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LES GRAFIES TG I TJ EN VALENCIÀ: ¿ÚTILS O INÚTILS? 

UNA RESPOSTA OCCITANO-ROMÀNICA I PEL CONSENS1 

Alexandre X. ORDAZ DENGRA 

llicenciat en Filologia Catalana i màster en 

Investigació en Llengües i Literatures (UV) 

 

1. NOTA PRELIMINAR 

ls usuaris del valencià escrit tenim hui en dia dos sistemes de normes 

ortogràfiques. Per una banda, el sistema que usem la gran majoria dels 

qui escrivim en valencià rep el nom de Normes de Castelló (d'ací en avant, 

NdC), que daten de 1932 i que regula l'Acadèmia Valenciana de la Llengua 

(AVL). En acabant, l'altre sistema (a prou distància en quantitat d'usuaris) són 

les dites Normes del Puig (d'ací en avant, NdP), que daten de 1979 i que regula 

la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV). Ningun altre sistema ha tingut 

un grau d'ús considerable en els darrers huitanta anys, però cap d'eixos dos (ni 

les NdC ni les NdP) és ni perfecte ni una aberració: cada una de les normes que 

els componen té la seua lògica i, també, els seus inconvenients. 

 Tant les NdC com les NdP han anat canviant amb el temps des de la 

seua primera formulació. Per exemple, les NdC originals incloïen la forma 

gràfica de sufix verbal -isar (organisar; ara escrit només com a -itzar: 

organitzar), mentres que les NdP aboliren els accents (llevant dels diacrítics) i, 

                                                 
1
 He d'agrair l'ajuda de quatre lingüistes valencians que formen part, com jo, de l'associació Taula 

de Filologia Valenciana: Abelard Saragossà, Àngel Calpe, Josep Saborit-Vilar i Josep Lluís Navarro, 
que amb els seus comentaris m'han permés millorar diverses parts d'este article. 

E 
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finalment, han acabat reintroduint-los (Valéncia>Valencia>Valéncia).
2
  És obvi 

que els sistemes ortogràfics no són històricament immutables; tampoc els del 

valencià. 

 A més, com a ortografies que són, les dos han vehiculat o inclòs en el 

seu si (i encara) diversos models lingüístics, és a dir, conjunts de tries 

gramaticals. Per eixe motiu tenim diverses gramàtiques per a una mateixa 

ortografia. En el cas de les NdC, si seguim el model de l'AVL usarem una oració 

com ara Eixos jóvens patixen (com diem i escrivim els valencians des de 

sempre) i, en canvi, si seguim el model de la Universitat usarem Aquests joves 

pateixen (formes que podem trobar ocasionalment en els autors clàssics 

valencians -més en els contemporanis- i que diuen normalment els parlants de 

les illes Balears i de parts de Catalunya). En el cas de les NdP, davant de la 

forma nosatres, més literària, cada volta en són més els qui opten per la forma 

mosatros, més popular; tampoc apliquen el mateix model lingüístic la RACV, 

Lo Rat Penat i els escriptors. En qualsevol cas, insistixc, ahí ja no parlem de 

normes ortogràfiques, sinó de les diverses tries gramaticals que fan els usuaris 

d'un mateix sistema ortogràfic, és a dir, d'allò que anomenem el model 

lingüístic. 

 Les diferències entre les NdC i les NdP no són moltes i, amb un poc de 

voluntat i un poc d'anàlisi (és a dir, aplicant el trellat), les podríem resoldre 

sense grans canvis i, d'eixa manera, augmentaríem la nostra cohesió com a 

usuaris del valencià escrit i com a valencianistes. De fet, a banda del sentit 

                                                 
2
 El logotip de l'Ajuntament del Cap i Casal, que en el 2015 encara manté la forma sense accent 

(Valencia), fon aprovat en la legislatura 1991-1995, durant l'etapa de les NdP sense accentuació 
no diacrítica (Valencia, valencià). 
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quantitatiu (a primera vista poc rendible, ja que les NdP tenen hui pocs usuaris 

i una activitat editorial escassa), les modificacions que resoldrien eixes 

diferències haurien de comportar un avanç significatiu en el sentit qualitatiu: 

ser positius per a l'assimilació i pràctica de la normativa i donar pas a un model 

lingüístic unitari, alhora popular i cult, ben digne i que fóra, també, més 

assimilable i practicable per al conjunt de la nostra societat. Ara bé, la 

possibilitat de coordinar, per una banda, l'AVL i la Universitat 
3
 amb, per l'altra, 

la RACV i Lo Rat Penat no ha seguit el seu curs i, com a conseqüència, no ha 

donat els fruits esperats.
4
  Per tant, de moment pareix difícil que arriben 

solucions per eixe camí. 

