EVOLUCIÓ I INTERFERENCIA EN EL SISTEMA
DEMOSTRATIU CATALÁ: UNA EXPLICACIÓ

O.

PROPÓSIT

La present ponéncia s'emmarca dins els camps de la história de la
llengua i de la dialectologia diacrónica, i en concret, dins de la dialectologia contrastiva.
Pretén d'esbrinar quines han estat les condicions i els factors culturals i funcionals que permeteren la creació de dos sistemes demostratius al si del catalá entre mitjan xv i principis del xvn, amb un funcionament i unes formes diferents i a partir d'un sistema catalá medieval unitari. En concret:
—Un sistema bimembre, propi de la major part del catalá: rossellonés,
catalá central, balear, alguerés i tarragoní; lleidatá i tortosí.
—Un sistema trimembre, propi dels dialectes valencians i ribagorÇans,
amb formes com este i ahí.'
1. Vegeu A. M. BADIA I MARGARIT, Gramática histórica catalana (Valéncia, Tres i Quatre, 1981), i FRANCESC DE BORJA MOLL, Gramática histórica catalana (Valencia, 1991), págs. 138-139. Vegeu també A. M. BADIA, El catalán,
evolución lingüística interna I. Gramática en «Lexikon der Romanischen Linguistik» (LRL), vol. V, 2 (1991), págs. 127-152, especialment pág. 141; també
JoAN VENY El catalán: áreas lingüísticas en LRL, vol. V, 2 (1991), págs. 243261, especialment pág. 257.
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L'estudi té un gran interés i actualitat i está plenament justificat en
aquest col•loqui, perqué a més d'explicar un deis canvis lingüístics que més
oposen el valenciá a la resta deis dialectes, permet de reenfocar l'acceptació
normativa dins d'aquest dialecte de formes com este, eixe i sobretot ahí.
El métode de treball que utilitze és el diacrónic o históric explicat en el
meu article «Gramática histórica catalana: proposta d'un métode d'estudi»,
i assajat en diversos anides, entre d' altres, els dedicats a la combinació
pronominal de tercera persona la hi - la a l'arrelament de tu eres en
valenciá. i a la bifurcació oriental-occidental de la forma incoativa esc-isc.
Métode que combina diverses causes explicatives, factors extems i intems
i una rica documentació.2
Per fer més amé i estructurat aquest article prescindiré ara i ací deis
detalls i les precisions no básiques pera l'explicació del canvi lingüístic. Tot
el que exposaré va orientat a poder fer entenedora l'explicació proposada.

1. EL DEMOSTRATIU3
Els demostratius són elements gramaticais de valor variable i circumstancial segons l'ús en un moment o lloc determinat. La seua funció
és doble:
Pel seu valor deíctic, assenyalar un context espácio-temporal extralingüístic on es dóna l'emissió d'un enunciat, és a dir, té a veure amb
els aspectes i circumstáncies del marc enunciatiu: interlocutora, moment
i lloc en qué s'emet l'expressió.
— Pel seu valor anafóric, reproduir o assenyalar un objecte, un
enunciat acabat d'expressar o suggerit textualment.
Deícticament, els demostratius són com gestos verbals que assenyalen
a quina distancia del jo es troba l'objecte o ser designat; així, el demosVegeu EMILI CASANOVA, Gramática histórica catalana: proposta d'un
métode d'estudi, en «Caplletra», 6 (1990), págs. 7-20.
ANTONI M. BADIA I MARGARIT, Gramática catalana, 2 vols. (Gredos,
Madrid, 1962).
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tratiu de primera persona, aquest expressa la proximitat, real o mental, a
la primera persona, al parlant o narrador, des del punt de mira del parlant.
Abrala tot el que entra dins l'ámbit del jo. És el camp de l'emissor.
El demostratiu de segona persona, eixe, expressa la proximitat, també
real o mental, al receptor des del punt de mira del parlant o narrador.
Abraga tot el que cau dins rámbit de l'interlocutor. És el camp del receptor.
El demostratiu de tercera persona, aquell, expressa tot alló llunyá
realment o mental a la primera persona, és a dir, a l'emissor i a la segona o receptor. Abraga tot alló que no és dins l'acte elocutiu. És l'ambit de
la no persona, del no jo. L'espai comunicatiu no és precisable ni mesurable objectivament, no sols quan tracta de conceptes abstractes, sinó
també en situacions molt concretes on entren apreciacions mentals.
Dels elements demostratius pronom-adjectiu masculí, pronom neutre
i adverbi, el més freqüent de tots, el de major cárrega deíctica, el guia dels
altres i el que millor marca la localització espácio-temporal és l'adverbi.
El pronom neutre, en canvi, és el de menys cárrega deíctica, ja que la
seua mateixa significació neutra i abstracta fa més esborrables els contorns
diferencials entre els grans.
L'altre demostratiu, aquest, aqueix, aquel! té major cárrega deíctica
quan funciona com a pronom i una més destacable cárrega anafórica quan
funciona com a determinatiu, semblant a l'article.

2. DEúa I ANÁFORA4
Hem dit que el demostratiu té valor o fa funcions deíctiques o anafóriques.
Declarem, doncs, com entenem aquests conceptes a l'efecte d'aquest
treball sense entrar a discutir les diverses i múltiples opinions o tan sols

4. M ANUEL P RU Ñ ONOSA, La deíxis, U«) magistral de les oposicions a titular d'universitat, 1988; G. KLEIBER (ed.), L'anaphore et ses domaines (Parir,
1990). Vegeu també D EBRAH S CHIFFRIN, Between Text and Context: Deixis,
Anaphora, and the Meaning of them, «Text», 10 [3] (1990), Walter de Gruyter,
págs. 245-270.
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el valor d'aquestes com el de les modalitats deíctiques o el de
l'organització de la deixi.
La deixi és una relació entre l'expressió o enunciat i l'acte d'enunciar
o enunciació en un lloc i moment determinat i per uns interlocutora.
L'organització de la funció deíctica no és idéntica en les diverses
llengües. Els dos grans tipus són:
El binari, amb dues subdivisions, la que distingeix l'ámbit del jo,
el parlant, del no jo, del no parlant, o l'ámbit del jo-tu enfront al del no
jo-no tu.
El teman, que distingeix entre l'ámbit del parlant, de l'oient i del no
parlant no oient.
Tots dos sistemes s'organitzen egocéntricament des del parlant, des
del jo.
Tant si hi ha una organització binária o una de temária, a més de les
formes de demostratiu la llengua hi utilitzará perífrasis o juxtaposicions
per a localitzar deícticament, les quals, a més d'una informació més
precisa, solen afegir una marca de distáncia.
Estes, primerament seran elements emfatics o expressius que viuran al
costat de les formes demostratives singulars: ací / ací dalt-ille / eccu ille.
Després, en faltar alguna forma simple, podran o ocupar el seu lloc esporádicament fins que el sistema en recree una de nova aquell nostre /
aqueix este d'allí / aquell, o quedar-se definitivament fent la funció que
fins ara exercia l'element perdut, lexicalitzat o no: aquí a Barcelona.
Normalment, en un sistema binad les perífrasis s'utilitzaran per a
cobrir el segon grau, mentir que en un de teman seran elements marcats
i expressius.
De les modalitats deíctiques: 5 social, temporal, personal i textual, a
nosaltres ens interessa:
La local, definida com el senyal localitzador o indicatiu d' un objecte en
relació al punt d'origen o enunciació. És la que fonamenta l'aparició
binária-temária del sistema demostratiu, juntament amb la deixi personal.
5. Vegeu J. LYONS, Semántica (Teide, Barcelona, 1980); K. BUFILER, Teo-

