
APROXIMACIÓ A UNA GRAMÁTICA
CONTRASTIVA DELS DIALECTES CATALANS
AL SEGLE XVIII: LA COMBINACIÓ BINARIA
DE PRONOMS PERSONALS FEBLES DE 3a.

PERSONA

INTRODUCCIÓ

En l'evolució de la combinació binária deis pronoms personals
febles des del catalá medieval a l'actual és necessari explicar tres
deis fenómens ocorreguts:

La inversió de l'ordre medieval CD + CI > ordre modern
CI + CD, que abrasa totes les combinacions de pronoms, de la.
i 2a., de 2a. i 3a., dos de 3a. i a totes les llengües romániques.

El manteniment de l'ordre antic CD + CI quan es combi-
nen pronoms de 3a. persona i un d'ells és el pronom datiu HI: la hi,
ja després de la inversió general i moderna.

Com, quan i per qué s'ha produit la divergéncia de resul-
tats entre els dialectes catalans quant a la combinació de pronoms
CI en singular + CD de 3a. persona, i en concret per qué el va-
lencia té la parella li la i la resta la hi.

En aquesta comunicació intentaré contestar, sobretot, aquesta
tercera pregunta, basant-me en documentació de la Decadéncia, i
en especial del segle xviii, documentació que crec que té la clau
en la solució de l'interrogant.



58	 E. CASANOVA

a) LA INVERSI Ó ROMÁNICA DE LA COORDINACI Ó DE PRONOMS.

La inversió románica I de la combinació de pronoms ocorregu-
da entre el segle xv i mitjan XVII —en catalá ocorre entre mitjan
XVI i mitjan xvli segons la documentació consultada—, no ha re-
but encara una resposta satisfactória, com el mateix TekavIic opina.

Al meu entendre, sois la conjunció de diversos factors pot ex-
plicar-ho, peró cap d'ells solament:

1. Com assenyala Cerda, no hi ha cap tendéncia en els usos pronomi-
nals del catalá que no visca en la Románia.

En occitá, en la llengua parlada és freqüent la substitució de Li per Lor
i de I per Li i Lor en els grups de pronoms per evitar les alliteracions:
li la > I la; lor lo > I lo (Alibert, pág. 69). La combinació pronominal és
variable: La més habitual és CI + CD, que predomina al sud-oest, peró
també es dóna la CD + CI, predominant al nord-est, en la llengua moder-
na (pág. 67) i en Fernández (pág. 295). A l'Edat Mitjana, normalment s'usava
l'ordre CD + CI (pág. 291). L'ordre modern CI + CD es documenta des
del xv, peró convivint amb l'altre ordre fins al xvm, on ja mor (Ronjat,
III, 565). L'omissió de l'Acusatiu es dóna quan l'acció és clara, en tot
Occitánia. Apareix documentada des del xix, peró devia ser antiga, produí-
da segurament per haplologia (pág. 565). En alguns parlars moderns es
prefereíx l'ordre antic CD- + CI, afavorit per l'adopció de mi, ti, si (567).

Ronjat diu també que l'elecció de l'ordre depén de consideracions rítmi-
ques i és dictat pel desig d'una expressió clara, per la tendéncia a un ordre
fix a fi de reforor el que la forma ja indica, recerca d'un bon ritme i
d'una mateixa accentuació.

En italiá, el tosca antic feia l'ordre CD + CI, mentre que alguns dialec-
tes italians més el sard tenien l'ordre CI + CD. Posteriorment, com en fran-
cés i en occitá —no esmenta el segle—, es produí la inversió (Tekavéic,
II, 191).

Com a raons de la inversió, seguint Rolhfs (pág. 193), esmenta els factors
rítmics, peró ell no ho veu massa dar. A més, a diferéncia de Rolhfs, creu
que l'ordre modern és nou i que el medieval ve directament del tardo-llatí.
Per aixó demana més estudis sobre la qüestió.

En francés, la seqüéncia medieval CD + CI també ha estat invertida,
exceptuant les séries Le lui, le leur, estabilitzades i recolzades en la tonicitat
de lui i leur (Lausberg, II, 198 i Nyrop, V, 218).

També presenta la dissimilació de les 1-1 en la combinació de pronoms
de 3a.: lo . y (Meyer Lübke, II, pág. 117).

En castellá i portugués, en canvi, a l'Edat Mitjana ja existia l'ordre ac-
tual CI + CD (Alvar-Pottier, 121; Menéndez Pidal, pág. 340 i Vázquez
Cuesta, II, pág. 163).

L'aragonés antic presentava també l'ordre CD CI (Alonso Zamora, 353)
avui mantingut en alguns pobles pirinencs.
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— Es parteix d'una DEBILITAT FONÉTICA, siga pels boldrons
cacofónics que formen els pronoms de 3a. persona en catalá i d'al-
tres llengües, siga a causa de les reduccions fonétiques deis grups
en contacte que causava homonímies amb altres pronoms, provo-
cadores de confusions morfosintáctiques.

Quan la confusió era evitable amb mecanismes fonétics i de
manera estable com en el cas de LO LI > LO HI / LA LI > LA I,
amb una dissimilació eliminatória o una haplologia de la segona la-
teral, ocorre així, i es forma un nou grup La Hi que s'assenta des-
prés d'una llarga lluita o convivéncia amb La li, i eliminant aques-
ta (des del segle mi' al xvi), grácies al suport de l'altre HI, el pro-
vinent de IBI/HIC, que tenia valors semblants com el de comple-
ment preposicional. El parlant identifica els dos HI en un. Aques-
ta explicació, més clara que les que porten altres autors, es com-
prova clarament pel fet que quan entrava en la combinació el datiu
plural LOS: La Los, no va triomfar cap dissimilació a pesar de com-
plir les mateixes condicions fonétiques perqué el nou element no
tenia cap recolzament en la llengua.

