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1. Introducció

• L’àmbit lingüístic, un nou eix per a la 
recerca

• El patrimoni lingüístic de la pedra en sec

• L’objectiu del treball: visió general i els 
trets propis de la Garrotxa

• Proposta de recull de vocabulari



2. Metodologia

Mot  Significa

t

Font Lloc Informant 1

Pep March

Informant 2

Josep 

Plana

Comentaris 

DCVB i altres

• Bibliografia existent

• Catalogació de la informació

• Les entrevistes a paretsecaires de la 
Garrotxa 

• El tractament de la informació obtinguda



Resultats
Consideracions prèvies

• Vocabulari popular

• Profusió i varietat de vocabulari

• Vocabulari en perill d’extinció

• Varietat dialectal

• El cas de la Garrotxa. Aproximació
lingüística



Resultats: la pronúncia

•Canvi de vocals: canvi de la vocal tònica. Ex. 
penxa (panxa). “Aquesta paret fa penxa”

•Caiguda de vocals:  caiguda de la vocal àtona 
pret (paret), matrial (material)

•El grup gua passa a go / gu en casos com 
entregurdar (entreguardar) o entregord
(entreguard)

•Ieisme: pronúncia com  a i de la ll. Ex. amagatai 
(amagatall)

•El grup al passa a au. Ex. bauma (balma)



Resultats: la morfologia

•Sufix –aire per designar oficis tradicionals: 

marjaire, paretaire, paretsecaire, 

barracaire, artigaire...

•Prefixos: formes amb prefix o sense, com 
collar/acollar, o amb més d’un prefix: 
espedregar/despedregar



Resultats: el lèxic

Aplombat

Cremar

Dent

Descantar

Escagar, escagar-se 

Serp

Paretsecaire

Pataquer

Pedra ferral

Pedra tosca

Reblum, reblumar 

Rentadora

Rest

Ribàs

Sant

Seguida



Resultats: la toponímia local

Artiga: l’artiga del Coix, l’artiga Rodona, etc.

Tossol: puig del salt de les Bigues, d’en 
Solà, d’en Xons, etc. 

Bufador 

Bosc de Tosca:
Boratosca, Bodetosca, 

Malatosquer, Malatosquera

Clot de l’Infern 

Codella



Conclusions

•Preservació d’aquest patrimoni 
lingüístic

•Pèrdua progressiva de lèxic 

•Interès d’un recull únic



Us animem a participar-hi!



“Els marges són el caràcter, les arrels, la 

transformació, el testimoni, la vida del lloc on 

som. Gairebé diria que els marges també són 

la llengua. En un o altre sentit és així.”

Roger Vilà. Marges. Ed. Barcino, 2013


