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En el primer article dedicat a Verges i la llengua cata-
lana (vg. el núm. 16), explicava que en un diccionari 
com el Diccionari català-valencià-balear (DCVB) es tro-
ben sovint referències als pobles, ciutats o regions on 
és viva una determinada paraula.

Al DCVB, com en l’exemple que citava, darrere 
d’una definició, a vegades hi apareix entre parèntesis 
el nom d’un poble, una ciutat o una regió: en aquests 
casos els lectors sabem on es diu (i en quin sentit) 
un mot determinat. Els autors del DCVB inclogue-
ren aquesta informació local o regional perquè algun 
informant vinculat estretament a un lloc els fornia 
informació lexicogràfica d’aquell lloc. Molts diccio-
naris s’han elaborat, doncs, a partir de la col·laboració 
de diversos parlants, de la mateixa manera que molts 
estudis lingüístics, actuals o passats, s’han dut a terme 
a partir de la informació proporcionada pels parlants.

Justament en un estudi dialectal de morfosintaxi 
catalana de la dècada de 1920 hi va col·laborar com 
a informant Josep M. Julià Iglesias, fill de Josep Julià 
Casellas i de la vergelitana Josepa Iglesias. Josep M. 
Julià va ser l’informant de Verges triat pel lingüista 
Josep Calveras (1890-1964), concretament per a un 
estudi de morfosintaxi sobre els pronoms en els dia-
lectes catalans.

L’estudi calverià de morfosintaxi va conèixer dues 
etapes: la primera, el 1926, es va iniciar amb un mo-
del de qüestionari senzill i desembocà en un arti-
cle a la revista La Paraula Cristiana; el segon, iniciat 
el 1928 i encara en curs el 1936, basat en un model 
més desenvolupat, no arribà a donar cap estudi, tot 
i la gran quantitat de material acumulat. Una part 
important dels informants, Calveras els trià entre els 
sectors eclesiàstics: moltes respostes provenen de jo-
ves seminaristes d’arreu (Girona, Barcelona, Solsona, 
Vic...). Probablement pels seus vincles eclesiàstics –el 
seu oncle era el canonge vergelità Pere Iglesias, que 
hauria pogut ser l’enllaç amb Calveras–, Josep M. Ju-
lià Iglesias va convertir-se en informant d’un projecte 
lingüístic que malauradament ha restat inèdit.

Per tirar endavant el seu projecte, Calveras elaborà 
un model d’enquesta que consistia a fer traduir al ca-
talà 16 frases en castellà en què diversos pronoms, i en 
diverses posicions, apareixien subratllats amb l’objec-
tiu de notar com es resolien en la llengua oral de cada 
informant. Per exemple, davant la proposta de traduir 
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nunca se lo han dado, Julià respon, segons l’anotació de 
Calveras: mai elzi han donat (es poden veure les fitxes 
de Calveras a les respostes de Julià en les imatges que 
s’adjunten en aquest article). Malgrat que actualment 
és un mètode poc habitual, cal tenir en compte que 
va ser el mètode d’obres dialectals de referència del 
segle xx, com el pioner Atlas Linguistique de la France o 
el més recent Atlas lingüístic del domini català.

Durant la dècada de 1920, Calveras va dur a terme 
diferents estudis lingüístics, amb una atenció especial 
per a diferents aspectes morfosintàctics de la llengua 
oral, especialment els pronoms. Aquesta seva inqui-
etud, bastant excepcional en el marc de la romanísti-
ca del moment, neix de la fixació de la gramàtica de 
l’època: si en les obres de Fabra es fixava, per exem-
ple, l’ús de els com a pronom de complement indi-
recte, la llengua oral de bona part del territori tendia, 
com ara, a la solució elzi: dóna’ls una moneda (solució 
normativa) / dóna’lzi una moneda (solució de la llengua 
oral). Aquesta novetat en la història del català (el fet 
de tenir una norma ben fixada i en procés d’implan-
tació social) va provocar que Calveras tirés endavant 
determinats estudis dialectals, amb el vent a favor de 
la geografia lingüística, molt arrelada a França, Suïssa, 
Itàlia i, en menys mesura, als Països Catalans. Una 
de les aportacions calverianes més originals, per bé 
que gairebé inèdita, va ser aquest estudi, innovador i 
ambiciós, sobre els pronoms en què Julià col·laborà 
com a informant de Verges. 

En el context català i europeu de l’època, s’ha de 
considerar aquesta iniciativa com a pionera, ja que 
fins a la dècada de 1930 l’interès pels dialectes estava 
centrat gairebé només en la fonètica i el lèxic, i molt 
secundàriament en la morfologia, i encara en la verbal 
(comptant totes les llengües romàniques, únicament 
tres lingüistes van treballar en aquesta línia: Albert 
Dauzat, Benvenuto Terracini i Karl Jaberg). Alhora, 
cal valorar la iniciativa calveriana com una propos-
ta ambiciosa: en el fons de la Biblioteca Balmes s’hi 
guarden més de 200 qüestionaris provinents d’arreu 
dels Països Catalans. Aquesta xifra total és una dada 
més que indica l’ambició i magnitud de l’empresa que 
Calveras tenia entre mans: només cal recordar que el 
pioner Glossaire des patois de la Suisse romande (1924), 
de Louis Gauchat, recollí 227 qüestionaris: diferents 
romanistes de primera línia van notar la magnitud 
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d’aquesta empresa: Iorgu Iordan la qualificà com una 
«obra realment monumental», mentre que el dialec-
tòleg Sever Pop observà que el glossari de Gauchat 
representava «la première fois qu’on rencontre une enquête 
si minutieusement entreprise».

Així, molt probablement fruit del seu vincle famili-
ar amb el canonge Pere Iglesias, Josep M. Julià Iglesias 
va participar com a informant d’un projecte lingüístic 
innovador i ambiciós de més de deu anys de durada 
(1926-1936). El poble de Verges tornà a subministrar 
informació lingüística local a un estudi més global 
de la llengua oral. Els parlants, sovint, són els grans 
anònims que s’amaguen darrere de les dades lingü-
ístiques. Aquest article només volia donar notícia de 
la col·laboració vergelitana en un important projecte 
lingüístic gairebé desconegut. 

NARCÍS IGLÉSIAS

NOTA: Agraeixo a Francesc Ferrer, generós i intrèpid investigador de la 
genealogia familiar, les informacions per a situar Josep M. Julià Iglesias 
en l’arbre familiar.

Imatges
Papers que es guarden de les respostes de Josep M. 
Julià a la Biblioteca Balmes de Barcelona: les notes cor-
responen a Josep Calveras. Com es veu, al lingüista li 
interessaven les solucions pronominals en diverses posi-
cions i combinacions. Com en tots els altres informants 
de l’enquesta de 1926, anota el nom i cognom, l’adreça 
(es pot comprovar que Julià va viure al carrer de la Sa-
bateria Vella, número 6 de Girona) i el poble o ciutat que 
representa (Verges, en aquest cas).
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