
EL PATRIMONI LINGÜÍSTIC DEL VINALOPÓ
I L’ESTÀNDARD VALENCIÀ

PREÀMBUL

L’Institut d’Estudis Catalans, en la seua Proposta per a un estàndard oral
de la llengua catalana. I. Fonètica (1990, p. 9), afirma que:

[...] la proposta més viable d’estandardització ha d’orientar-se d’acord
amb els postulats d’una normativa composicional, basada en diverses solu-
cions polimòrfiques: una varietat de la llengua que contingui suficients ele-
ments comuns al diasistema perquè pugui assolir el valor referencial i alho-
ra que sigui una varietat no pas monolíticament unitarista sinó més aviat
múltiple, això és, que disposi d’opcions alternatives en funció de les grans
varietats territorials que configuren l’espai català. Altrament dit: si cal des-
cartar el procediment consistent a privilegiar una modalitat dialectal del ca-
talà sobre les altres, no es tracta tampoc de crear una varietat supradialectal
elaborada per especialistes d’una manera artificiosa, sinó més aviat de re-
forçar els trets que són comuns a les grans modalitats catalanes dialectals i
evitar tot allò que pot dificultar la ràpida comprensió per part d’un audito-
ri de procedència geogràfica diversa.

Per la seua banda, la Guia d’usos lingüístics de l’Institut Interuniversitari
de Filologia Valenciana (2002, p. 18, 20) diu literalment en la «Presentació»:

L’estàndard és unitari però no necessàriament uniforme en tot l’àmbit
lingüístic. En el cas concret de la llengua catalana, com en altres llengües,
l’estàndard incorpora, en major o menor mesura, diferències relatives als
grans blocs geogràfics que constitueixen la llengua. Així, se sol parlar de
varietats de l’estàndard per a donar compte de la variació que es produeix
en les grans zones geogràfiques o administratives d’una llengua. [...] En el
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cas dels valencianoparlants [...] cal que desenvolupen progressivament l’ús
oral i escrit de l’estàndard en la varietat corresponent (en el nostre cas, la
valenciana) i el coneixement passiu de les altres varietats de l’estàndard.

Com veiem, mentre l’Institut d’Estudis Catalans parla de «reforçar els
trets que són comuns a les grans modalitats catalanes dialectals», l’Institut In-
teruniversitari de Filologia Valenciana es preocupa per desenvolupar «l’ús
oral i escrit de l’estàndard en la varietat corresponent (en el nostre cas, la va-
lenciana)». És evident que cada una de les dues institucions que hui participen
en aquestes Jornades té el seu públic, i és en aquesta direcció que apunten les
recomanacions normatives dels treballs que citem. En aquesta tasca se sacrifi-
quen sovint moltes formes i varietats dialectals ben genuïnes que romanen re-
closes en parlars d’escassa demografia. L’extrem sud-oest del País Valencià,
recorregut pel curs del riu Vinalopó, podria trobar-se en aquest cas perquè els
trets que més singularitzen el seu parlar contrasten amb els de la major part
del valencià. Ara bé, aquests mateixos trets enllacen, botant per damunt d’a-
quest valencià majoritari, amb característiques generals de la resta del català.
Al Vinalopó, per tant, l’estàndard valencià que promou l’Institut Interuni-
versitari de Filologia Valenciana s’enfronta amb els trets comuns que fomen-
ta l’Institut d’Estudis Catalans.

Passem a veure quins són aquests trets del Vinalopó de la mà del primer
dialectòleg de la llengua catalana, Antoni M. Alcover (1918-1919, p. 167-168),
quan els arreplegava a la localitat de Monòver:

[...] de boca de Mn. Satorres i de l’Escolà replec una partida de notes de
fonètica i morfologia monoverenca de lo més interessant. [...] Els monove-
rencs se creuen parlar una mescla de valencià i castellà, però no ès tant com
se figuren. En punt a conjugació no estàn gayre més acastellanats que les
altres comarques valencianes més pures de llengua. [...] No tenen lo perfet
simple i en fan un de compost ab l’aussiliar vaig (v. gr. vaig acudí, vas acu-
dí, va acudí, etc.). [...] Se mengen la -r de l’infinitiu (anà, acudí), fins i tot
quant du un sufixe pronominal (no poden FEHO; estic per DONANE). [...] En
quant a fonètica la llengua se defensa admirablement del castellà [...]. La -a
dels mots que tenen per tònica una -ò-, sona -ò- (dòno [dona], ascòlo [es-
cola], ròbo [roba]).