ría del lenguaje (Alianza, Madrid, 1985).
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La deixi personal definida com la indicació a un objecte (punt
d'arribada) que parteix d'un origen, del jo, i que s'organitza temáriament.
Persona - interlocutor
jo-tu

no interlocutor - no persona
ell

Els pronoms personals i els possessius són els elements amb deixi
personal més importants.
L'anáfora, per la seua banda, pot ser considerada un tipus de deixi que
es defineix com la indicació o reproducció d'un element discursiu préviament introduit en el discurs, siga amb o cense preposició situacional a alguna de les tres persones dins el text o discurs.
L'element anafóric pot referir-se o a un element esmentat abans concretament, i s'anomena aleshores anáfora pura, o a un concepte o idea del
text i se'n diu difusa. També pot referir-se a un objecte ben conegut del
lector-oient-receptor, portat des de la memória, peró absent al text; aquesta
l'anomenarem anáfora ad fantasmam.6
L'ús de l'anáfora pura decreix a partir de la segona part del xiv, i en
canvi, les altres dues, les més fácils de confondre amb la deixi, augmentaran l'ús.
Aixó succeeix a causa del canvi de mentalitat i a la moda de nous
models lingüístics més elaborats, més madurs. S'anomenará catáfora si la
indicació o reproducció es fa d'un element que s'introdueix posteriorment
en el discurs.
Aquesta distinció de la funció demostrativa entre deíctica o anafórica,
que fins ara no s'havia tingut mai present a l'hora d'estudiar l'evolució del
demostratiu catalá, és básica per entendre l'estat del sistema, a l'Edat Mitjana o ara.
Aplicant aró a l'Edat Mitjana veiem que la major part de les llengües
romániques disposaven de formes demostratives aptes al mateix temps per
a les funcions deíctica i anafórica com en catalá: aquest, aquell, ací, allí
6. Adapte aquest nom del seu paral•lel deixi ad phantasmam, perqué crec
que és necessari per a entendre el canvi anáfora > deixi.
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(com en llatí també comptem amb ISTE ILLE) i de formes únicament anafóriques, sense precisar situacionalment com
aqueix, aquí, aixó, hi
(com també en llatí IPSE, IS, HIC).
És a partir de la segona meitat del xiv quan la llengua tendeix a simplificar el sistema, a dotar cada forma demostrativa deis dos valors anafóric
i deíctic, aixó és, a intentar evitar les vacil•lacions i les interferéncies
analógiques deis parlants entre elements tan próxims, produides o
—per la dificultat de distingir entre la funció anafórica amb relació
local textual, l' anáfora difusa o conceptual, l'anáfora ad fantasmam o
suggeridora i la deixi.
—per la tendéncia general del parlant-oient d' agrupar en una única
forma usos i funcions semblants, amb ús indistint i sense perill de confusió.
Tot portava, doncs, a l' adquisició del valor deíctic per les formes
anafóriques.
El panorama era el següent:
Els elements anafórics destinats a funcionar deícticament, sense
cárrega situacional fins aquell moment, usats en contextos anafóricament
neutres, en canviar les pautes d'interpretació del parlant quedaren situats
dins de l' órbita del jo, a més de la del tu i ell, o molt prop del jo, o intercanviables amb els elements del jo.
En efecte, si aquell, aeó, aquest, allí eren deíctics i anafórics, i aquí,
aqueix, aixó eren anafórics fins eixe moment, com s'usaven en contextos
intercanviables quan els anafórics no eren interpretables situacionalment, si
es feien deíctiques les frases que fins l'hora s'usaven en contextos semblants,
les formes anafóriques prenen ara valor deíctic a través de l'anaforic anterior.
Aixó ocorre a moltes parelles de frases diferenciades fins eixe moment
únicament pels valors anafóric-deíctic.'

7. Per exemple, deis Establiments de Benicarló del segle xv: «stablim que
negu no gos senyalar cultives tro Santa Maria d'agost e d'aqui avant n'agen ban»
(cap. 74); «que no gosen siure ni jaure sots cena pena, perque d'aci avant valen
los prohomens que puxen siure» (cap. 138).
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El segon i tercer tipus d'anáfora, en alliberar-se la frase de repeticions
i enllaÇos amb l'anáfora són més interpretables com a deíctics que com a
anafórics.
En la narració, cada vegada més, el narrador tendeix a situar l'acció
en el jo i l'ací, davant dels seus ulls o del seu pensament.
En aquest procés d'aproximació els demostratius deixaran d'usar-se
com anafórics no marcats davant que / de i 1' anafóric article co desapareix
de la llengua, substituit per l'article /o.8
En summa, el pas de l'anáfora a la deixi i a l'inrevés és un fenomen
constant de totes les llengües tot buscant simplificar el sistema: unes
mateixes formes per a referir-se al marc enunciatiu i a l'enunciat.

3.

S ISTEMA BINARI - SISTEMA TERNARI9

En llatí, amb un sistema teman, els tres principals demostratius expressaven les tres persones (com els possessius), segons que l'acte deíctic
expressat s'aplicara vers alló que és prop / veí del locutor, veí a l'interlocutor o a una persona estranya al parlant-oient.
HIC

ISTE

ILLE

Element no marcat, fet
que li va permetre
d'assumir altres funcions
com pronom personal i
article i anafóric de is
substitut.