 Tanmateix, sí que podem fer estudis sobre eixes diferències 

ortogràfiques; estudis que ajudarien a comprendre les diverses normes dels 

dos sistemes, amb les virtuts i defectes, o avantatges i desavantatges, que 

tenen des d'un punt de vista lingüístic. D'eixa manera, alhora que les 

comprendríem més bé, també contribuiríem a relativitzar la dicotomia (tan 

assovint fictícia i sempre profundament negativa) entre les NdC i les NdP 

(bons/roïns, catalanistes/blaveros, cults/ignorants, traïdors/palleters, 

unitarisme/secessionisme...)
5
  i, de vore-les com a incompatibles, passaríem a 

                                                 
3
 No oblidem que l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV), format per professors 

de les tres universitats valencianes amb estudis de filologia (UV, UA i UJI), també es postula com a 
agent normativitzador. 
4
 ORDAZ, Alexandre X. (2012): «El diàleg entre l'AVL i Lo Rat Penat i la RACV: un camí cap al 

consens valencià», en Aula de Lletres Valencianes, núm. 2, Institució Alfons el Magnànim – 
Diputació de Valéncia. 
5
 Per a començar, seria completament fictici pensar que tots els qui escriuen habitualment en 

NdC són unitaristes (¡ni de bon tros!) i que tots els usuaris que tenen o han tingut les NdP són 
necessàriament secessionistes. 
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considerar el camí de la unificació definitiva. Una unificació que, com he dit 

adés, als usuaris de les NdC, al valencianisme i a la societat valenciana en 

general, ens interessaria sobretot en el sentit qualitatiu, és a dir, de millora del 

valencià cult i del seu arrelament social; però també en el sentit quantitatiu, ja 

que no són poc nombrosos i importants els sectors socials que hi han al 

voltant d'entitats valencianistes particularistes com ara Lo Rat Penat. 

 A través del procés d'estudi assenyalat, avançaríem cap a plantejar 

una reforma ortogràfica (i també gramatical) que, independentment de si 

aconseguim o no el consens amb els usuaris de les NdP, necessitem fer per a 

corregir la sèrie de deficiències normatives que arrosseguem i, d'eixa manera, 

podríem afrontar el futur en unes condicions més favorables i amb més 

possibilitats d'èxit per a l'ús social del valencià en tots els àmbits. De fet, més 

que la unificació en ella mateixa, allò que més hauria d'importar-nos és això: 

resoldre els problemes de la normativa ortogràfica i gramatical que ara tenim i 

apliquem la gran majoria d'usuaris del valencià escrit. I, ben mirat, 

comprendre les variacions ortogràfiques pot fer-nos comprendre també com 

és la nostra ortografia actual i, d'eixa manera, com podem resoldre les 

deficiències que té. Si som capaços de vore (i de fer vore) això, ja haurem fet 

molt. I, si, a més, algun dia l'AVL i l'IEC (i l'IEO)
6
  volgueren tindre en compte la 

classe de reflexions que elaborarem en eixa direcció, augmentarien la 

coherència de la nostra normativa i la cohesió dels valencians entre nosaltres i 

alhora, com vorem, dels valencians amb els catalans i, de rebot, amb pobles 

de més al nord... 

                                                 
6
 L'Institut d'Estudis Occitans o algun altre dels organismes que treballen en la normativització de 

parlars occitano-romànics nord-pirenencs. 
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 En qualsevol cas, amb la finalitat ben modesta que havia esmentat 

(ajudar els lectors a comprendre les diferències normatives i contribuir a 

relativitzar-les i a superar-les), em propose elaborar una sèrie d'articles breus 

on estudiaré un grapat de diferències rellevants que hi han entre les NdC i les 

NdP. I ho faré des d'una perspectiva científica nova (o, més ben dit, verge) i 

potencialment superadora: la de l'anomenat diasistema occitano-romànic, 

concepte que és una de les raons de ser d'esta publicació (Paraula d'Oc). I dic 

nova (o verge) no per la seua novetat (que no ho és), sinó per ser un terreny 

pràcticament inexplorat en l'àmbit de la investigació lingüística (amb objectes 

d'estudi concrets). I això per molt que com a idea siga coneguda, explicada i 

defesa i, també, afirmada en no pocs manuals de referència quan tracten la 

filiació del valencià i de la resta de les modalitats lingüístiques que pertanyen a 

