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Aquest fenomen que trobem al Nord del Pirineu 6s foqa semblant al que 
s'observa als MSOS Catalans de I'estat Espanyol. El Catalk de les terres del Nord 
rep doncs una influencia del francb, llengua dominant dlenc& de la meitat 
d'aquestsegle. Elfet importantque s'hade destacar, Bs que les diferbncies 
existents entre el francb i el catalk sbn forca m& importants aue les aueseparen 
el catelb de I'espanyol. Aixb significa una dificultat de penetracid de la llengua 
superior dominant en la llengua inferior. 

Malgrat aixb, s6n nombmses les expressions franceses adaptades al catala. 
~Prise de t6tm ha donat ~preea de cap*. (La mateixa expressió, en cataib 
sud-pirinenc, Bs "menjada de coco* -eixida evidentment del castella-). Se 
troba una gran quantitat de fórmules i mots del llenguatge modem que s6n 
sempre una traduccid literal del fran&, com per exemple enganxarel telbfonv, 
eixit del francb ~racwocher*, quesignifica uenganm, en sentit primer; (I'equi- 
valent sudcatala ~penjaw, no cal pas dir-ho, pro& directarnent del castellh 
algam). 

En aquest punt sorgeix una problematica un munt preocupant. Com rn6s avanci 
el temris, com més vocabulari modern i tecnolhic tindrem, m6s s'aareuiark la - - 
diferbncia entre la llengua catalana del Nord i ladel Sud. 

El fet que diferencia bhsicament les interferbncies al Sud i al Nord és que les del 
Sud s6n oficials i +conectesr. És ver aauest motlu d'oticialltat aue els mitians de 
comunicació Nordcatalans (RADIO ARRELS i el PUNT CATALUNYA NORD) 
s'han hagut de sotmetre al model barcelonl. Aixb porta sovint problemes de 
nocomprensi6 del piiblic. Unafrase corn *El guióde la pel.llcula pmjectadaa la 
pantalla es mereix un premi* ser& incompresi per un nordcatalh, ja que aquest 
no posseeix pas cap referent espanyol. 
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En canvi, qualsevol pagh empordan&s xerrant amb un masetl- mWr& 
pas cap problema de comprensib, jaque el seu llenguatge 6s felailu a la WfZt, 
i els mots que el formen s6n purament catalans. La mateixa fluidesade compren- 
si6 no ser& pas pmeni si confrontem dos jwes de banda i banda de la ratlla 