AO ocorre al segle xv; prepare sobre aquest tema un article titulat «Del
demostratiu a I `article: co que> lo que».
Consulteu BASSOLS DE CLIMENT, Sintaxis latina (Madrid, CSIC, 1981);
CARMEN CODOÑER, Introducción al estudio de los demostrativos latinos en RSEL,
3 (1973), págs. 81-93 i Thesaurus Linguae Latinae (Leipzig-München, 1900).
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IS

Cau is, i després Hic, que l'havia substituit com anafóric, tot i perdent
el seu valor deíctic.
El sistema es fa binan:
lr. ISTE (desplalat de la segona)
3r. ILLE
ILLE substitueix com anafóric HIC, d'on arribará a pronom personal i
article i per aixó la necessitat de precisar el valor demostratiu fa que o

—s'afegeixen partícules deíctiques en juxtaposició a demostratius:
ECCE (més

antic) ECCE ILLE > ACELL
modem) ECCU ILLE > AQUELL,
les quals per analogia després passarien a la la. i a la 2a.
ECCU (més

ECCE ISTE > ACEST
ECCU ISTE > AQUEST
ECCU IPSE > AQUEIX, O

—la juxtaposició de dos demostratius ille / iste d'on ipse, pronom
anafóric emfatitzador, identificado,r prendrá valor demostratiu.
El llatí quedava així redint formalment a un sistema bimembre amb
l'única distinció de proximitat enfront de llunyania, estat ja mai no superat
en francés ni romanés, ni tampoc en occitá, excepte en gascó.
Contra aquesta situació, i a causa sobretot de la tendéncia a la correspondéncia amb les tres persones, les altres llengües rómániques' (italiá,
10. Vejau P. TEKAVCIC, Grammatica storica dell'italiano, vol. II: Morfosintassi (Bologna, il Mulino, 1980), págs. 151-161. També CH. NYROP, Grammaire historique de la langue francaise, vol. II (Ginebra, 1979), 8 vols.; J. RONJAT,
Grammaire historique des parlers provenvaux modernes, 2 vols. (Montpellier,
1930), H. LAUSBERG, Lingüística Románica, 2 vols. (Madrid, 1972) i J. R. FERNÁNDEZ, Gramática histórica provenzal (Oviedo, 1985).
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occitá, castellá, portugués i catalá) conegueren un procés de recuperació
formal del sistema tercian, tot buscant una forma clara per a cada funció.
Dos sistemes restauradors hi actuaren:
Creació per juxtaposició d'un nou demostratiu de 2a. persona afegint formes pronominals personals de 2a. i la partícula eccu i a la forma
de 2n. grau: istu
eccu + ti + istu > codesto / cotesto
Eixamplant els valors i usos de IPSE, a partir deis contextos on emfasitzava un altre demostratiu, des de la identificació a l'anáfora i posteriorment ja en época medieval, afegint-li valor deíctic, precedit normalment de
ECCU-IPSU > kussu (sard) / aquese (castellá) / quesso (sud Itália) / aqueix.
També es mantenia la correspondéncia personal utilitzant el pronom
tu o les formes possessives nostre, vostre, teu: Aquell vostre amic,
vostre.
Usant perífrasis deíctiques especificadores
aquí a Lleida / ací dalt
El triomf del sistema trimembre fou lent i variable i amb molts avatars,
i es produí definitivament a la fi de l'Edat Mitjana, i primeries de l'época
moderna, segons llengües.
Castellá
Portugués
Catalá

4

final del xv - xvi
segle xvi"
segle xvi

11. M'han estat molt suggeridors els estudis excel . lentsle PAUL T EYSSIER,
Le systéme des déicticques spatiaux en portugais aux XIV, XV et XVI siécles, en
«Cahiers de Linguistique Hispanique médiévale», 6 (1981), págs. 5-40; V IDAL
L AMI Q UIZ, El demostrativo en español y francés, «Revista de Filología Española», 50 (1967), págs. 163-202 i Dinamismo sistémico en la diacronía de la lengua
española, «Epos» (Uned), IV (1988), págs. 79-100 i C. B AYLON, Les démonstratifs dans deux parlers provenpaux-alpins, «Revue des Langues Romanes», 80
(1972), págs. 97-108.
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En efecte, contra el sistema bimembre románic eixit de la reestructuració del sistema llatí, actuaria la tendéncia a la simetria i a la
correspondéncia en l'ámbit psicológico-comunicatiu entre el sistema
demostratiu i els sistemes personals dels pronoms personals i possessius. Tots tres organitzats en relació al jo.
Aquesta tendéncia actua en cada llengua per sobre de la concreta
actualització binária o ternaria: l'única diferéncia entre unes llengües
o altres está en el següent:
Que unes llengües es doten d'un sistema morfológic ciar per a
remarcar el sistema trimembre.
—Que d'altres supleixen les mancances formals amb perífrasis, o
amb l'ús del context extralingüístic o amb l'ús de mecanismes lingüístics com l'ús de les persones verbals...
Uns i altres responen a un sistema trimembre; el primer més
clarament i senzilla per al parlant-oient, el segon més embolicat i
amb el perill que la falta de formes arribe a interferir en l'apreciació
mental de les tres persones o espais com ocorre en francés i en
menor grau en catalá general.

4. EL CATALÁ MEDIEVAL
a) La major part dels tractadistes catalans parlen de l'existéncia
de tres graus de demostratius en catalá medieval, sistema que hauria
evolucionat
a dos graus en la major part del catalá, pel seu baix rendiment o per la precarietat o mancanga d'assentament en qué vivia a
l'época medieval.
S'hauria conservat en valenciá, siga per influencia castellana,
siga per l'estat conservador del valencia.
Aquesta idea general (Badia i Margarit, Coromines, Veny, Duar-
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te)'2 repetida insistentment fins ara, és la que vull matisar, si més no, a
la llum del que he dit fins ara i de la documentació consultada.
Com ja he dit, el catalá medieval disposava d'un conjunt d'elements
demostratius:
Uns temen valors deíctics o situacionals i anafórics o repetidors; els
quals deícticament formaven un sistema binari
Jo
Aquest
Ací
Agó

Ell
Aquel]
Allí
Alló

D'altres únicament anafórics formaven el sistema anafóric sense valor
locatiu, únicament referencia] i d'encadenament dins el text:
Aquí
<Eccu HIC
Aqueix / eix <Eccu IPSE
< IPSUM
Aixó
<Hic / IBI
Hi
En la narració, l'oposició deíctica era binária jo narrador / ell
objecte narrar, i l'anáfora era molt utilitzada en funcions de lligam
dins el text.
En el génere epistolar i en el diáleg, on l'oposició deíctica sol ser jotu, la llengua necessitada d'elements de distinció, fa el mateix que s'havia
anat fent des del llatí i en llatí per a diferenciar les esferes del jo i del tu:
identificar o especificar l'área dels tu amb l'ús dels anafórics aquí aqueix.
Grácies al seu valor identificatiu es pot superar l'oposició jo-tu sense usar
formes perifrástiques o pressuposicions extralingüístiques.
Es tractava possiblement de l'aplicació de l'anáfora ad fantastnam, és a dir, referir-se a un objecte no esmentat peró present als
dos interlocutors.
12. Vegeu, per exemple, C ARLES D UARTE-ÁLEX A LSINA, Gramática histórica
catalana, vol. II (Barcelona, Curial, 1986).
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En aquest context i ús, en oposar-se al jo és quan el parlant pren
consciéncia de la possibilitat d'utilitzar l'anafóric dins l'area del tu i en
oposició al jo.
El sistema funciona així:
Jo
Tu
Ell
Aquest
Aqueix
Aquell
Ací
Aquí
Allí
(Anafórics)
És a més el lloc natural del tu perqué és on l'oposició pren més foro
i necessitat.
Mentre que únicament faga funció de segon grau en el génere dialogat, no es pot afirmar que siga un vertader deíctic, sinó un anafóric usat
emfáticament, per a diferenciar una situació compromesa de possible
confusió, associat a la situació diáleg.
Tant en castellá com en catalá, es podrá parlar de l'existéncia d'un
segon grau quan a l'adquisició de valor deíctic pels anafórics puga en
qualsevol context o génere mancar localització.
La conjunció deis tres factors que hem esmentat:
—Tendéncia a la simetria personal-demostrativa.
—Agrupació formal de les funcions anafóriques i deíctiques.
—Utilització deíctica de segon grau dels anafórics en el context interlocutor*, precisament el més propens i natural a l'oposició entre primer
i segon grau.
Espenten cap a la consecució d'un sistema ternari.
El procés portava al següent sistema anafórico-deíctic:
lr. grau
Aquest / est
Ací
Aló