En l'altre cas, per exemple, compra-lo-II > compra'/-/i/se lleva
lo helm > lo's lleva / lleva-lo's, la pronúncia de li faria que no es
percebés el CD, i que no s'hagués distingit el grup del reflexiu del
pronom datiu o acusatiu LOS, amb l'empobriment que aixó re-
presentava.

A més, s'hi podria afegir el fet que amb la combinació de pa-
relles i les regles fonológiques de combinació, moltes vegades, un
dels pronoms es convertia en una forma sense referent en el siste-
ma com: trametre-lo-us > trametre-le-us (amb dissimilació).

— La FALTA DE SISTEMATICITAT quant a la collocació deis pro-
noms en el grup. Contra la tendéncia sintáctica a usar CD	 CI se-
guint l'ordre deis sintagmes nominals substituits lluitava la tendén-
cia morfológico-fonética a assentar el grup amb un ordre fix. Així
la llengua presentava sempre l'ordre CD	 CI, reproduint l'esque-
ma V + CD CI menys quan entraven en el grup els pronoms
de CD Ho i En i l'adverbial Hi.

La tendéncia a un ordre contextual dar i fix i l'analogia aprofi-
taren l'escletxa per reinvertir l'ordre.
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- TRASTOCAMENT DE LES REGLES SINTXCTIQUES de la frase
en canviar l'ordre de collocació deis pronoms. A l'Edat Mitjana i
fins a l'época moderna la collocació del pronom respecte al verb
era inestable i depenia del lloc que ocupava en la frase: no podia
encapcalar període; no podia anar darrere un element áton..., tot
predominant els casos de collocació enclítica.

Quant a la fi de l'Edat Mitjana, per causes rítmiques i accen-
tuals, els pronoms comencen a anticipar-se, a usar-se més proclíti-
cament que enclítica (excepte darrere infinitiu, gerundi i impera-
tiu), el CD que sempre havia anat fixat immediatament darrere el
verb, repetint i anaforitzant l'ordre sintáctic i interior, afavorit per
la major freqüéncia de casos enclítics, veu com amb la proclisi, sí
mantenia l'ordre medieval, se separava del verb i quedava el CI
més próxim al predicat: CD + CI; aleshores, de la pugna entre
continuar el mateix ordre en posició proclítica i collocar de mane-
ra més sintáctica el CD amb el verb, s'opta per aquesta segona pos-
sibilitat, amb el triomf de l'ordre CI + CD. Així el CD, part dels
verbs transitius, objecte que rep l'acció verbal, explícitament o
implícitament, que está associat en la ment del parlant al verb i
que presenta les formes més marcades del sistema (té génere i
nombre), seguia collocant-se segons criteris sintáctics.

En posició enclítica, perqué es complissin totalment les regles
sintáctiques s'hauria d'haver mantingut la combinació medieval,
com en un primer moment ocorre, l'ordre CD + CI en usos en-
clítics (també ocorre en occitá), a fi de mantenir el CD més próxim
al verb, perá el parlant va optar per la seguretat i la fixesa en l'ús
i va transportar el nou grup proclític a la posició enclítica. D'aquei-
xa manera la seqüéncia pronominal átona, de collocació fixa, ve ara
determinada per regles morfológiques independents de la posició
respecte al verb i sense que hi actuen ja les regles sintáctiques.

Una prova d'aquesta evolució podria ser l'estat actual de la
combinació a Agost, on davant el verb: li'l done; li la; li's; li's;
li's «ti les»; li ho; darrere el verb: dóna-lo-hi; dóna-la-hi; dóna
lo-hi «ti ho»; dóna li'ls; dóna-li-les, viu, com en zones de l'occitá,
segons regles sintáctiques de proximitat del CD al verb (notícia que
dec a J. Colomina)
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— El CANVI DE MENTALITAT del Renaixement. Sempre que hi
ha combinació de pronoms es combina un objecte de cosa i un de
persona. Mentre que l'objecte de cosa forma part de l'estructura
sintáctica del verb, l'objecte de persona és el complement perso-
nal, el contraagent del subjecte que afegeix a l'oració, no sois al
verb, el beneficiari de l'acció.

A l'época moderna, la realitat extralingüística, la mentalitat,
realca la persona i per tant anticipa el seu portador, el CI, siga
per raons semántiques de destacar-la, siga per donar un to més
afectiu a la frase. Amb aquesta projecció del pensament en l'estruc-
tura lingüística el CI passa a ser l'element més important de la
combinació, com es demostra pels esdeveniments posteriors (reduc-
ció del catalá oriental a l'hi; eliminació del CD en occitá).

D'aquesta manera, raons semántiques, raons fonétiques, raons
sintáctiques i l'intent de trobar un ús sistemátic, ciar i fix, aprofi-
tant el triomf de l'ús proclític per raons rítmiques i accentuals,
feren triomfar el nou ordre, estable fins avui, recolzat ja en regles
morfológiques i no en regles sintáctiques.

b) EL MANTENIMENT DE L'ORDRE CD +CI DESPRÉS DE LA
INVERSIÓ, QUAN EL CI ERA REPRESENTAT PER HI.

