu era esbrinar quan i on van ocórrer aquests canvis. Aquest aspecte 

entenem que ha quedat suficientment demostrat amb l’aportació de les diferents dades 

textuals tant del País Valencià com de Catalunya, que són els llocs on aquestes formes 

del sistema de present havien convergit. Hem pogut comprovar que no és fins als segles 

XVII i XVIII que les noves desinències comencen a utilitzar-se en els escrits populars, 

primer en els autors valencians i amb més resistència en els del Principat. En l’anàlisi de 

les dades textuals (apartat 5.4), hem suggerit que la pronúncia de la /e/ àtona neutra pot 

haver estat un dels factors que han influït en aquesta petita resistència en utilitzar les 

noves desinències en el català oriental continental.  
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El segon objectiu era trobar els factors que justifiquen els canvis analògics des d’una 

perspectiva psicolingüística i des dels plantejaments teòrics de la morfologia natural. 

Entre aquests factors d’influència hem assenyalat els següents: a) el paper ambivalent de 

les desinències; b) el fet que es trobaren en la 4a. i 5a. persones formes coincidents amb 

les corresponents del present de subjuntiu i indicatiu respectivament; c) el paper de la 

6a. persona com a motor de canvi, i d) el paper de la igualació del sistema de present de 

la 2a. persona del PI i PS. 

A més dels factors esmentats, no dubtem que n’hi pot haver altres que no hem sabut 

identificar. 

El tercer objectiu era explicar les divergències evolutives d’alguns dialectes catalans, en 

els quals no s’ha produït aquest sincretisme, entre els quals hem assenyalat els següents: 

el balear, l’alguerés, el pallarés i una part del valencià. I com a causa principal d’aquesta 

evolució divergent hem considerat l’arcaisme i la lateralitat, on encara no ha arribat el 

present canvi lingüístic. Dintre d’aquest objectiu, preteníem explicar el motiu pel qual el 

canvi desinencial s’havia donat en l’alguerés en la 4a. persona i no en la 5a., però 

aquesta pregunta no hem pogut contestar-la amb claredat; potser com a conseqüència de 

la mancança de dades d’aquest dialecte.   

Finalment, l’aspecte que, des del nostre punt de vista, podria ser més atractiu d’analitzar 

en nous treballs és l’estudi interlingüístic del sincretisme modal en les formes de 4a. i 

5a. persones del sistema de present, que s’ha esbossat aquí amb una petita comparació 

de dades del català, l’italià, l’occità, el francés i el castellà. L’anàlisi de dades de 

diverses llengües que comparteixen l’origen, com ara les romàniques, esdevindria una 

eina bàsica per a posar a prova la rellevància i el grau d’abast dels plantejaments teòrics 

de la Morfologia Natural que defensen que els paradigmes flexius estan determinats, a 

més dels principis independents del sistema, per altres de dependents. De moment, el 

Treball presentat ha pretés avançar un pas més en l’estudi de l’evolució analògica cap al 

sincretisme de les formes febles del PI de la primera conjugació. 

8. CORPUS ESTUDIAT 

- Catecisme: Breu compendi de doctrina christiana de Simeon de Guinda y Apeztegui 
(digitalitzat per google) 
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- Catecisme: Catecisme menor, que per a la ensenyansa dels noys y noyas luego que 
saben parlar ha escrit lo Rt. D Anton Claret prebere y han adoptat las societats de la 
Doctrina cristiana del Principat de Catalunya, Barcelona, 1847 

- Col·loquis: Literatura de canya i cordell al País Valencià. Els col·loquis de temàtica 
jocosa i satírica. Edició i estudi lingüístic, a cura de Joaquim Martí Mestre, València, 
Editorial Denes, 1997.  

- Conversa: Conversa d’un pagès de la Muntanya sobre lo Papa (1842) 
http://mdc.cbuc.cat/u?/guerrasucce,826.  

- Documents: Martí i Castell, J i Moran, J., Documents d’història de la llengua 
catalana. Dels orígens a Fabra, Barcelona: Editorial Empúries. (Col·lecció Les Naus 
d’Empúries), 1986 

- Epistolari: Epistolari del segle XV. Recull de cartes privades, a cura de Francesc 
Martorell, Barcelona, Barcino, 1926 

- Font Mistica: Font Mistica y sagrada, del paradis de la Iglesia, dividida en Quatre 
Parts: en que s’explica ab claredat, y brevedat tota la Doctrina Christiana, perque ab 
facilitat la pugan saber, aprendrer la gent mes vulgar y necessitada, composta per 
Francesc Baucells, Barcelona (1762)  

- Galiana: Rondalla: Lluís Galiana, La Rondalla de Rondalles. Estudi lingüístic i edició, 
a cura de Joan E. Pellicer Borràs, Ontinyent: Ajuntament: Institut de Filologia 
Valenciana, 1986 

- Libres de caça: Libres de caça, Libres de animals de caçar, a cura de Marianela 
García, Carme Arronis i Hèctor Càmara  [http://tintadellamp.ua.es/biblioteca/], 2007 

- Martorell, Tirant: Joanot Martorell i Marí Joan de Galba, Tirant lo Blanc, a cura de 
Martí de Riquer, Barcelona, editorial Ariel, 1979 (capítol CCXXXI, pàg. 697-700) 

- Muntaner, Crònica: Ramon Muntaner, Crònica II, a cura de Marina Gustà. Barcelona, 
Edicions 62 i «la Caixa» (Les millors obres de la literatura catalana).  

- Opuscle: Opuscle “Don Ramon de Marymon... [bisbe de Vic]” (1730) 
http://mdc.cbuc.cat/u?/guerrasucce,5464  

- Primers textos: Primers textos de la llengua catalana, a cura de Josep Moran i Joan 
Antoni Rabella, Barcelona. Proa (2001) 

- Processos de crims: Processos de crims del segle XV a Lleida: transcripció i estudi 
lingüístic, ed. a cura de Maria Dolors Farreny, Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1987 
(Processos II, III, VI, VII, IX, X, XI i XII) 

- Poesia: Poesia catalana del barroc. Antologia, a cura d’Albert Rossich i Pep 
Valsalobre, Bellcaire d’Empordà, Vitel·la, 2006 

- Ros, Tratat: Tratat d’Adages i Refranys valencians per Carles Ros, Barcelona: Curial 
D.L. 1973. (Ed. facs. de la ed. de València, 1736) 
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- Sainets: Sainets del segle XIX / Arnau, Comprodon, Penya, Busquets, Escalante, a 
cura de Xavier Fàbregas, Barcelona: Edicions 62, 1979 (Col·lecció: Les Millors Obres 
de la Literatura Catalana) 

- Sant Vicent, Sermons: Sant Vicent Ferrer, Sermons, a cura de Tomàs Martínez, 
València: Eliseu Climent Editor. 3 i 4 (Col·lecció L’Estel. Tres i quatre), 1993 

- Sermó: Alivio de pastors i past de ovelles de Joseph Formiguera, Barcelona: per 
Thomas Gorchs, 1818 (sermons, digitalitzat per google)  

- Sermó: Sermó de la invenció de la creu, predicat per mossén Rafel Andrada en 1654. 
Edició i estudi a cura d’Emili Casanova. Dins Actes del III Congrés d’Estudis de la 
Marina Alta, IECMA, “Juan Gil-Albert, Escola Taller Dénia, Alacant, 1992 (pàg. 421-
422). 

- Soler, Teatre: Frederic Soler Teatre, Barcelona: Edicions 62, 1981 (Col·lecció: Les 
Millors Obres la Literatura Catalana) 
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