2n. grau
Aqueix / eix
Aquí
Aixó

3r. grau
Aquell
Allí
Allá

D'aquesta manera, el catalá hauria disposat d'un sistema perfecte, amb
diferenciació trigradual i un aprofitament deis anafórics aqueix i aquí com
a deíctics, exactament igual que féu el castellá i el portugués, peró pro-
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blemes funcionals i formals que el castellá no tenia impediren que quallara
aquest fenomen. Vegem-los.

5. BIFURCACIÓ DIALECTAL

Els factors que impediren la consolidació d'aquest sistema trimembre
en catalá foren funcionals en catalá general i formals en el catalá de
Valéncia.

5.1 Catalá general
En aquesta variant de la llengua, l'adverbi aquí va ser l'element
principal que impedí el triomf del sistema per les següents raons:
a) Aquí tenia un freqüentíssim ús anafóric amb un valor no locatiu
vague, oscil•lant entre la proximitat al jo i la llunyania a l'ell, peró majoritáriament pel punt de mira del narrador, dins l'ámbit del jo.
Era intercanviable amb ací, usat anafóricament, sobretot en els circumstancials de temps d'ací / d'aquí avant, peró també en altres «lo rey
estant a Valencia ací aquí féu nit» i en els contextos on no hi havia
senyalament locatiu.
Així, quan es dóna la tendéncia a fixar formes úniques per a marcar
la deixi i l'anáfora i els anafórics prenen valors deíctics, aquí restava inutilitzat per a convertir-se en el deíctic de segon grau, ja que a més
d'aquest valor el seu sinónim deíctic majoritari era ací, que funcionava
dins de la primera, i a més, una gran part de les frases en qué s'utilitzava
anafóricament eren semblants a d'altres deíctiques amb ací, cosa que ja
d'abans havia fet que aquí s'utilitzara deícticament com a primera.
La llengua tendia a triar una forma per cada funció, i aquí en feia dues.
Aqueix, en les mateixes condicions que aquí, sense el reforoment
d'aquest adverbi, es decantó també cap a la primera, tot mantenint els seus
valors identificadors.
Aixb, anafóric neutre, pel seu propi valor neutre era el més intercanviable i el menys deíctic, oscil•lava entre la primera i la tercera, fins i tot
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es podia referir a una persona indeterminada. Seguint aqueix i aquí entró
en l'ámbit del jo primerament com a element emfatic i expressiu d'a0 i
després eliminant-lo.
El sistema quedava de la següent manera
Ací - aquí
Aquest - Aqueix
Aló - Aixó

>

Allí
Aquel!
Alló

Impossibilitat d'aconseguir amb eixos elements un sistema de segon
grau.
La seua entrada en la primera persona i el seu comportament expressiu no trobaren resistencia en el vell ací, i feren recular aquest des
del segle xvi.
La situació de aquí provocava de retop altres fets:
Que la lluita del majoritari aquest i est com explicarem es decantara totalment per aquest a pesar de la redundáncia formal aq-est i de
l'estigma de vulgar que sofrí en alguns moments davant la forma breu.
El supon de la forma aquí amb aq-[í] féu que des del xv triomfés en
tot el catalá a excepció de Tortosa i zona d'influéncia.
La predomináncia de les formes curtes sobre les llargues en l'escriptura es deurá, segurament, a influencia llibresca del castellá o per
prestigi.
Al mx al catalá oriental ja triomfará definitivament.
Que el pronom adverbial demostratiu ton monofónic hi que
s'usava en alternano tónica - átona amb aquí, ací i allí amb valor neutralitzador s'introduira i s'assentara en contextos anafórics nous, ben associat al verb, augmentant la tendéncia pleonástica medieval i tot fent que
la forma hi haja descabdellat els seus usos extraordináriament en relació
a l'Edat Mitjana, peró sense prendre valors deíctics com féu el castellá.
Repetisc: l'ús de la forma aquí deícticament dins de la la. i 2a. persona porta a la inhabilitació formal de l'oposició la.-2a.
La llengua no trobá formes simples per a substituir-lo i tira má de les
perífrasis.
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Per qué i com suportá el sistema esta dissimetria: sistema personal de
3 persones / sistema demostratiu de dos graus?
Perqué el segon grau és el menys freqüent en l'acte comunicatiu, en la narració existeix en l'acte comunicatiu poca diferenciació semántica; en efecte, l'acte comunicatiu és binan ací - allí eneá - enllá
dalt - baix dins - fora. En el diáleg, en canvi, en qué entra una segona
persona, tu, diversos sistemes poden bastar per a marcar clarament
l'oposició jo-tu, com va senyalar Wheeler:13
El context extralingüístic, per exemple quan es parla per teléfon,
la situació clara de cadascú.
Els gestos, com en el teatre.
L'ús de possessius
L'ús de pronoms personals de segona persona.
—Un demostratiu.
L'ús de les persones verbals que s'oposen estic - estás
Concrecions amb perífrasis, amb adverbi més substitutiu de lloc
ací a Barcelona / ací dalt.
Solucions que es cregueren suficients al xvn i que no espentaren a
buscar o crear analógicament un nou adverbi de segona a l'estil, per
exemple del que féu el castellá davant la inutilització d'aquí.
A més, el no triomf del segon grau fará que a poc, la mentalitat del
parlant —com ocorre als francesos— s'acostume al sistema binari i
eixample no sols les funcions de verbs deíctics, sinó verbs com anar i
venir."
El sistema quedava, doncs, així:
Vegeu M. WHEELER, Cata/CM en M. HARRIS-N.VINCENT, The Romance
Languages (Londres, 1988), pág. 179.
Consulteu ANTONI M. BADIA I MARGARIT, Los demostrativos y los verbos de movimiento en Iberorrománico en Estudios dedicados a Menéndez Pidal,
vol. III (1952), págs. 5-31 i E. BLASCO, La posizione linguistica del catalano nena Romania. Studio di morfosintassi comparata, «Zeitschrift für Romanische
Philologie», 102 (1986), págs. 132-178, en especial págs. 140-144.
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1
Ací - aquí