Aquests trets perviuen actualment a tota la contrada del Vinalopó Mitjà i
en zones contigües de les comarques del Baix Vinalopó i l’Alacantí, on són re-
cessius a Elx i Alacant, les capitals d’aquestes dues últimes comarques (Segura,
1996, 1998, 2003a; Montoya, 2000). Des del punt de vista que aquestes tres ca-
racterístiques extractades (l’ús exclusiu del passat perifràstic, l’elisió de les
erres finals dels infinitius i l’harmonia vocàlica a partir de les o obertes) són ra-
res o no són més freqüents que les corresponents contrapartides en els altres
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parlars valencians, podem considerar que fan part del patrimoni lingüístic es-
pecífic del Vinalopó. Però segurament a causa de la seua raresa al País Valen-
cià tendixen a anivellar-se amb les característiques valencianes majoritàries; és
a dir, són formes patrimonials singulars que s’encaminen a la seua desaparició
en benefici de l’estàndard valencià de la llengua catalana. Si més no, això és el
que deduïm quan observem el català que difon el professorat a les seues clas-
ses i el que reproduïxen després els alumnes; fins i tot en el cas d’ensenyants
originaris del Vinalopó i, en un altre àmbit d’ús lingüístic, en el cas dels locu-
tors de la zona que fan faena en mitjans de comunicació, tant si estan radicats
en poblacions del Vinalopó com si estan radicats en altres comarques valen-
cianes. Així ho han comprovat també Baldaquí (2003) i Segura (2003b) a par-
tir de sengles estudis sobre la influència lingüística dels programes educatius
bilingües en els xiquets de les comarques de l’Alacantí i el Baix Vinalopó. Pas-
sem, doncs, a veure amb major detall aquestes característiques i algunes altres,
a banda de les tres extretes d’Alcover, per comprovar quines són les tendències
dels parlants del Vinalopó cap a la varietat estàndard valenciana.

1. EL PASSAT PERIFRÀSTIC

La no exclusivitat del passat perifràstic a la resta del País Valencià fa que
els parlants del Vinalopó tendisquen a considerar més correctes les formes del
passat simple (pensàrem, féreu, digueren, etc.) i procuren evitar les del pe-
rifràstic (vam pensar, vau fer, van dir, etc.) en els seus usos més formals, i això
a pesar de la inintel.ligibilitat o confusió que causen algunes formes simples,
com ara pensí, fiu, fou, digueres, etc., davant de les perifràstiques vaig pensar,
vaig fer, va ser, vas dir, etc. Aquesta tendència és prou habitual entre els par-
lants de tota l’àrea del domini lingüístic que no coneix l’ús col.loquial del pas-
sat simple. Ara bé, el fet que el context d’interacció verbal gairebé únic del
Vinalopó siga el del País Valencià i no el de la globalitat dels Països Catalans
fa que hom assigne un major prestigi al passat simple que al perifràstic. D’al-
tra banda, el passat perifràstic podria recular al País Valencià a causa de la in-
troducció a través dels mitjans de comunicació orals d’un castellanisme
sintàctic, el de la perífrasi d’imminència, que pot provocar confusions amb el
passat perifràstic; per exemple, la frase: «Sabem que el València va (a) fer un
bon partit davant del Barça», en boca dels locutors de Ràdio 9 o Canal 9, no
sabem si es referix al passat o al futur. Si acaba imposant-se el sentit (castellà)
de futur, caldrà fer marxa arrere en l’evolució seguida pel català els últims se-
gles: del passat perifràstic (que tant costa d’assimilar als castellanoparlants
que intenten aprendre català) al simple (que es correspon, per la seua forma
sintètica, amb el mateix passat del castellà).
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2. L’ELISIÓ DE LES ERRES FINALS