La inversió de l'ordre de la combinació de pronoms va formar
noves combinacions, com per exemple: me la dóna/ dóna-me-la; te
la prenc/ pren-te-la; els la compraré I compra-los-la.

Sols un grup, el format pel CD, en qualsevol génere i nom-
bre + el CI singular HI, no va realitzar el canvi, perqué el grup
La hi, Lo hi, els hi, les hi, provinents d'una dissimilació, complia
tots els requisits del nou ordre: ordre fix sense dependre del con-
text verbal, pronunciació sense confusions... I comptava, endemés,
amb el fet que el pronom adverbial Hi sempre anava situat en se-
gon lloc en les combinacions que formava. Acá va fer que no inver-
tira en I la com en occitá.

Amb aquest no canvi, el catalá presentava una anomalia o irre-
gularitat en la série binária de 3a. persona. Quan el CI era sin-
gular, la combinació era CD + CI: la hi; quan era plural, CI +
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CD: els la, a més de la que ja tenia, de posseir dues formes de CI,
una combinada Hi i d'altra en usos aillats, Li.

Aquestes anomalies, afegides a l'evolució fonética de Lo hi >
L'hi, la hi > le hi > l'hi, més la dificultat fonética de pronunciar
els el/lo, els la, els els/los, els les, amb les mateixes cacofonies
medievals, més sobretot la preponderancia del datiu anticipat, del
pronom adverbial i de l'organització de les parelles segons raons
morfológiques, faran que almenys des del XVIII el catalá oriental
comence a simplificar els grups consonántics, adoptant la solució
morfológica definitivament contra la sintáctica que encara perdura-
va en la combinació CD	 CI i així el nou paradigma pronominal
será el següent: L'hi < lo hi, la hi, els hi, les hi, 	 ho. Els
hi < els els, els la, els els, els les, els hi, n'hi, li'n.2

D'aquesta manera el pronom Hi o almenys la marca morfoló-
gica I es convertia en l'element pronominal per excelléncia, indi-
cador sobretot de grups de pronoms.

La possible confusió fonética de L'hi amb el CI Li és suplerta
pel context i perqué el catalá general ha realcat la figura del CI,
tot donant per sobreentés el CD, fet suportable perqué el CD
forma part del predicat. Aixó es comprova també pel fet que el
morfema de nombre del CI s'ha salvat del sincretisme general.

Una prova també del fet que la inversió de l'ordre portá un
realcament de la figura del CI és el cas de l'occitá, que quan hi
ha combinació de pronoms de 3a. elimina el CD, tot deixant Li.

Aquest sistema triomfant a tot Catalunya en el llenguatge oral
és suficient des del punt de vista morfolágic, pera des del punt sin-
táctic i semántic és molt pobre, poc ciar i poc flexible per a una

2. Segarra, págs. 176-78 presenta un bon resum de la normativització
de la combinació deis pronoms átons, passant revista a totes les opinions
sobre el tema i sobretot Fabra. Deia aquest: «tant de bo haguessin conser-
var igualment	 li-les», pensant que era la forma medieval, ja
desapareguda a la seua época. Aquesta pérdua és la causa que no reco-
mane únicament aquesta combinació «avalada per la millor tradició escrita
i més d'acord amb els criteris lógico-semántics que ha de presidir el funcio-
nament d'una llengua literária».

Fabra, pág. 169 assenyala l'ús barbar de reemplaÇar les 5 combinacions
els el, els la... > els hi.

Solá, 50, demana una revisió del sistema normatiu.
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bona llengua literária o administrativa. Potser sense haver passat
una decadéncia lingüística no s'hauria arribat a aquest estat.

c) EL NAIXEMENT DE LA COMBINACIÓ CI CD o L1 LA EN

VALENCIA.

Aconseguida la inversió als segles xvI i xvii, excepte el ma-
llorquí, que mantenia la forma més antiga, no dissimilada La Li,
tot el catalá feia la combinació binária de 3a. persona de la mateixa
manera: La Hi / Els La, sense que se'n conegués altra forma.

És a partir de la segona meitat del xvii quan a Valéncia capi-
tal, i posteriorment, de manera gradual peró ininterrompuda, a tot
el País Valencia, seguint les pautes anivelladores de la capital, co-
menÇa a náixer, a crear-se una nova combinació de pronoms quan
el CI era singular, amb l'anticipació també del CI: Li La, la qual
s'estabilitza al xviii, encara amb pugna amb la hi i en minoria, i
triomfa ja definitivament a mitjan xix, menys en algunes zones de
Castelló, on ho ha fet al xx. Avui és general a tot el País Valenciá,
llevat de gent de la la. generació d'alguns pobles aillats deis Ports
i del Baix Maestrat, i d'Agost a Alacant.

La hi aguantá durant més de segle i mig, car el grup está for-
tament arrelat, perb el desdibuixament de Hi 3 jara que a poc a poc

3. Hi sois es conserva en valencia actual i des del XVII en algunes
construccions lexicalitzades —amb el verb haver, formant temps impersonals
o marcant existéncia: hi ha.
— Amb verbs pronominals o intransitius com trobar, valer, veure, sentir,
com a substitut d'un predicatiu, avui fossilitzat com a partícula modificado-
ra del significat morfológic del verb:

tant s'hi val / s'hi veu...

S'han perdut, en canvi, els usos de -hi locatiu.