eixa branca romànica.
7
 

 I, constatada eixa realitat, hem de plantejar-nos la pregunta següent: 

si la majoria de lingüistes coincidim en les idees que valencià i català són parts 

o noms d'un tot
8
  i que, dins de la Romània, català i occità constituïxen junts 

un bloc o peça al costat de tots els altres blocs o peces que la formen, ¿per 

què no hem fet estudis que intenten resoldre els problemes normatius 

                                                 
7 Hi ha pendent fer un treball d'investigació que fonamente (o que descartara; en definitiva, que 
avalue) la idea del diasistema occitano-romànic amb arguments estrictament científics (lingüístics) 
vàlids per a classificar alhora tots els parlars romànics. Concretament, convindria aplicar criteris 
morfològics (els lèxics són més vagues i inabastables) relatius a l'evolució de tots eixos parlars des 
del llatí clàssic. Tinc sense publicar un estudi on ja he començat a fer eixa operació amb uns 
resultats que, com intuïen els formuladors i els defensors de la idea del conjunt occitano-romànic, 
apunten clarament cap a la seua confirmació. Sobre eixos autors, mireu FORNÉS, Lluís (2012): La 
llengua valenciana i el diasistema occitano-romà. Col·lecció «Després de la Batalla», Òc-Valéncia. 
8
 Més aïna noms d'un tot, ja que valencià i català, referits a la llengua, són conceptes molt més 

delimitables socialment que des del punt de vista estrictament lingüístic. 
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(començant pels ortogràfics, que són més bàsics i compartits que els 

gramaticals) tenint en compte eixe marc lingüístic de referència, que pot 

aportar-nos solucions comunes?
9
  Bé, en algun moment calia començar, ¿oc 

que sí? 

 

2. INTRODUCCIÓ 

Com anuncia el títol, este article tracta de «Les grafies TG i TJ en valencià: 

¿útils o inútils?». Com ara vorem, la pregunta és pertinent. En efecte, una de 

les diferències entre les NdC i les NdP és la representació de la consonant 

africada palatal sonora [dƷ]. Mirem de quina manera actua cada u dels dos 

sistemes: 

 

 NdC   NdP 

 llegir  = llegir 

 dijous  = dijous 

 fetge  ≠ fege 

 viatjar  ≠ viajar 

 

                                                 
9
 Com el lector observarà, evite els debats de si valencià i català serien hui llengües diferents i de 

si català i occità serien encara la mateixa llengua. El concepte llengua és molt social i, 
paradoxalment, poc lingüístic. Respecte l'existència dels debats de molta càrrega ideològica que hi 
han al voltant d'eixe concepte, però m'interessa més parlar de lingüística. Per això, em limite a, 
partint dels consensos que mantenim la majoria de lingüistes, fer propostes que puga considerar 
interessants per a la societat valenciana; en este cas, per al conjunt dels qui es preocupen 
sincerament pel valencià. I eixos consensos es concreten ací en l'existència (o coexistència) de dos 
àmbits lingüístics: u, més estricte, que compartim valencians, balears, catalans...; i un altre, més 
ample i que inclou l'anterior, que compartim amb gascons, llenguadocians, provençals... 
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Primerament, podem vore que hi ha una irregularitat que està present tant en 

les NdC com en les NdP: el fet que, per a representar un mateix fonema (la 

consonant africada palatal sonora [dƷ]), usem la lletra G davant de E i I (llegir, 

fetge/fege) però la J davant de A, O i U (dijous, viatjar/viajar). De fet, eixa 

irregularitat és comuna a les ortografies romàniques. 
10

 

 Ara bé, les NdC tenen una altra irregularitat més que estava present 

en l'ortografia valenciana clàssica i que està absent de les NdP: la consonant 

africada palatal sonora [dƷ] es representa, davant de E i I, unes voltes com a G 

(llegir) i unes altres com a TG (fetge) i, davant de A, O i U, unes voltes com a J 

(dijous) i unes altres com a TJ (viatjar). En canvi, els usuaris de les NdP 

representen eixe fonema sempre com a G davant de E i I (llegir, fege)
11

 i 

sempre com a J davant de A, O i U (dijous, viajar). Mirem de quina manera 

argumenta la RACV eixa separació concreta de les NdP respecte a l'ortografia 

valenciana clàssica: 

«No escriurem TG/TJ perque en valencià no hi ha més que un sò africat 

sonor, representat per G/J en qualsevol posició: 

• viage, no viatge. 

