Nivell D – Unitat 2
Marc sociolingüístic

1. Llegiu aquests textos i escriviu a quin subdialecte del balear pertanyen:
A. Un homu numés tenia dos fis. Un dia es més petit se’n va aná des
pobble molt ufanós i sense dí adéu a ningú, va travessá moltes
terres ermes, molts de boscos i molts de rius i va arribà a una gran
ciudat on s’hi va gastà tots es dubblés. As cap d’uns mesus, va’ve de
vendre es seus vestits a una dona vea i es va llugá de missatge: el
van enviar al camp a guardar-hi ets ases i es bous. Llavòs va sé molt
desgraciat. Ja no va tení llit per durmí en sa nit ni foc per
escaufar-se quan tenia fred.
B. Un home numés tenia dos fils. Un dia es més jove se’n va aná des
poble mol estufat i sense dí diós a ningú. Atravessà moltes terres
pelades, mols de boscus i mols de rius i arribà a una gran ciudat on
se va gastá tots es sous. As cap d’uns mesus va havé de vendre sa
roba a una dona veia i es va llugà com a jurnalé. El varen envià al
cam a guardar-hi es àsens i es bous. Llavò va sé mol desgraciat. Ia
no va tení llit per durmí a la nit ni foc per escalfar-se quan tenia
fred.
C. Un homo domés tenia dos fiis. Un dia es més jove se’n va aná des
pobble tot gojós i sense dí diós a nigú. Va travessà mols
d’ermassos, mols de bots i mols de rius i va arribà a una gran ciutat
a on va gastà tots es dobbés. As cap d’un mesos, va havé de vendre
sa seva roba a una dona veia i se va llogá per missatge: el varen
enviar a foravila per gordar-hi ets ases i es bous. Llavò va ser molt
desgraciat. Ja no va tení llit per durmí en sa nit ni foc per
escaufar-se quant tenia fred.

2. Assenyaleu les particularitats de cada text:
Text A

Fonètica

Morfosintaxi

Text B

Text C