Aquest és el tret fonètic diferencial més perceptible de la varietat parlada
del Vinalopó davant la resta del valencià. Cal aclarir de bell antuvi que s’estén
també per altres zones del valencià meridional, encara que sense continuïtat
geogràfica, com són Ibi (a l’Alcoià) i Pedreguer (a la Marina Alta). Però l’eli-
sió de les erres finals fa després un bot des del sud valencià i ja no tornem a
trobar-la fins a l’extrem nord del País, a les comarques dels Ports, l’Alt Maes-
trat i el Baix Maestrat (Colomina, 1985, p. 283; 2000, p. 98). A partir d’aquí i
cap a la mar, aquesta pronúncia esdevé comuna amb la resta de la llengua ca-
talana. Tanmateix, a pesar de compartir aquesta característica amb la major
part de la nostra llengua, els parlants del Vinalopó procuren evitar-la quan
volen assolir un nivell d’expressió formal o pensen que els escolten valencians
de fora del Vinalopó. És a dir, suposen que la manera correcta de parlar, per-
què així ho fa la majoria dels valencians, consistix a pronunciar les erres fi-
nals. Aquest pensament pressuposa, naturalment, un desconeixement del
parlar dels altres catalanoparlants. Casualment, aquesta suposada norma de
correcció també existix en castellà. Segons una hipòtesi que compartim, el va-
lencià més antic (segles XIII i XIV) no pronunciaria aquestes erres. A partir del
segles XV i XVI, el valencià, que inicia una aproximació al castellà alhora que
viu una progressiva separació del tronc comú català, comença a estendre la
pronunciació de les erres finals (Colomina, 1985, p. 136-137; Montoya, 1986,
p. 225-226). El fenomen no hauria assolit encara els extrems nord i sud de la
geografia valenciana, però continuaria avançant, tal com demostrarien fets
com els següents: a Alcoi i a Busot (l’Alacantí) la pronunciació de la erra
depèn, entre d’altres factors, de la joventut de la persona; així, com més jóvens
són, més la pronuncien. A la ciutat d’Alacant, les persones que parlen l’ala-
cantí més genuí, que solen ser d’edat, alternen l’elisió amb la pronunciació
(Montoya, 2000, p. 69-80); a Elx, la dicció ràpida suposa elisió (Segura 1998:
47); a Monòver i al Pinós (Vinalopó Mitjà), l’imperatiu es fa de manera ultra-
correcta en els imperatius amb l’enclític ho; així, dis-ho i fes-ho passen a dir-
ho i fer-ho (Colomina, 1985, p. 131-132). I si retrocedim en el temps, l’àrea
valenciana d’elisió creix encara més: a Gandia, un saineter del segle XIX, que
escrivia més o menys com parlava, no solia transcriure les erres a l’interior de
frase (Garcia Frasquet, 2000, p. 158). Per tant, tan fora de lloc estaria propo-
sar que els valencians que pronuncien la erra espontàniament deixaren de fer-
ho, com que els valencians del Vinalopó que no la pronuncien perquè mante-
nen aquest tret de la llengua catalana medieval portada al País Valencià
tinguen complex d’inferioritat i intenten pronunciar-la quan pretenen utilit-
zar la llengua estàndard.
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3. L’HARMONIA VOCÀLICA

Aquest és un altre tret probablement també relacionat amb una persistèn-
cia de la llengua catalana usada a l’edat mitjana pels valencians. Als extrems
nord i centre-meridional del País Valencià trobem moltes pronúncies que s’a-
parten de la -a final; algunes arriben a coincidir, sorprenentment, amb la vo-
cal neutra del català oriental, i encara sentim pronunciacions com cant[´],
ric[´] o pobret[´] a Alzira, però això, sí, entre gent major. En l’obra sobre la
flexió verbal que recull els resultats de l’enquesta d’Alcover durant els pri-
mers decennis del segle XX (Moll, 1929-1932; Perea, 2001) —la mateixa que va
fer desplaçar-se el lingüista mallorquí fins a Monòver l’any 1918— veiem
com les vocals neutres eren molt més habituals en valencià que no ho són hui.
Així, des de Sueca (a la Ribera Baixa) i fins a la Vila Joiosa (a la Marina Baixa),
passant per Cocentaina (al Comtat), la pronúncia de la tercera persona del
present d’indicatiu del verb cantar era cant[´], i no cant[a], com domina hui
entre la majoria dels parlants d’aquesta àmplia zona. De fet, a la fi del segle
XIX, el bibliotecari i arxiver Nebot y Pérez (1894, p. 17), que havia fet una
gramàtica descriptiva del que ell considerava que era el valencià popular, deia
les següents paraules:

[...] la a se pronuncia en todo el reino como la castellana en principio y
en medio de dicción: también en los finales suena lo mismo en la capital y
en la mayoría de los pueblos; sin embargo, en algunas comarcas —por
ejemplo, Sueca y Alcoy— se pronuncia como en Cataluña.