• juge, no jutge. 

• llenguage, no llenguatge. 

• correja, no corretja.» 
12

 

 

                                                 
10

 Josep Lluís Navarro em recorda que, en italià, eixa irregularitat pren una forma particular: 

també escriuen G davant de E i I, però posen el dígraf GI davant de A, O i U (giorno). 
11

 Llevant d'excepcions com ara el nom Jesús, que també són pròpies de les NdC. 
12

 Real Acadèmia de Cultura Valenciana: «Ortografia de la Llengua Valenciana», apartat «S'escriu 

G», punt 2d. En línia: http://www.llenguavalenciana.com/documents/ortografia/start#s_escriu_g 
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En realitat, allò que vol dir la redacció no és que «en valencià no hi ha més que 

un sò africat sonor», ja que això, en posició palatal, també passa en els parlars 

balears i catalans. Allò que vol dir és que, en valencià, no tenim (en general) el 

fonema fricatiu palatal sonor [Ʒ] dels balears i dels catalans (di[Ʒ]ous), sinó que 

únicament tenim el fonema africat palatal sonor [dƷ]; és a dir, aquell que els 

valencians articulem en di[dƷ]ous i que, tant els valencians com els balears i 

els catalans, articulem (bàsicament de la mateixa manera) en fe[dƷ]e. 
13

 

 I eixa és la raó de la irregularitat addicional que practicaven els autors 

clàssics i que mantenen les NdC (llegir/fetge, dijous/viatjar): el fet que els 

parlants balears i catalans pronuncien d'una manera les grafies G i J (com a [Ʒ]) 

i, d'una altra manera diferent, les grafies TG i TJ (com a [dƷ]), mentres que els 

                                                 
13

 Josep Saborit m'aconsella adoptar una perspectiva diacrònica per a explicar unes quantes 

diferències actuals. En primer lloc, cal dir que antigament no hi havia cap fonema [Ʒ], sinó una 
oposició entre dos africades: una africada simple [dƷ] en el cas de G/J i una africada amb 
geminació o allargament del moment oclusiu [d:Ʒ] per a TG/TJ. En el Segle d'Or de les lletres 
valencianes (el XV), el conjunt dels parlants valencians, balears i catalans feien di[dƷ]ous i fe[d:Ʒ]e. 
Posteriorment, s’ha produït l'evolució: l’africada llarga o geminada de fe[d:Ʒ]e s’ha simplificat en 
valencià a fe[dƷ]e confluint amb l’africada simple de di[dƷ]ous; en canvi, les illes Balears i 
Catalunya han conservat l’africada geminada de fe[d:Ʒ]e, però l’africada simple de di[dƷ]ous ha 
perdut el moment oclusiu i ha sorgit el nou fonema [Ʒ] de di[Ʒ]ous. El panorama quedaria com 
seguix: 
     G, J   TG, TJ 
a) Parlars valencians, balears i catalans en el s. XV di[dƷ]ous  ≠ fe[d:Ʒ]e 
b) Parlars balears i catalans actuals  di[Ʒ]ous  ≠ fe[d:Ʒ]e 
c) Valencià general actual   di[dƷ]ous  = fe[dƷ]e 
 
De fet, queden restes d'eixes dos actuacions distingidores (amb més força l'antiga a que no 
l'actual b de balears i catalans) en un grapat de poblacions de la comarca valenciana de la Marina 
a causa de les migracions mallorquines del segle XVII. Val a dir que, en este treball, he ignorat la 
qüestió de la geminació per ser molt perifèrica des d'un punt de vista sincrònic; per tant, 
represente [d:Ʒ] com a [dƷ]. També em limite a estudiar la posició intervocàlica, que és la 
rellevant, ja que en les posicions inicial i postconsonàntica (gent, penjar) intervenen uns altres 
factors i tenen lloc uns altres fenòmens, que farien innecessàriament molt més opaca la qüestió 
que ací estudiem. 
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valencians (i els algueresos) pronunciem les quatre de la mateixa manera (com 

a [dƷ]
14

 ). Dit d'una altra manera, els balears i els catalans escriuen G i J quan 

pronuncien una consonant fricativa palatal (lle[Ʒ]ir, di[Ʒ]ous), i, les grafies TG i 

TJ, les escriuen quan pronuncien una africada palatal (fe[dƷ]e, via[dƷ]ar). En 

canvi, en valencià (i en alguerés), les grafies TG i TJ no representen cap fonema 

diferent del que representen les grafies G i J, ja que fem en tots eixos casos 

una africada palatal (lle[dƷ]ir, di[dƷ]ous, fe[dƷ]e, via[dƷ]ar); per això, les NdP 

han optat per simplificar eliminant eixa irregularitat i, per tant, les grafies TG i 

TJ (fege, viajar). 