Hi, complement preposicional
Hi, complement preposicional de persona
Hi, pleonástic (Badia, 1947, pág. 178)

la funció deis quals és feta:

Pels complements circumstancials i els determinatius de lloc: ací...
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desaparega, arrossegat per HL També el grup Lo hi, amb lo neu-
tre de cosa equivalent a Ho	 Hi datiu, deixará pas a la nova i ja
antiga forma, li ho, peró després de segle i mig també.

Aquesta combinació, a diferéncia del que s'ha dit, no és la con-
tinuació del catalá clássic La li desapareguda al xvi, sinó una com-
binació totalment nova, creada, refeta a partir deis pronoms res-
pectius i seguint el nou ordre Li (CI) Lo/el, la, els/los, les (de
CD).4

Per qué es va crear al País Valenciá una nova combinació i a
la resta no? Sobretot per la pérdua del pronom adverbial Hi.

En efecte, la pérdua del pronom adverbial Hi és la causa de la
posterior pérdua de la combinació la hi —aquella comenta a la se-
gona part del xvi, peró potser ja d'abans, precisament quan la resta
del catalá amplia els seus valors i usos (el pronom en, en canvi, es
manté encara avui), facilitada pel carácter facultatiu de la informa-
ció que aporta—, la qual va fer que el parlant no trobés cap sentit
a la combinació La hi, que, sense el suport de l'ús morfológic
i fins i tot sintáctic de Hi, recreará una nova combinació partint dels
elements simples, tot reakant el valor semántic de la combinació:

Pels sintagmes amb preposició més pronoms demostratius, personals,
locucions preposicionals.
Per la repetició del nom antecedent ja especificat en el complement
circumstancial.
Pel fet de sobreentendre el complement pronomino-adverbial especificat
pel context (Todolí, 131).

4. Vallcorba ha estat l'únic estudiós catalá que s'ha adonat que les
formes valencianes actuals són modernes i dialectals, que no han estat mai
comunes a tot el catalá (pág. 584) i que per tant no hi ha hagut cap conti-
nuació del catalá clássic (pág. 586) i que els valenciana usaven també la
combinació la hi com la resta del domini (Vallcorba, 1983).

Constata com els problemes de la normativa catalana en els pronoms es
donen quan hi ha parelles de pronoms on intervenen Li/hi, defensa la nor-
mativa de Fabra com la més assenyada i amb un altre article contesta el
libre Verinosa llengua, repetint les mateixes idees.

En el mateix article situa el capgirament de la combinació CD	 CI del
catalá antic > CI	 CD de qualsevol pronom a la fi del xvi, i l'estén pro-
gressivament durant el xvit. Com que se li fa difícil d'explicar la inversió dels
pronoms pensa com a solució, seguint Alcover, en la influéncia del castellá,
que posseeix aquest esquema des de sempre, sense conéixer que ató és un
fenomen románic.
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Si el grup binari és la suma de CI + CD.
Si en plural l'ordre és CI + CD > els + la.
Si els pronoms eren Li la,

el parlant té fácilment resolta la nova i més motivada combinació:
Li la, li'l, lí'ls, li les, s amb la qual s'aconseguia motivar més la com-
binació i aconseguir en valenciá:

Equilibrar el sistema deis pronoms respecte a l'ordre CI
+ CD, car era i'únic grup que ho incomplia.

Corregir l'anomalia de tenir dues representacions formals
d'un mateix element sintáctic, del datiu de 3a.: Li quan apareix
sol en la cadena i Hi quan apareix combinat amb altres pronoms
de 3a.

Reforcar indirectament la combinació de datiu de 3a. en plu-
ral + CD de 3a.: Els La, amb parelles paralleles, i d'aqueixa ma-
nera evitar una solució radical a la cacofonia. De fet, avui els pro-
blemes fonétics del grups s'han solucionat mantenint la represen-
tació i el valor semántic: elses la, els e la, lis la, i esporádicament
li la com en singular.'

No es pot descartar tampoc la possible interferéncia del cas-
tellá en aquest fenomen, més encara si considerem que els pro-
noms són prácticament els mateixos quant a formes, o les funcions
i valors semántiques paralleles en les dues llengües, i que el canvi
ocorre en un període de forta castellanització del país.

Han considerat antiga i clássica la combinació Li la autors com:
Sanchis Guarner, págs. 236-238; Moll, 1952, pág. 368, «El valenciano actual
conserva las formas normales medievales pero con el orden invertido»;
Lausberg, II, 198, diu que el catalá Li'l pot remuntar a un antic llli lila,
si no es tracta de compostos secundaris; Badia, 1962, I, pág. 197 i 1981,
pág. 297 i 1988, pág. 37; Valor, 1979, I, págs. 88-89 demana que els escrip-
tors tornen a la forma clássica «clara i correcta deixant altres més discuti-
bles i confuses»; Ruaix, 1985, pág. 82, «formes diguem-ne clássiques»; A.
Flors, págs. 99 i 103, «la norma valenciana té l'avantatge d'indicar millor el
destinatari i l'O. D. mantenint l'ordre sintáctic tradicional»; Ferrer Pastor,
págs. LXVI-LXVII, «el sistema valenciá tan viu, tan perfecte, tan com-
plet».

Prescindisc de posar la informació arreplegada sobre els dialectes ca-
talans. Porten informació entre altres: Blasco, págs. 119-20; Moll, 1968, pág.
167; Recasens, págs. 156 i 169; Quintana, pág. 60 (lo los > se'l); Veny,
1980, pág. 93, i Fabra, pág. 169.
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Si el castellá fa sempre l'invariable Se	 la, lo, los, las, antici-
pant el CI, el valenciá pot agafar l'invariable: li la, lo, los, les
(Colomina, 165).