Al Vinalopó no tenim datada exactament aquesta pronúncia però sí una
altra de relacionada, que s’estén per la major part del valencià meridional,
consistent a pronunciar com a e i o obertes les a finals de paraules com terra
o verda (amb è) i dona i olla (amb ò), etc. Ja hem vist com Alcover situava
aquesta pronunciació al Monòver dels primers anys del segle XX. El fonetista
Pere Barnils (1913), que va passar enquesta al sud valencià al principi del se-
gle XX, feia arribar l’àrea de variacions vocàliques fins a Gandia i Albaida pel
nord. Ja més recentment, el filòleg valencià Sanchis i Guarner (1950, p. 75) in-
cloïa en tota aquesta fenomenologia Vinaròs, a l’extrem nord, i des de Sueca,
tota la part meridional restant, però aquest darrer autor considerava «defec-
tes comarcals» totes aquestes pronúncies diferents de la -a canònica. Així ma-
teix, el llibre d’estil de Radiotelevisió Valenciana condemna pronúncies com
la de piloto i defensa l’articulació d’una a «clara»: pilota (Mollà, 1990, p. 92).

Aquestes propostes normatives, com veiem, van en contra no sols de la
pronúncia característica del Vinalopó (Montoya, 1989 i 1999) sinó de la de to-
tes les comarques meridionals valencianes fins a la Ribera del Xúquer. Implí-
citament, allò que proposen s’aparta de la pronunciació més genuïna i «més
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catalana» d’aquestes terres i ens aproxima a la del valencià central, la qual
coincidix, i no per casualitat, amb la castellana. En aquest context no sorprèn
que hi haja una tendència al retrocés de totes les pronúncies diferents de la -a.
Disposem de dades actuals de diferents punts meridionals del País Valencià
on els parlants més vells s’aferren a aquestes pronúncies i els d’edats intermè-
dies i més jóvens se n’aparten, com, per exemple, a Ontinyent. A Alacant i a
Alcoi també hi juga un paper fonamental a favor de la -a l’adscripció social
més alta dels individus (Montoya, 2000, p. 57-61; Colomina, 1985, p. 79), i a
Oliva, a més a més, els qui no fan -a són estigmatitzats (Escrivà, 1993, p. 131).
A Novelda, on pràcticament només perviu una de les dues característiques
vocàliques que es mantenen a Monòver, la de la e oberta, quan algun novel-
der pronuncia dono o poso, per exemple, s’arrisca que li diguen que «pareix
més del camp que de l’horta». Per tant, el manteniment d’aquestes pronúncies
meridionals entronca amb un passat fonètic de caràcter més oriental que l’ac-
tual, que lluita contra el més occidentalitzant, i «sospitosament» també més
castellanitzant, de la major part del País Valencià.

4. ALTRES TRETS COMARCALS

El patrimoni lingüístic comarcal que no hauria de ser bandejat de l’estàn-
dard valencià no s’esgota amb les tres característiques referides. Vegem-ne al-
gunes més entre les que conformen el patrimoni del Vinalopó.

A la part interior de la nostra zona i en gran part del sud valencià s’em-
mudixen les -t finals que seguixen una -n- o una -l-, com en els casos dels ge-
rundis (parlan, escoltan, etc.) o d’altres paraules com malal o mol. A la major
part del valencià sonen les dues consonants, però al nord del País Valencià i a
tot Catalunya només sona la ena. Es tracta, per tant, d’una altra pronúncia
que unix el valencià meridional amb Catalunya i que no hauria de ser rebut-
jada per cap normativa valenciana.

En el cas del dígraf -ix-, que apareix en paraules com faixa, dibuix o nài-
xer, el territori que compartix la pronúncia del Vinalopó, que consistix a no
fer sonar la -i- que s’escriu abans de la -x-, és major perquè s’estén també a
l’Alacantí i la Foia de Castalla, i després fa el bot a les Illes Balears i la Cata-
lunya oriental. Per aquest motiu és inexplicable que el Manual d’ús de l’estàn-
dard oral de Josep Lacreu (1990, p. 43) considere «preferible la pronunciació
de la /i/».