                                  parlars balears i catalans       parlars valencians i alguerés 

G, J llegir, dijous  lle[Ʒ]ir, di[Ʒ]ous        lle[dƷ]ir, di[dƷ]ous 

TG, TJ fetge, viatjar       fe[dƷ]e, via[dƷ]ar 

 

3. EIXAMPLANT LA PERSPECTIVA 

Ara que ja hem vist de quina manera actuen les modalitats occitano-

romàniques sud-pirenenques, observem què farien les nord-pirenenques: 

 

 

                                                 
14

 Sorda [tʃ] en el valencià central. Saborit m'indica tres factors que explicarien l'ensordiment de 

[dƷ] a [tʃ] en el valencià central: 1) el rendiment escàs de l'oposició entre [dƷ] i [tʃ], que rarament 
distingix significats; 2) l’existència d’un adstrat i substrat aragonés, modalitat que hauria ensordit 
[dƷ] molt abans que el valencià, i 3) l’assimilació de diverses onades emigratòries al Cap i Casal 
dels valencians per part d'occitans (llenguadocians), aragonesos i castellans, gents que no tenien 
el fonema africat sonor [dƷ], sinó només el sord [tʃ]. El fenomen s'hauria generalitzat en el 
valencià central entre els segles XVII i XVIII. De fet, els mateixos factors (estructurals i 
poblacionals) explicarien la tendència latent a ensordir [dƷ] que també té lloc en la Catalunya 
oriental en el context geminat de TG/TJ. De seguida observarem (§3) eixe fenomen i el fet 
(íntimament relacionat) que, en el Llenguadoc, pronuncien fe[tʃ]e i via[tʃ]ar. 
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 «- lengadocian:  tg, tj   = [tʃ] 

   g, j   = [dƷ] 

 - gascon:  tg, tj   = [dƷ]  (o [Ɉ]) 

   g, j   = [Ʒ]  (o [j]) 

- auvernhat:  tg, tj, g, j  = [dz]  (mas [dƷ] dins tgi, tju, gi, 

ju) 

 - lemosin:  tg, tj, g, j  = [dz]  (o [z]) 

 - provençal general, niçard e vivaroalpenc: tg, tj, g, j = [dƷ] (o [dz]).» 
15

 

 

Primerament, trobem que els parlants llenguadocians i gascons farien com els 

balears i els catalans: tenen dos fonemes diferents i els apliquen, a l'u, les 

grafies G i J i, a l'altre, les grafies TG i TJ. En canvi, els parlants provençals i 

nord-occitans (és a dir, els del Delfinat, Alvèrnia i el Llemosí) actuarien igual 

que els valencians i els algueresos: tenen un sol fonema a què han d'aplicar en 

l'escriptura quatre grafies diferents (G, J, TG i TJ). Observem-ho en el primer 

mapa i, en acabant, anirem a pams. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 SUMIEN, Domergue (2007): «Preconizacions del Conselh de la Lenga Occitana», en Lingüistica 

Occitana, núm. 6, §10.1. En línia: 
http://superlexic.com/revistadoc/wp-content/uploads/2013/07/Linguistica-occitana-6-CLO.pdf 
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MAPA 1: parlars distingidors i parlars igualadors 

 

 

 

 3.1. Parlars distingidors: els que apliquen G i J a un fonema i, TG i TJ, 

a un altre 

Comencem pels parlars que anomenarem distingidors, és a dir, per aquells 

que mantenen dos fonemes diferents a què apliquen respectivament les 

grafies G i J i les grafies TG i TJ: als parlars de les illes Balears i de Catalunya, 

ara hem de sumar els de Gascunya i els del Llenguadoc. De fet, els parlants 

gascons actuen exactament de la mateixa manera que els balears i els 
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catalans: articulen G i J com a fricativa (di[Ʒ]ous) i, TG i TJ, com a africada 

(fe[dƷ]e). 

En canvi, els parlants llenguadocians, encara que també fan dos 

pronunciacions diferents, tenen una actuació diferent dels balears, catalans i 

gascons (llevant dels parlars llenguadocians més meridionals, que sí que 

actuen igual)
16

: apliquen les grafies G i J a una consonant africada palatal 

sonora (com fa el valencià general: di[dƷ]ous) i, les grafies TG i TJ, a una 

consonant africada palatal, però sorda (com fa el valencià central: fe[tʃ]e). 