Reforca aquesta idea la superposició total que es dóna al sud
de la línia Biar-Bussot, comentada al xvii, i les combinacions que
fan els castellanoparlants quan aprenen catalá, totalment combi-
nacions castellanes: Se la. Cree, tanmateix, que sense la influéncia
del castellá s'hauria arribat al mateix resultat ja que una vegada
debilitat el pronom Hi, les forces interiors de la llengua tendien
cap a aquest sistema més ciar i semántic.

La pérdua de HI comentada al XVI i ja práctícament acom-
plerta al xvii, com indica la documentació emprada, es deu a
la progressiva interferéncia del castellá, que no posseeix aquest
tipus de partícules pronomino-adverbials i superposa el seu siste-
ma sobre el del valencia. Una prova més d'aquesta influéncia és
l'acreixement de l'ús deis adverbis de lloc i l'entrada de l'adverbi

7. Casos d'abséncia de Hi o ús innecessari:
«Qui estava prop casa sua, deliberó de anar per demanar-li misericérdia»
(Vita Christi, II, pág. 94)
«A diferéncia deis altres fills que aprés naixqueren de Noé que no s'hi
trobaren en lo diluvi» (Beuter, 80)
«En dites bugades no hi deixe posar roba» (Constitucions Casa órfens 1674,
pág. 11)
«En esta parréquia quan no s'hi trobava en ella» (Ballester, Sermó, pág. 29)
«Mira a Tomás que lo primer que considerés en ell tot es donar» (Guerau,
Sermó, 4)
«que han espremut la taronja de manera que no han deixat suc en ella»
(Guerau, 1)
«Ahont estan los que hi eren en lo Centenari» (Mas, Sermó, pág. 39)
«En lo primer diccionari... puix ja trobará el lector lo dificultós fet fácil»
(Ros, Adages, pág. 21)
«Hi, lo mesmo que en castellano le; En se usa muchas vezes sin que nada
signifique» (Ros, Monosil.)
«Aon s'hi han trobat» (Maldá, III, pág. 39)
«De la Iglesia en la que hi assisteix part de les dos professons» (Mal& III,
pág. 34)

En canvi:
«Sois pogueren descrostar lo mur, mes no fer-hi mes altra mella» (Arbuixech,
pág. 11)
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demostratiu de 2a. persona Ahí (segle xvi) a través o recolzant-
se en HI:

Castellá	 Valencia
Aquí	 ací-aquí
ahí	 Hi	 hi-ahí 8

allí	 allí

Ahí, precisament adoptará els usos locatius i de complement
preposicional de Hi.

L'entrada d'Ahí i l'eliminació de Hi podrien recolzar-se, a
banda de la castellanització, en els fets següents:

L'ús de Hi no estava tan desenvolupat al País Valencia com
a la resta; és com si es mantingués l'estat rebut al segle xiII poc
evolucionat.

Hi era més tónic o tenia més usos tónics que a la resta
del catalá, o mantenia la tonicitat del ritme medieval, potser pel
contacte de la llengua amb l'aragonés des del XIII.

Són hipótesis que s'hauran de comprovar.

Casos de la Id

Segle xvt:

Vesach, Santa Caterina, «La qual cosa, quant ella la sabé dient-/o-y» (33)
(cite per l'edició de 1736)

«demanant-/o•y yo» (39) (li ho)
«ans de tornar la primera resposta a la mare,	 agueren atorgat» (45)

8. Casos de ahí:
«Veus ay que de aqueixes quatre cases de cavallers ya no n'hi ha sinó un

(Colloquis de Tortosa, pág. 107)
«Enviau cels lo vostre ros de ay dalt y los núvols plaguen» (Capella, pág. 3)
«Junt al ToÇal avia una porta dita la Balbina, quilá tenia de ahí nom la
porta» (Arbuixech, pág. 24)
«Doncs d'aí naix l'alegria d'eixe» (Ballester, pág. 20)
«Veus ahí desvanida la sal» (Ballester, pág. 23)
«Lo que es seguí d'ahí fonch que» (Galiana, dins Pellicer, pág. 219)
«Ay Sento, que ahí (sobre aixó) y. a molt que contar» (Tito Bufalampolla)



68
	

E. CASANOVA

«ans lo té a mendicar de altri que lo-y conserve (lo seu propi esser)» (61)
«la qual cosa, perfecta la-y mostra la notícia» (66)
«la qual demanda lo Senyor la-y atorgá graciosament y així com la•y pro-

meté» (152)
«la qual facultat y licéncia tant més Iiurement la-y atorgá ell» (95)
«totes aquestes coses les hi mostrava a ella» (308)
«aká la un peu en alt y dóna-lo-y que• besas» (el donó a ell) (241)

També págs. 152, 344, 99, 172, 194, 199, 207, 210, 233...
En la reedició de l'obra en 1736, reedició que presenta molts canvis d'e-

volució lingüística en relació a l'edició de 1511, no hi ha cap esmena de
La Hi per Li la, ni hi apareix aquesta. El que sí que és curiós és que
en les págs. 186 (la-y atorga), (que la-y portassen) (184), 236 (la-y), 232
(lo-y atorguí), apareixen aquests grups que manquen o són eliminats en l'edi-
ció del xvin.