Anáfora
Hi

Aquest - aqueix
agó -aixó
Aquí
Aquest
Aixó

3
Allí / allá
Aquell
Alló
Allí / allá
Aquel!
Alló

5.2. El valencia
El País Valenciá, fins al segle xv, tenia el mateix sistema descrit ja al
catalá general
Ir. grau
Aquest / est
Ací
AÇó

Anafóric
Aqueix / eix
Aquí / hi
Aixó

3r. grau
Aquell
Allí
Alló

La tendéncia evolutiva era la mateixa: confluencia en una mateixa
forma de valors anafórics i deíctics i correspondéncia pronoms personals
i possessius amb demostratius, amb la consecució d' un sistema trimembre.
deíctic de l'adverbi aquí cap a la primera persona i pugna amb
ací sense renunciar a la funció anafórica anterior i al valor de segon grau.
Podia, doncs haver triomfat el mateix sistema del catalá general, peró
diversos factors ho impedeixen segons aquesta evolució:
a) L'estigmatització d'aquest davant est a partir de la regona part del
xv i sobretot del xvi. En efecte, la pugna entre les formes llargues i curtes es decantó al costat de la forma curta en valenciá, ja que les formes en
aq- es consideraven massa llargues i redundants morfológicament per a
marcar el demostratiu, o rurals i vulgars, sense prestigi, perqué tenien el
component -ac, igualment com estava ocorrent en castellá i portugués, i
tal vegada per reflex del castellano-aragonés de Valéncia o de la Caneelleria.
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El plural d'aquest era de difícil pronúncia. A Catalunya tendirá a
pronunciar-se aquets (com aquet) (F. Ferrer) o gets; a Valéncia predomina estos, aquestos.
Amb aixó, esta, estos, estes eren interpretables com un deis componente d'aquest. Igualment ocorre amb aqueix.
En el triomf d'esta estigmatització no oblidem tampoc que des de
mitjan xv Valéncia viu un ambient cultural més ric que Barcelona, alhora que té una major permeabilitat al castellá parlat i llibresc.
b) Aquí no pogué quallar en la primera persona —i després tampoc
en la segona— perqué posseia el formant estigmatitzat aq- i perqué estava la 1 a. masca associada a ací.
Malgrat que ací era un element envellit i poc expressiu, més encara
després de la recent caiguda de co, aquí, no arribó a assentar-se en la
primera.
Mantingué, en canvi el seu valor anafóric i deíctic de 2n. grau fins
almenys mitjan xvii, peró en continu desús perqué:
Portava l'element estigmatitzat aq-.
Era en castellá, Ilengua que s'interferia en el valenciá, deíctic de
primera persona ací aquí
hi/aquí
ahí.
—Era poc económic mantenir una forma amb només valor anafóric
existint a més a més un paral•lel hi - hí - ahí amb qui conviu un segle en
la mateixa funció.
La no introducció en l'ámbit de la primera persona féu que aqueix
/ eix i aixó s'assentaren en la segona persona.
Aqueix, per la mateixa causa que aquest - aquí fou substituida per
eix [aq-eix] des del xvi i ja totalment al xvii.
El sistema valenciá restará així totalment feble i inestable amb formes
en aq- i aquí
Anafóric
Aquell
Aquest - est
Aqueix - eix
Aló
Aixó
Alló
Ací
Allí
Aquí
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NAIXEMENT D'AHÍI5
A diferéncia de Catalunya, el País Valenciá insistí en la recreació del
microsistema demostratiu trimembre, i realitzá un procés semblant al que
acabava d'enllestir el castellá i assentava el portugués.
L'incipient sistema trimembre amb aixó, aqueix i el débil aquí fou
reforot amb l'adquisició de valors deíctics per l'adverbi anafóric hi.
Aprofitant la correlació i la complementarietat tónica - átona de hi, ací,
aquí allí en el discurs, dotó aquest element de tonicitat
Ací
Hi

—>
—>

Ací
Hí

--->

Ahí

i també el va dotar del prefix adverbial a- com altres adverbis ací, allí,
allá.
D'eixa manera el valenciá retornava definitivament al sistema llatí
trimembre i disposava d'elements deíctico - anafórics.
Durant un temps, fins mitjan segle xvii ahí -aquí foren intercanviables en la funció anafórica:
L'única cosa que li quedava per a l'estabilitat del sistema era anar
bandejant els doblets com ahí - aquí, aquest - est, cosa que féu després.

5.3 Per qué el valenciá actuó així tan «sáviament» i la
resta del catalá no?
Els factors actuants poden ser diversos i fins i tot col•laborar en el
procés.
a) La permeabilitat creixent del valenciá envers el castellano-ara-

15. Llegiu EMILI CASANOVA, Aproximació a una gramática contrastiva deis
dialectes catalans al segle XVIII: La combinació binaria de pronoms personals
febles de 3a persona en Actes del Vuité Col•loqui de l'AILLC, 1988 (Barcelona,
PAM, 1989), vol. II, págs. 57-80, en especial pág. 67, nota 8.
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gonés en l'época (segles xv, xvi, xvn), que fa que els elements d'aquesta
actuen reflectivament en el del valenciá, tot fent confluir els elements en
contrast.
Encara que el canvi s'haguera pogut fer igual sense la influencia castellana, de segur que el contacte lingüístic ajudá en l'evolució, si no la
inició, de manera semblant a com pass en portugués. El valenciá, buscant
la solució a la debilitat, la descobrí en l'altra Ilengua en contrast.
En efecte, la superposició dels dos sistemes anafórico-deíctics valenciá - castellá
CASTELLA

VALENCIA
Ací
Aquí - hi
allí

Aquí

Ahí
Allí

produia una tendéncia a la identificació formal i funcional, la qual anava
en l'orientació volguda. Així, ahí castellá ajudava al fet que hi valenciá
evolucionara analógicament com ací i allí, també valencians.
D'eixa manera el valenciá tenia un nou element tónic anafórico-deíctic
i els dos sistemes confluYen en un:
Ací
Ahí
Allí