 

                         parlars distingidors 

  parlars balears, catalans i gascons parlars llenguadocians 

G, J dijous  di[Ʒ]ous   di[dƷ]ous 

   ≠   ≠ 

TG, TJ fetge  fe[dƷ]e    fe[tʃ]e 

 

 

 3.2. Parlars igualadors: els que apliquen G, J, TG i TJ a un mateix 

fonema 

Continuem amb els parlars que anomenarem igualadors, és a dir, amb aquells 

que tenen un sol fonema a què tradicionalment apliquen en l'escriptura les 

grafies G, J, TG i TJ: als parlars valencians i a l'alguerés, ara hem de sumar els 

parlars provençals i els nord-occitans (que són els del Delfinat, Alvèrnia i el 

                                                 
16

 Com en uns altres canvis que introduïxc respecte a la distribució diatòpica de Sumien que he 

reproduït, he d'agrair ací els comentaris del grup de Facebook DIALÈCTES - Comparam las divèrsas 
paraulas de la nòstra geografia, l'exactitud dels quals he comprovat en la base de dades (ben 
valuosa) de la web http://thesaurus.unice.fr/ 
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Llemosí). Tots ells actuen bàsicament d'una manera: aplicant les quatre grafies 

(G, J, TG i TJ) a una mateixa consonant africada, siga palatal [dƷ] o siga alveolar 

[dz]. 

Concretament, els parlars de la Provença i del Delfinat (que els lingüistes solen 

anomenar respectivament provençal i provençal alpí) actuarien igual que el 

valencià general (fent una africada palatal sonora: di[dƷ]ous, fe[dƷ]e), mentres 

que els parlars d'Alvèrnia i del Llemosí tindrien una actuació ben semblant 

(l'africada sonora no seria palatal [dƷ], sinó alveolar [dz]). 
17

 

 

           parlars igualadors 

      parlars valencians, provençals i alguerés        parlars alvernesos i llemosins 

G, J dijous  di[dƷ]ous  di[dz]ous 

   =        = 

TG, TJ fetge  fe[dƷ]e   fe[dz]e 

 

 

 

 3.3. Cartografia de la realització fonètica de les grafies G, J, TG i TJ 

En el mapa següent, trobem l'actuació concreta dels parlars distingidors (de 

color carabassa) i dels parlars igualadors (de color verd): 

 

 

                                                 
17

 Segons m'indica Saborit, els parlars que hui tenen [dz] per a [dƷ] haurien patit un procés de 

despalatalització dels fonemes antics palatals. Per tant, allà on hui hi ha [dz] (Alvèrnia, el Llemosí i, 
com vorem, una part del Llenguadoc), antigament tindrien [dƷ] com els provençals (i com el 
valencià general). 
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MAPA 2: actuació concreta dels parlars occitano-romànics 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) parlars distingidors: 

1) gascó general, llenguadocià meridional, 

català i balear      di[Ʒ]ous ≠ fe[dƷ]e 

2) llenguadocià general     di[dƷ]ous ≠ fe[tʃ]e 

3) gascó bearnés      di[j]ous ≠ fe[dƷ]e 

 b) parlars igualadors: 

4) provençal, provençal alpí, 
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valencià general i alguerés    di[dƷ]ous = fe[dƷ]e 

5) ribagorçà i valencià central    di[tʃ]ous = fe[tʃ]e 

6) valencià septentrional     di[Ʒ]ous = fe[Ʒ]e
18

  

7) alvernés, llemosí i llenguadocià occidental  di[dz]ous = fe[dz]e 

 

Per a il·lustrar-ho millor, també podem fer un mapa específic de la 

pronunciació de G i J (mapa 3) i un altre de la pronunciació de TG i TJ (mapa 4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 També es pot sentir la realització [jƷ] de G, J, TG i TJ quan la vocal anterior no és una I: fe[jƷ]e. 
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MAPA 3: pronunciació de G, J (dijous) 

 

 

 

1) provençal, provençal alpí, llenguadocià general, 

valencià general i alguerés      di[dƷ]ous 

2) alvernés, llemosí i llenguadocià occidental    di[dz]ous 

3) gascó general, llenguadocià meridional, 

català, valencià septentrional i balear    di[Ʒ]ous 
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4) gascó bearnés       di[j]ous 