En canvi, tots els casos que presenten la combinació CD CI —tots en
l'edició del xvi— són sistemáticament esmenats: pág. 98 (la't presentaré),
100 (la't donará), 302 (que les me leves > me les leves), 236 (ministrant-
la'm > ministrant-me-la), 200 (la se'n portassen > se la portassen), 236...

Acó és una prova claríssima que la combinació la hi es considerava fa-
miliar i correcta i era coneguda al xvnt, mentre que la combinació CD CI
ja no.

Beuter: «Esta cerva deia Sertori que la hi enviava» (pág. 183)
«i cobrá a Valéncia. .peleá ab Metello, que era passat allá també per des-

torbar-lo-hi» (191)
«importunar-lo fins que la-hi digué, descobrint-li» (268)

Sistemáticament presenta la combinació CD CI, exactament com Anyés
(Cahner, 69).

Montanyés, Espill de ben viure:
«la mort les hi ha de llevar (les coses)» (57)
«y no la-y podeu donar ni presentar (la creu); (si Jesucrist vos ha criat

sense que. vos lo hi demanareu... si ell vos ha remut sense vos pregar-lo-y»
(297)

«y aprés que fonch despullat la-y tornaren» (319)

També he buidat el Llibre de Job; TaraÇona, Institucions; Cucala, Bacu-
lus Clericalis; T. Real, Confessió, Processos Judicials, Faules d'Isop, Con-
tem plació de la Passió de Nostre Senyor Jesucrist, Cartes d'una dama cata-
lana...
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Segle xvii:

Ballester, Sermó:
«Pareix que no gosa dir-li que no tenia per a concedir-lo-hi gana» (22)
«Deu lo hi perdone (en pecat)» (23)
«Qui lo hi ha guanyat a la aigua el ser» (21)

Guerau, Sermó:
«perqué el cor li envia primer los esperits per a que obre com los hi envia»

(4)
«tot lo hi hagué de donar Isac a Jacob» (7)

Arbuixech:
«y aná ab la trista resposta a Valéncia y la-y da al Rey» (21)
«esta espasa no era del Rey sinó que de Munssó la-y portaren» (32)
«y que de allí la-y enviaren al Rey» (33)

Pare Esteve:
«y trobá la una panada foradadeta de les rates. Digue-lo .y a sa germana»

(171)
«perqué Catalunya la té ya guanyada... perqué gent menuda la-y han entre-

gada» (167)

Matheu y Sans:
«que quant está més atenta a son gust y regal la-y pega de barra a barra» (82)
«yo pensí: si hara lo-y porte (83)
«una pesa de estameña y dos peses de canbrai, portí-les-hi molt content»

(84)

El Pare Mulet, Gayferos:
«Perqué si li cau la espuela, la-y hacha de callar» (v. 693)
«a la Infanta, per justícia la-y de fer emprenyar (v. 1.635)

Constitucions de La casa d'Órfens de 1674:
«si impediment no hi haurá, y si lo-y ha» (3)
«Les soldades dels chichs se depositen. .en nom de la fadrina... per a que

quant se case... la-y donen» (5v)
«procure també inquirir... si en lo soterrar se porten haches y se les hi

haurá» (7v)
«que aprés que haja pesat la carn o peix, cridará a la mare de cuina y

dar-lo-y ha pesat» (8v).
«per a que done orde a la mare la-y done» (9)
«y en ayer perfil de mort ne advertirá al mestre de chichs y lo-y facen en-

tendre al malalt» (13)
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Sumara de les obligacions de tots els oficis:
«per a que se esmene algun error si lo•y hi.a» (18)
«y-1 clavari lo-y manará» (26)
«y quant se rompa o consumixca... per a que la .y adnote» (31)
«si ordenaran alguna medecina que no la.y haurá en la botiga» (38)

A Elda, al xvti sois es troba aquesta combinació la hi, segons Montoya,
pág. 228; en canvi, al Baix Segura conviu aquest grup amb l'aplec pronomi-
nal acastellanat se la.

Andrade, Sermó, 1654:
«li falten dos o tres espines y no sou per a clavar-/es-hi» (31)

Ferrando, Certámens poétics:
«puix de vós naixqué, tampoch en vós la hi hagué» a. 1622, pág. 966
«si té la vena embossada y en aquell perill es troba busque qui la•y desem-

boce» (pág. 996)
«qui l'a obligat a compondre? yo lo•y diré» (998)
«vent que la serp la -y abona, digué una rabosa» (a. 1665, pág. 1.039)
«(la capa) va-la . y donar y al posar-se-la, no va voler res a miges y així tot lo.y

va donar» (a. 1668, pág. 1.053)
«sois per peyxcar-lo . y... tanmateix lo•y va peixcar, nunca lo-y llevó del cap»

(ibidem)

He consultat també els Processos de Cort de 1626 i 1645.