Aquí
Ahí
Allí

No es tracta d'una simple introducció d'un mot castellá, ahí, com fins
ara s'ha dit, sinó la introducció causada per la interferéncia, el reflex del
sistema castellá envers el valencili, i l'actuació sobre l'element débil del
sistema valenciá.
Aixó explica l'antigor del fenomen —segle
i el fet que aquest es
produesca en un component d'un sistema gramatical on cada element té
un ús i un valor per oposició als altres.
b) Ajuda també el fet que la nova forma anava d'acord amb la
mentalitat lingüística valenciana del moment. Si l'estigmatització del
formant aq- portá al triomf d' est davant aquest, de la mateixa manera la
forma aquí podia passar a í.
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En aquesta circumstáncia, el poc cos fonétic del nou element obligará tot seguit a prendre la a- adverbial deis seus opositors ací i allí, o
únicament es perdria l'element sobrant, la q. D'eixa manera el sistema
seria
a-í
allí
a-cí
-aí
i / hi

allí
hí
ahí

En aquest cas, l'origen del procés seria totalment autócton, i la influéncia castellana comengaria durant l'evolució. Algunes grafies avalarien aquest cas.
c) Potser que l'áton hi tinguera tendéncia a pronunciar-se tónicament en valenciá,
—en els casos que per anar posposat al verb tenia un accent secundad,
—en boca dels castellano-aragonesos de Valéncia o de gent de la seua
influéncia, on l'adverbi y era tónic.
El problema per a postular agó fermament és la mancanga de
documentació. Els milers de casos estudiats sempre presenten hi adherit al
verb a la manera actual.
El dubte que plantege és si podia existir un ús sintáctic de hi com
coneixem, peró amb una pronunciació diferent, amb un realg i una pausa
com en les tóniques, exactament com fem els valencians quan llegim o
volem utilitzar locativament l'anafóric normatiu hi, que el fem tónic.

6.

C ONSE QÜÉNCIES DIFERENCIADORES ENTRE DIALECTES

L'assentament a majan xvi en valenciá de ahí anafórico-deíctic
produiria en valenciá, en oposició a la resta deis dialectes catalans, el
següent:
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El triomf definitiu de la tendéncia a la simetria morfológica:
sistema trimembre personal, trimembre demostratiu comentada segles
enrere.
El definitiu assentament deíctic dels alees demostratius anafórics
eix i aixb.
c) L'eliminació del pronom adverbial hi.
El procés d'adquisició de la tonicitat del pronom hi com a pas previ a ahí o la semblanga formal i funcional amb ahí,
El fet que la resta d'anafórics eren al mateix temps deíctics.
La interferéncia castellana sense hi.
Provocá que hi anafóric ton comentara a conviure i després a ser
substituit per la resta d'adverbis forts ahí, ací, allí ja des del xvi en ritme
creixent; d'entrada en els casos locatius i després en la resta. Aixó sense
oblidar que el sistema de hi no era tan rígid com l'actual.
d) La pérdua en valenciá, com ja vaig explicar, de les combinacions
medievals la hi, tot substituint-les per una combinació recreada CI+CD >
li la.
Que se superpose cada vegada més al sistema castellá el valenciá:
Este
Ató
esto
Ací
aquí

Eixe
ese
Aixó
eso
Ahí

Aquell
aquel
Alló
aquello
Allí

El doblet amb aquí es desfá amb l'assentament de ahí, ja que
aquella forma estigmatitzada esdevé innecessária. A mitjan xvii es
perdrá.
g) L'altre doblet també es perd durant el xvii (al xviii ni Ros ni Galiana ni Esplugues l'utilitzen) amb el definitiu triomf de est.
Aquest i est convisqueren tota l'Edat Mitjana amb el mateix sentit i
les mateixes funcions. Aquest en la llengua escrita era la forma més
usada (Crónica de Jaume I, Canals) fins al xvi; peró est es mantenia
sobretot
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en grups lexicalitzats on el demostratiu s'ha tornat áton «est món»,
darrere preposició «en esta vida»,
amb ús determinatiu.
Quan aquest és estigmatitzat a partir del segle xv creix l'ús del determinatiu curt, el qual, peró, té l'entrebanc del seu masculí singular est,
de poc cos fonétic i d'ús ambigu en algun context, com davant consonant
«est xic».
Mentre est és monosil•lábic, el demostratiu llarg masculí aquest és d'ús
més freqüent que en la resta de genere i número (que aquesta). El parlant
cerca una solució per a est i per a l'assentament definitiu del demostratiu
breu. La solució la troba al segle xvi, afegint una e epentética al masculí
est, que passa a ser este.
L'explicació és clara, encara que mai no es pot negar de manera absoluta la infiuéncia castellana. Crec que l'assentament del sistema amb les
formes breus en auge en l'época necessitava la introducció de la vocal e.
S'hi presentava:
Dificultat fonética de pronunciar en alguns contextos tres consonants juntes «est carro» / «est home»
Dissimetria sil•lábica i morfológica del sistema:
est, una sfi•aba / resta de formes, dues.
c) Poc cos fonétic de est. La e s'introduiria a partir de les formes
pronominals semblants. Possessius nostre, vostre recolzat en l'altra
desinéncia de masculí -e/0 este / est.
Així:
Este
Estos

Esta
Estes

Després, per analogia la -e s'estén al demostratiu eix
eix > eixe
també de poc cos fonétic i dissimétric morfológicament amb eixa.
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No és necessari, doncs, ni postular influencia castellana ni mossarábiga
aragonesa, ni cal pensar en una vocal paragógica per a fer pronunciables
les tres consonants juntes.'6
Amb la inutilització d'aquest, aquí, aqueix, l'adquisició de la
desinéncia -e i la creació-introducció de ahí, el sistema valenciá restaria
perfectament organitzat des del punt de mira formal i funcional, i molt
sólid i estable:
Est-e
AÇó
Ací

Eix-e
Aixó
Ahí-hí

Aquell
Alló
Allí

La resta del catalá, també amb dissimetria morfológica, (aquest-a) no
necessitava cap -e perqué el mot ja era fonéticament prou ple.

7. NoRmAuTzAció
El sistema demostratiu valenciá és un deis trets lingüístics que més
caracteritzen el valenciá i l'oposen a la resta deis dialectes.
El demostratiu, incloent-hi l'adverbial hi, és un deis elements nuclears de la llengua, pel seu valor deíctic trimembre en correspondéncia
amb el pronom personal, per la seua freqüéncia d'aparició en l'acte comunicatiu; és a dir: es troba fortament arrelat al parlant, formalment
sobretot, funcionalment.
Substituir, doncs, formes com este i ahí, utilitzar o no un sistema trigradual o el pronom adverbial hi és difícil d'aconseguir si no s'utilitzen
des de la llengua col•loquial i familiar.
Per aixó crec que la normativa catalana, a pesar de les opinions deis més
prestigiosos gramátics valencians, Sanchis, Ferrer, Valor, Pitarch...,'7

Vegeu JoAN COROMINES, Diccionari Etimológic i Complementari de la
Llengua Catalana (Barcelona, Curial, 1980), s. v. aquest.
Com ja vaig assenyalar en EMILI CASANOVA Elements per a una proposta léxica en ANTONI FERRANDO, La llengua als mitjans de comunicació
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hauria d'estudiar la conveniéncia d'acceptar en els mateixos usos i no només en el registre col•loquial les formes aquest o aquí i este o ahí per la seua
antigor i arrelament. En especial si volem mantenir el sistema trimembre en
valenciá, en el llenguatge administratiu i en els diálegs dels MC és inviable
la recuperació d'aquí, adverbi de primer grau en el catalá general.
Si no, ocorreri com passa ara: la normativa dirá una cosa i el públic,
fins i tot els estudiosos i hómens cultes, en faran una altra: utilitzar ahí en
la parla formal o no i en els escrits de diari i d'assaig publicats sense corrector.