5) ribagorçà i valencià central     di[tʃ]ous 

 

MAPA 4: pronunciació de TG, TJ (fetge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) provençal, provençal alpí, gascó, llenguadocià 

meridional, català, valencià general, balear i alguerés   fe[dƷ]e 
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1b) català oriental i llenguadocià meridonal    fe[dƷ]e o fe[tʃ]e
19

 

2) alvernés, llemosí i llenguadocià occidental   fe[dz]e 

3) llenguadocià general, ribagorçà i valencià central    fe[tʃ]e 

4) valencià septentrional      fe[Ʒ]e 

 

 

4. CASOS DE DESVIACIÓ DE LES NDC RESPECTE A LES FORMES CLÀSSIQUES 

(PLAJA > PLATJA) 

Hi han paraules que els nostres clàssics escrivien amb G o J i que, en les NdC, 

van amb TG o TJ: mig/mija/mijos/miges, mijà/mijana/mijans/mijanes, 

plaja/plages, lleig/lleja/llejos/lleges, correja/correges, desig/desijos i desijar, 

estoig/estojos i estojar, pijor... ¿Com hauríem d'escriure hui en dia eixes 

paraules? Una qüestió que convé tindre ben en compte és que, en eixos casos, 

trobem variació dins d’aquells parlars que distingixen TG i TJ de G i J en la 

pronunciació. Per exemple, és ben normal sentir en moltes parts de Catalunya 

mi[Ʒ]a o corre[Ʒ]a, mentres que en les illes Balears sentirem pla[Ʒ]a o 

esto[Ʒ]ar. 

 Encara que, a eixa pronunciació (la d’una fricativa), li correspondria la 

grafia clàssica (mija, correja, plaja, estojar...), l’ortografia fabriana establix per 

a eixes paraules la grafia que correspon a la pronunciació d’una africada [dƷ] 

                                                 
19

 La tendència a l'ensordiment de [dƷ] a [tʃ] en parts de Catalunya i del Rosselló ja era 

observable en el treball de camp de l'Atles Lingüístic del Domini Català 
(http://aldc.espais.iec.cat/files/2013/06/Mapa-70.pdf) i és probable que, des d'aleshores (1964-
1975), haja seguit estenent-se. D'eixa manera, aniria formant-se un contínuum de fe[tʃ]e i via[tʃ]ar 
des de l'àrea del llenguadocià general cap al sud (dins de l'àrea del català oriental) que, 
bàsicament, coincidix amb la solució del ribagorçà i del valencià central. 
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(mitja, corretja, platja, estotjar...), que és la que sentim en alguna altra zona. 

Davant de les variacions fonètiques, l'actuació més racional seria aplicar la 

grafia antiga i comuna i seguir escrivint com els nostres clàssics (mija, correja, 

plaja, estojar...).
20

 En canvi, la norma actual (que, en este cas concret, 

bàsicament aplica el criteri localiste de s'escriu com siga que ho pronuncien en 

l’àrea de Barcelona) no pareix la pròpia d'una normativa que volem (i que no 

ens cansem de dir que seria) composicional o policèntrica. 

 ¿ Ho és en el cas que comentem? El mateix Pompeu Fabra arriba a fer 

l'afirmació següent: «S'han d'acceptar paraules com mija, lleja i plaja 

tradicionals, sense que s'hagin de rebutjar les formes barcelonines mitja, 

lletja, platja; però no's poden acceptar les contaminades dialectals com el 

maretjar mallorquí».
21

  Analitzem breument l'actuació que, al remat, va tindre 

l'autor de Gràcia i que, acríticament, hem mantingut els lingüistes: si una 

desviació respecte a la formes clàssiques té lloc en el mallorquí (maretjar), 

seria una contaminació dialectal inadmissible; en canvi, si té lloc en el 

barceloní (mitja, lletja, platja...), no solament cal fer-les normatives com 

aconsellava Fabra, sinó que finalment ni tan sols s'han acceptat les formes 

tradicionals, unitàries i també ben vives (mija, lleja, plaja...). Eixes, les dels 

nostres clàssics, ni tan sols apareixen en els diccionaris normatius, però 

                                                 
20

 Abelard Saragossà (UV) m'explica que, en la normativa lingüística, «un principi elemental és 

que, per a conservar la unitat, quan algun parlar s'ha apartat de la grafia medieval no pot 
representar-ho gràficament». De fet, «la Renaixença actuava així i també Fabra en general; però 
amb contradiccions, com en el cas de tg (molt més gros i molt més greu és tz)». Eixe darrer cas (la 
grafia tz) és una altra de les diferències entre les NdC i les NdP, de manera que l'estudiarem en un 
altre article d'esta sèrie. 
21