Segle XVIII:

Galiana, Rondalles:
«y que la•y havien de pagar per les setenes» (pág. 213)
«que l'entenguera ben entesa perqué l'amennaren... se li'n volaven ya del

niu» (215)
«y sinó que s'haguera estat allí, que ya lo•i haguera dit de misses» (210)
«no seria molt pitjor que la•i desferen y tornara desgrenyat» (184)
«tostemps que volien la .y pegaven y l'enganyaven» (190)

Ferrandis, Doctrina Cristiana:
«per a que a més el amaren y lo•y agrairen» (59)

Mas, Sermó:

«doná el sant... moltes quartes de alegria al seu nebot millor que si est lo hi
contara a la tia» (11)

«primer vingué sant Juan que sant Pere en coneiximent y lo hi advertí» (15)
«mes per si no ho havia entés bé don Alonso, lo hi torna a dir clarament» (16)
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«I acó és tanta veritat que no pot ser més, perqué Jesucrist lo hi ha dit» (17)
«ell... despatxa com bula apostólica la sua carta a les barbes del mateix

Papa i la hi vol fer creure com veritat» (18)
«millor les hi digueren los dos» (26)
«Es deixá un barretet blanc y altre negre quan los hi tornaven, dix» (31)

Esplugues:
«com lo-i adverteix» (68)
«no lo-i permitien» (73)
«confessaren que lo•i avíen arrendat» (140)

Colloquis de BE (edició de Zubeldia):
«qué li han dit? Pase al sego y lo•y diré» (183)
«per cert que no tinc memória. dematí lo•y portaré» (189)
«ell diu: este y arrancant-/o•i picant de sola» (213)

Documentació de Benassal:
«en la vora del bancal una gran fita y no la y trobaren» (28-IV-1723)

Sempre hi apareix la mateixa combinació.

Sermó 5653:
«y així lo-i» (3)
«els seus lo-hi llevaren del cap y li feren por» (5)

P. Soler:
«la llengua. Dix rabbí David... que la hi va arrancar de la boca a una es-

tatua» (2)
«mes ja que em volen plegar per ahí, sens ficar-me en qüentos voreu com

punt per agulla lo hi conte a sant Vicent» (8)

Tito Bulatampolla:
«y el portaren enbalat a presentar-/o-y al rey»
«enseria-/a . y (Roseta al Polinar)»

Tormo, La Gatomáquia:
«La hi roba» (pág. 54)
«no lo hi sol» (54)

C. Ros, Colloquis:
«no volia que• tabaco a sa casa lo•y portás» (185)
«y a ell mateix la•y fan triar» (74).



72	 E. CASANOVA

Ros, Breve Diccionario:
«se usava también en nuestro idioma, por ornato u costumbre, que tampoco
significa cosa alguna ni voz castellana que le corresponda ¿qué vols que hi
faca?»

Sermons, Diversos:
«no lo•), podía donar» (6)
«y lo•y presentá en un pla» (12)
«portar-/o•i a san Vicent» (12)

Raonament que tingueren dos llauradors (sátira):
«sense haver qui lo hi privás» (140)
«y que resposta de punyó se la la hi jugá» (143)
«será tan home de bé com lo hi (146)
«y vorá com eixa llengua se la hi tinc d'arrencar» (156)

Segle xix:

Sanelo, Silabario:
Hi "allí"; "ahí"

Colloqui del Tio Pelut:
«Peti) li Ilevava el mando al Capita... y lo-y daba a Cagigal» (pág. 229)

Centelles, Sermó:
«y per a que no ductara el món	 escrigué al Papa» (12)

Martí Gadea, Diccionario monosílabos; Hi, adv. allí, aquí; ahí le, se

L'Espill de ben viure i art de ben morir de Montanyés de 1559, reeditat
en 1827, no canvia cap grup de pronoms amb hi.

Casos de li la

Segle xvii:

Andrade:
«li falten dos o tres espines y no sou per a clavar-les-hi... en quant en

quant yo li les clavava» (pág. 31)'

9. Per recerques feces a la parróquia de Gata, podria ser que mossén
Andrade fos un pseudónim d'algú, ja que no hi apareix cap capellá anome-
nat Andrade. Fins i tot podria ser que l'obra no fos del xvii sinó del
A més, els dos exemples que es registren en els Sermons de SVF, edició de
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Segle XVIII:

Esplugues:
«y així que li les abonó a les llumeneres» (Fabrica 159v)
«segons que li els adosó a son fill» (Rentes i censals» (57v)
«si ara no se'ls pagaya el jornal después en la glória els lo tindria nostre

senyor en comte» (46)

Galiana:
«els pegó una estufarrada que no té remey sinó que els la tinch de referir»

(216)

Segle XIX:

Martin, Sermó:
«el mateix Vicent li ho digué així» (9)

Centelles. Sermó de 1824:
«aquells dinés li'ls ha donat» (10)

Colloqui del tio Pelut:
«no té ell a soles la culpa de fer estos desbarats, sinó els que li'ls aplaudi-

xen» (pág. 207)
«anaren a dita casa, la mulles els lo entregá» (pág. 232)

Tito Bufalampolla:
«La caldera els el dona»

Miracle de St. Vicent d'Arolas:
«el Senyor, puix, que	 pague» (293)
«será del cas... que	 apliquem al malalt» (295)

El Mole, 1837:
«entonces li'ls fará en estofao» (40)
«tot eixe bon rato li'l deuen al denunciador» (54)
«que sucará el tinter per a soltar algún ramellet i regalar-/i'/ als empleats»

(134)
«y siga com vullga ningú li la lleva ya» (172)
«pendré possessió de la corona que li la guardaben» (360)
«el que les escriu o ha vist els sucesos o li'ls han contat» (37)
«(béns) y tenien un dret incontestable a llevar-li-los o robar-li-los» (53)

Sanchis Sivera, I, págs. 222 i 276 deuen ser errades de transcripció del ca-
nonge, car són els únics que n'he registrat a l'Edat mitjana.