CONCLUSIONS
El sistema ternari valenciá no és una conservació del sistema medieval catalá, sinó una refosa o reconstrucció del sistema Ilatí per la
correspondéncia amb el sistema del pronom personal, comenot a partir
del segle xv i estabilitzat a finals del xvi, amb la creació de ahí.
El sistema binari de la resta del catalá és el manteniment del sistema
binan medieval després deis intents de dotar-se d'un tercer grau, fracassats a causa de la introducció de aquí en l'ámbit del jo, anomalia salvada
per la confirmació d'altres mecanismes de distinció jo-tu i del desplegament del valor del pronom anafóric hi.
El raonament i els factors usats per mi per a explicar la bifurcació
dialectal dels dos sistemes catalans són iguals de válids, tant si acceptem
la no existéncia d'un sistema trimembre consolidat i general en catalá
medieval, com si considerem que l'oposició deíctica en els diálegs i
epístoles entre el jo i el tu entre ací / aquest, aquí /aqueix, encara que
inexistent en el génere narratiu, és suficient per a postular un sistema trigradual medieval.

(Valéncia, Universitat de Valéncia, 1990), págs. 101-148, en especial, pág. 121, nota
15, considere que s'hauria d'acceptar en tots els registres de la llengua. Contra esta
opinió tant l'IEC en l'esborrany de la seua Proposta morfosintactica en el registre oral com JOSEP LACREU, Manual d'ús de l'estándard oral (Valéncia, Universitat de Valéncia, 1990), pág. 107.
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L' única cosa que canviaria és l'afirmat: seria valid dir que el catalá
general ha perdut els tres graus deíctics i que el valencia els ha mantingut.
Jo, com ja he postulat, m'incline per la primera hipótesi, car un sistema
ternari deíctic medieval ja format, no haguera tingut cap motiu per a
perdre' s:
Diacrónicament s' explica millor una reestructuració del sistema, tot
aprofitant una ampliació de nous valors de les formes anafóriques existents en
pos de la claredat i de l'economia formal, o per un canvi de models lingüístics.
És més creíble un únic canvi des del llatí al catalá 2>(2,3), que un
de doble 3-2>(2,3).
Els estudis de Teyssier sobre el portugués i de Vidal Lamiquiz sobre el castellá confirmen també la nostra explicació.
El sistema demostratiu catalá s'agrupa amb la resta de llengües de
la península ibérica de l'Edat Mitjana.
Era ibero-románic grácies sobretot al procés evolutiu sofert pel pronom
d'identitat ipse cap a la funció anafórica i deíctica.
A partir del segle xvi, peró, el valencia va d'acord amb el castella i el
portugués, i en canvi, el catalá general s'associa amb el comportament del
francés i de l'occitá.
Hi han confluit en segles diferents i en processos diferents en un sistema bimembre.
L'explicació donada per al valencia és válida també per al catalá
de la franja catalano-aragonesa.
L'evolució del valencia suggereix que és incompatible l'existéncia
d'un adverbi tónic ahí, anafórico-deíctic, de segon grau dins un sistema trimembre amb un adverbi áton hi anafóric per la seua forma i funció semblante, com de fet es comprova en el funcionament de les altres llengües
romániques.
De vegades les influencies externes són perceptibles i d'altres no
a primera vista, com ocorre amb la forma alacantina astó.18
18. Vegeu JORDI COLOMINA, L'alacantí, (Alacant, Institut Gil Albert, 1985)
i BRAULI MONTOYA, Variació i desplavament de llengües a Elda i Oriola durant
l'Edat Moderna (Alacant, Institut Gil Albert, 1986).
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Podria ser explicada dins el valenciá perfectament per un creuament
est / aeb, peró la documentació de esto en frases com «esto és» i l'ús dels
xiquets de esto per aÇó fa pensar que el reflex castellá esto hi actua

també.
El sistema demostratiu valencia té, a més del sistema general, dos
sistemes més:
Bimembre
Este-aquest
A96-aix6
TRIMEMBRE
Este-aquest
Agó
Aquí

Aquell
Alló

Eixe / ixe
Ahí

Aquell
Alló
Allí

Eixe
Aixó
Ahí

Aquell
Alló
Allí

I el de l'alacantí, trimembre
Este
Astó
Aquí

molt més semblant al del castellá que el de la resta del valencia i on es pot
afirmar sense por que és a causa de la forta i contínua pressió castellanitzant ja des dels segles
comenont a Oriola, com Montoya ha
documentat.
En história de la llengua és més important l'estudi del sistema que
el de les formes que el componen, és a dir, l'evolució del funcionament
del sistema, i aquest és el punt principal de la nostra reflexió.19
Ara bé, el sistema funciona amb el suport d'unes formes cadascuna de
19. Un dubte constant en l'evolució de la morfosintaxi valenciana a partir
del segle xvi és qué es deu a evolució própia o a interferéncia del castellá. No sóc
dels que opinen que tot és castellá ni que tot és autócton, perqué en história de
la llengua esta postura no és científica. El que importa és el resultat i el seu entroncament en l'entrellat lingüístic.
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les quals disposa d'una funció en el sistema, i una forma que servisca per
a marcar funcions distintes i oposades pot entrebancar un sistema, com
passa en el cas d' aquí.
Per tant, l'estudi diacrónic ha de combinar l'estudi del sistema i de les
formes que el representen, tenint ciar que un manteniment de formes no
equival a un manteniment del sistema ni a l'inrevés.
9. Per a l'estudi del tema que ens ocupa he treballat més de cent textos
de manera exhaustiva, 20 i he de dir que moites vegades m'ha estat difícil
interpretar un demostratiu