 FABRA, Pompeu (2005): Obres Completes, vol. 2, §5.1. «Càtedra de Llengua Catalana (1912-

1913)», p. 669, Institut d'Estudis Catalans. 
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seguixen estant en boca de milers i milers de parlants distingidors a banda i 

banda de la mar Balear... i del Pireneu.
22

 

 

 

5. CONCLUSIONS 

Per una qüestió de regularitat i senzillesa (concretament, pel principi de 

biunivocitat: a cada fonema, una grafia i viceversa), als parlants de les 

modalitats valenciana, provençal, nord-occitanes i algueresa (que tenim un sol 

fonema a què apliquem les grafies G, J, TG i TJ) en principi ens convindria més 

usar una sola grafia en compte de quatre. Ara bé, com que hem de seguir 

l'actuació general de les ortografies romàniques, hem d'aplicar com a mínim 

dos grafies (G davant de E i I; J davant de A, O i U). Com hem vist en §2, eixa és 

l'actuació de les NdP: dos grafies (G i J) per a un fonema (l'africada palatal 

sonora [dƷ]). 

 Tanmateix, si tenim en compte totes les modalitats occitano-

romàniques (tant les que hi han al nord del Pireneu com les que hi han al sud 

del Pireneu), conclourem que l'actuació comuna és aplicar quatre grafies (G, J, 

TG i TJ) per a representar allò que, per als uns (els valencians, els provençals, 

els nord-occitans i els algueresos), és un sol fonema i, per a uns altres (els 

balears, els catalans, els llenguadocians i els gascons), són dos fonemes 

diferents. Eixa és, precisament, l'actuació dels autors clàssics de tot eixe àmbit 

lingüístic. 

                                                 
22

 Escrit en normes de l'IEO: mièja, mejan, correja, desejar, pièger... 
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 A més, aplicant el criteri unitari de la grafia clàssica (§4), es produïx 

(ara col•lateralment) un altre efecte positiu: els qui usen les NdP, passarien 

d'escriure fege i viajar a escriure fetge i viatjar (com els nostres clàssics),
23

 

però no deixarien d'escriure exactament de la mateixa manera que ara 

paraules com, per exemple, mija o plaja. D'eixa manera, tots posaríem un poc 

de la nostra part per a arribar a la unificació , que no consistix en res més que 

tornar a l'actuació comuna. Per tant, hauríem arribat a una solució que seria 

compartida i vàlida per als usuaris de les NdC i els de les NdP, per als escrits 

del futur i els del passat, per als valencians i els parlants de qualsevol altra 

modalitat occitano-romànica. 

 Recapitulem breument i vorem quina és, en realitat, la utilitat d'unes 

grafies (TG i TJ) que, a primera vista, no pareixien útils en valencià. Actuant de 

la manera que hem descrit (escrivint G, J, TG i TJ per a representar el fonema 

[dƷ]), els valencians no ens separem de manera innecessària, primer, del 

conjunt de les ortografies romàniques (§2; en això, coincidixen les NdC i les 

NdP); en acabant, del conjunt de les modalitats occitano-romàniques (§3; ni 

de les nord-pirenenques ni de les sud-pirenenques) i, finalment, tampoc dels 

mateixos clàssics valencians (§4; «Feren venir los metges e curaren les 

nafres»).
24

 ¡Curem-les puix! 

                                                 
23

 Recordem que els clàssics valencians actuaven d'una manera molt lògica: com hem vist en §2 

(nota 7), el valencià antic distingia entre una africada simple i una africada geminada (di[dƷ]ous ≠ 
fe[d:Ʒ]e), panorama que després hem simplificat en l'oralitat eliminant la geminació (di[dƷ]ous = 
fe[dƷ]e). 
24

 MARTORELL, Joanot: Tirant lo Blanch, c. 19. Cite des de l'entrada «metge» del Diccionari 

Català-Valencià-Balear d'Alcover, Moll i Sanchis. En línia: http://dcvb.iecat.net/ 
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 Contat i debatut, observar què hi ha darrere de les diferències entre 

les NdC i les NdP i descobrir quina és l'actuació de les altres varietats de la 

branca lingüística occitano-romànica són dos medecines que, combinades, 

poden fer més bé que mal al malalt. 

 

Alexandre X. Ordaz Dengra 

 

 