També unix el Vinalopó amb la resta dels Països Catalans el manteniment
dels infinitius venir i tenir, amb el morfema gramatical d’infinitiu de la tercera
conjugació, mentre que vindre i tindre, amb la desinència de la segona conju-
gació, s’ha estès per la major part del País Valencià. Altres formes lèxiques
pròpies de la comarca són l’adverbi de lloc aquí, que contrasta amb el valencià
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majoritari ací, però que salta fins al nord valencià i, ja des d’aquí, té continuï-
tat amb la resta del territori de la llengua catalana, on només es diu aquí. Igual-
ment, són pròpies del Vinalopó Mitjà, i també conceptuades per molta gent
com a «catalanes», paraules com darrer, devers, dintre o vermell, les variants
«més valencianes» de les quals serien últim, cap a, dins o roig. Jordi Colomina
(1985, p. 198), en el seu estudi sobre el valencià meridional alacantí, establix un
contrast entre el vocabulari d’aquest subdialecte i el del valencià general, i en
un altre treball més recent (Colomina, 2000, p. 103-104), observa una sèrie de
concomitàncies lèxiques que fan coincidir el nord i el sud valencià (garrofer,
panís) en contraposició amb el valencià central (garrofera, dacsa).

Ara bé, hem de fer un parèntesi per advertir que no sempre el lèxic del Vi-
nalopó es mostra més pancatalà que el general del País Valencià, sinó que, molt
sovint, respon al castellanisme, com a evidència de quin ha estat el model de
llengua estàndard que més atracció hi ha generat. Així, la fermesa que exhibix
l’adverbi de lloc aquí, a pesar de la gran extensió d’ací, o el procés de canvi de
vermell, el nom del color, que evoluciona a encarnat en comptes de fer-ho a
roig, apunten decididament al castellà. En el primer cas, el fet que l’aquí del Vi-
nalopó compartisca paradigma amb ahí i allí, com a la resta del valencià, ens lle-
va els dubtes sobre la possible catalanitat de l’adverbi de lloc de proximitat que
s’usa al Vinalopó. En el cas de vermell, s’ha comprovat que sobreviu en la par-
la de la gent gran de Monòver i Petrer (Colomina, 1985, p. 206-207) i en la lite-
ratura popular de Novelda i Crevillent, però modernament s’imposa encarnat
a tot el Vinalopó (Montoya, 1999, p. 155 i 167). Aquests casos ens fan dubtar si
en l’evolució que observem al Vinalopó cap a l’articulació de les -r finals i de les
-a de fi de mot ha tingut més pes el castellà que el valencià general.

5. CONCLUSIONS

L’objectiu d’aquesta intervenció ha estat de fer un crit d’alerta davant la
pèrdua d’una part important del patrimoni lingüístic del Vinalopó, que, a pe-
sar de no coincidir amb el valencià majoritari, sí que concorda amb la resta del
català. El procés de pèrdua té lloc mitjançant la difusió entre els parlants
del Vinalopó d’un valencià estàndard que reduïx els usos del passat perifràs-
tic; que fa pronunciar totes les erres finals; que articula sense variació les -a fi-
nals; que reproduïx intactes les grafies -nt, -lt o -ix-, i que diu paraules com
tindre, vindre, ací, últim, cap a, dins o roig. En tots aquests casos la tendència
de la parla del Vinalopó és a «valencianitzar-se» en detriment d’una genuïni-
tat que té més de catalana que de valenciana. En aquest sentit, es fa difícil
compartir els criteris de la Guia d’usos lingüístics de l’Institut Interuniversita-
ri de Filologia Valenciana (2002) en aquests tres exemples, en què dóna sem-
pre com a «preferibles» les formes que no són del Vinalopó:
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Són igualment acceptables tant la pronunciació com l’emmudiment
d’aquesta r, però en el valencià general és preferible la pronunciació, ja que
és la solució majoritària (p. 54).

És acceptable el procés d’harmonia vocàlica [...] [però] en els registres
més formals és preferible la pronúncia sense harmonia (p. 42).

És acceptable l’emmudiment de les oclusives a final de mot [...] però és
preferible articular-les, tal com es fa en la major part de parlars valencians i
baleàrics (p. 48).

BRAULI MONTOYA ABAT

Universitat d’Alacant
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana

Institut d’Estudis Catalans
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