Tota llengua está subjecta a la interferéncia d'una altra en major o menor
grau; tota llengua pot solucionar problemes interns amb mecanismes extems. De
les diverses tendéncies en pugna en pot triomfar una pel reflex de la solució d'una
altra llengua. Si un fenomen coincideix en castellá i en valenciá i no en la resta
del catalá i l'época i les condicions són favorables es podria pensar en una interferéncia. En efecte, en les particularitats de la morfosintaxi valenciana dins
Pámbit catalá, el factor de la interferéncia castellana és molt productiu i
versemblant, especialment quan els dos sistemes en contrast coincideixen fins i
tot formalment. Peró alerta, són canvis en tot cas conseqüéncia de conflictes que
el castellá només ajudaria a orientar cap a la solució més sólida.
La del xvi és una interferéncia reflexa terapéutica, estabilitzadora i no
abassegadora.
En concret, si havíem de decidir-nos per destacar-ne un factor en cada cas
estudiat diríem que en el triomf de ahí, i per tant en l'assentament del sistema
trimembre, el castellá té prou influéncia; en el cas de este, sense el castellá
s'haguera arribat al mateix resultat, com ocorre en occitá, cosa que no lleva que
el castellá hi intervinga.
20. A més del buidatge personal, he consultat les opinions de la bibliografia. Només en citaré quatre exemples: JORDI BRUGUERA, Crónica de Jaume 1
(Barcelona, Barcino, 1991), 2 vols, pág. 60 i 102; Ma ANGELS MASSIP-JESÚS
MASSIP, La Comédia de Santa Bárbara (Universitat de Barcelona, 1989), pág. 41;
JOAQUIM MARTÍ, Ordinacions de la Costa Marítima de Valencia de 1626 (Barcelona-Valéncia, PAM-IFE: «Biblioteca Sanchis Guarnen>, 1991), págs. 58-61 i
BEATRICE SCHMID, Les traduccions valencianes del Blanquerna (Valencia 1521) i
de la Scala Dei (Barcelona 1523): Estudi lingüístic (Barcelona, PAM, 1988), pág.
74 i ss. He utilitzat també les Concordances del Tirant lo Blanch fetes per Joaquim Rafel-Maria Brossa en la Universitat de Barcelona.
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per la meua mentalitat trimembre
pel context on es troba
perqué únicament ens hi podem aproximar a través de textos amb
els corresponents problemes d'estil, ritme, expressivitat
—per la mentalitat i els models lingüístics canviants deis textos
—perqué la deixi és ambiental, contextual i suggeridora
Des del Tirant i la Vita Christi es nota un ús més proper a l'época
moderna que abans.
EMIL1 CASANOVA

MOSTRA D'EXEMPLES
«May volgué victória cruel e sens misericórdia. Ladonchs, maná que• dones
e fadrines fossen acceptats e abundosament proveyts» (Beccadelli, Dels fets, pág.
93) (Traducció de «Igitur omnem sexum atque aetatem imbellem excipi iussit,
exceptos omnis abunde atque refocillari»)
Ensaja-tí:/ Qualsevol fi/» (Roig, L'Espill, pág. 185)
«En lo camí/avano-ehí» (Roig, L'Espill, pág. 218)
«Cahia•y dins de aqueix castell de fusta molta gent» (Despuig, Col.loquis
Tortosa, pág. 104)
«Veus a•S, que de aqueixes quatre cases de cavallers tan honrades ja no n'i
avia sinó un en esta ciutat» (Idem, pág. 107)
«Rebera cert mercé molt senyalada que ni ahí en Roma ni ací en Mallorca»
(Requesens, Epistolari, any 1571, pág. 122 (Més exemples en págs. 122, 123, 124
i 126)
«ço és comensant de la part devés i fins a la Creuheta del barranc de Agres
hon se parteixen los camins y de aquí a la basa de Antoni Bella...y de ahí al Olm
del Molí de la Coveta...y de ahí per los Ilímits del dit tenme de Ayelo...y de aquí
per la ribera del ...y de ahí per los llimits» (Casanova, Privilegi d'Agullent de
1585, pág. 15, 11.0 34)
«No sabeu qui la hi ha portada? Yo sé un home que li n'han furtat y u serca, y per Q0 Si -5/ veya aquex blat, yo.l coneixeria» eró posa.y tu lo ns/que allí sert
se adobará» Farsa d'en Corney, pág. 118)
«Va-la tornar a casa de la mare...dient-Ii: Veus aquí vostra filia (El Cavaller
i l'Alcavota, pág. 74)
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«Feu-me tanta ghrácia que em mostreu aquell cami curt... Respós: «molt me
plau de mostrar-vos aqueix camí» (Idem, pág. 220)
«Vés prestament a la vinya e trobarás allí un home... torna-hi e veges qué fa»
(Tirant, pág. 761)
«Pare _que aquesta fadrina que sane d'esta llúpia» (Procés de Sant Lluís
Bertran, p. 100)
«Com estats aquí? Estam per los peons» (Crónica Jaume I, ed. Bruguera, pág.
102)
«Mes si no •y vas.../Ay lo porc ensaginaWY encara te estás aquí/. Digues e
per qué no ets anat allí al Senyor» (Farsa d'en Corney, pág. 118)
«L'altra causa és lo diable qui ab aqueixa color t'embarassa donant-te entenent... i fa compte que pus aquí t'haja arribat, que si podia véncer a ella. Guarda que aqueixa fera béstia» (Moner, L'ánima, pág. 148)
«Y bayent nosaltres que aquí los dits pobordras aquí nos apretaban... resolgerem de portar lo plet en Barna» (Casanovas, Memóries, pág. 59)
«enlo que toca a la escritura que voleu fer a los de Yglesias, no la fassau
sensa que vingan aquí primer que vull» (Carta de Montserrat Rosselló a Pere
DesST, any 1680, Cáller (en Martí-Moran, Documents, pág. 203)
«Y allí estiguí sirca de mitja ora. Y torní en casa y ja no i trobí nigú, ni al
trobí dit Joan, mon germá» (Procés de Damiá Vicens, Mallorca, any 1666, en
Montoya, Un repte, pág. 85)
«Es mester que aquí e ací Deus nos ajut» (Requesens, Epistolari, any 1476,
pág. 30)
«Castella no és tan mala terca com la feien, ab tot que amaría més estar aquí
a pa i aigua que ací ab gallines» (Idem, any 1482, pág. 88)
«Senyor, llevau d'aquí que ja es fa dia» (Tirant, pág. 1085)
«Ara pescau aquí en aqueixa barqueta» (Sermons S. Vicent F., V, pág. 183)
«Feu pujar a un fiare qui era aquí Ilegat per lo Sant Pare» (Tirant, pág. 1028)
«Digau als peccadors qué haveu sentit ne trobat en aquexos peus del meu fill»
(Vita Christi, III, pág. 115)
«e vehent turmentar son fill cridá... tat, tat! No fassau, car yo•u he fet, e
aquex no•y sab res» (Mirall Divinals Assots, pág. 62)
«Bernat, da-li aqueix serbox» (Miralles, Cort Reial, pág. 229)
/És una anáfora ad fantasmam/.
«En mal guany, tot diem exa; fareu badocajar d'exa somera que•m deveu
presta» (Idem, f. 53v)
«Dient que n'antrás en casa donar a menjar aquexa infanta (Idem, f. 45v)
«E ab tots dits dexebles fossen dejuns, lexaren la vianda en taula, e en aquexa
mateixa hora tornaren en lerusalem» (Vita Christi, II)
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