74
	

E. CASANOVA

Martí Gadea, Terra del Ge:
«hi ha uns pardals descuats que li la peguen al més huapo» (5)
«y si li la pot pegar a qualsevol no s'ho deixa per perea» (10)
«li havien amprat dinés y no li'ls havia tornat... puix fea favors pagant-li'ls»

(144)

Farga, Rimes vinarossenques:
«que va llitjí a un diari que la pasta li la fa son germá» (19)
«i si la baba li cau que li la torque sa tia» (58)

A partir d'aquesta época és general.
Per veure el funcionament del grup La hi a la resta del catalá he buidat

algunes obres no procedents de Valéncia:

Pujades, III:
«havent-lo•y agrahit» (192)
«mariner... y axí que lo-y capturás y lliurás (al governador)» (199)
«per qué lo•y deya a ell» (236)
«Dix que qui ley podia donar» (51)
«giran-les-hi en continent» (84)
«digué que en un bosch la y avia donada»
«demaná purgació y la vila le•y consedia» (97)
«no las volgué ab las condicions que las hi donaven» (101)
«que las claus no las volian si ja la real majestat no los las tornava ab la

solemnitat los las avia llevadas» (67)
«Encara legiren-lo'ns» (45)

Amorós: Conserva sempre la combinació clássica CD + CI perqué es
tracta d'un text mallorquí (Amorós, 17). El mateix sistema s'observa en els
catecismes mallorquins de Frontera (los me perdonaren, pág. 19), Nadal,
Ripalda (donau-lo-nos, pág. 10, pe yó dau-nos-lo vuy, pág. 39).

Pladevall, Vida pagesa:
«aven-nos ja demanada la obediéncia y haver-los-la donada» (pág. 81)
«qu ab una nit ja las se avian totas menjadas» (55)

Morell, La Gala:
«jo la pell li llevaria per girar-la-i al revés (137)
«jo la•i doní per señal» (141)

Marés, Núria:
«la qual no la-y pogueren llevar (106)
«Lo vi perqué si lo•y duen bo, encara allí se» (106) «pugam ajustar-los-hi

(los miracles per mejor glória» (106)
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Baró de Maldá:
«quatre hores de tregues. quals los les concedí» (vol. II, 269)
«los mossos de esquadra... s'apoderá del lladre y els /'entrega» (261)
«havent-los caigut a tersa... el bagatge, est borne_ li digueren que els lo

collís» (vol. I, 169)
«havent-se'm demanat la grácia de concedir-los sarau de nit, los l'he concedi-

da» (vol. III, 59)
«que la hi vaig canviar per la sua» (32)
«tanta era la turba circuint... per veurer-les-hi fer» (91)
«fins a privar-los-ho» (181) "

CONCLUSIO

Tots els dialectes catalans presentaren el mateix ordre en la
combinació de pronoms personals de CD + CI i tots els dialectes ca-
talans, menys el mallorquí, l'invertiren a la mateixa época: des de la
segona part del xvi fins a mitjan xvii.

Tots els dialectes tingueren els mateixos components de la com-
binació de pronoms de 3. a : La Li, que des del mi' dissimulá la L del
CI en La Hi, menys el mallorquí, fenomen que precisament triomf a
en l'actualitat, juntament amb la inversió.

Tots els dialectes, quan es produí la inversió de l'ordre, inver-
tiren totes les combinacions, llevat del grup de CD + CI, quan el CI
en singular era HI, tal vegada per l'estabilitat adquirida pel grup amb
Hi, tant el valenciá com la resta dels dialectes.

—Des de mitjan XVII, peró, el valenciá, en perdre l'ús i la cons-
ciencia deis valors, del pronom personal adverbial Hi, és a dir el re-
ferent de Hi, en usos altres que el personal, refá, recrea una nova
combinació de pronoms, utilitzant el CI Li i el CD Lo, la, los, les,

formant la parella Li la, que aná augmentant el seu ús durant el
XVIII fins que a mitjan xtx ja era l'única combinació coneguda.

Sincretisme de los el (CI + CD) > Los hi, en tenim ja en Maldá,
III, 18, «sorprenent-los enmig de son pillatge fent-los-hi deixar». La combina-
ció els la viurá fins al segle xx, cada vegada més débil davant els hi.

Com a mostra de la coexistencia de les combinacions La li i La hi
al xvi, transcriuré ací un exemple de Requesens, 165, «paregué'ls als metges
tan bé com	 mostrí que determinaren dar-la-hi».
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Triomfava perqué era més sistemática, tant respecte a l'ordre ge-
neral de CI + CD com respecte a la relació entre els elements simples
i els combinats, i més motivada sintácticament.

—En la pugna per ordenar la combinació, triomfen les regles foné-
tico-morfológiques a Catalunya i les semántiques al País Valencia. Les
sintáctiques deixen de ser les organitzadores del grup, excepte a Agost.

—La pérdua de valors i usos de Hi a Valencia anunciava clarament
la posterior mort de les combinacions amb Hi en Valencia.

—Una vegada més es comprova com sois l'estudi diacrónic i l'estu-
di de la documentació pot explicar l'origen i la data d'un fenomen, les
condicions internes i externes afavoridores del canvi i les conseqüén-
cies posteriors en el diasistema de la llengua.

—És clar que la parella Li La és la més adient per a una llengua
literaria i administrativa, per la claredat que comporta i per la siste-
maticitat que presenta. Als normativistes a ultranca que sense estudis
i sense conéixer el funcionament real de la llengua opinen de tot, vol-
dria fer-los observar que sense la pérdua d'un element com és Hi, amb
tota seguretat no s'hauria pogut crear aquesta combinació, i s'hauria
arribat a una solució semblant a la de Catalunya.

EMILI CASANOVA
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