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En una jornada que té com a objectiu ocupar-se dels "parlars valencians de base castellano
aragonesa", cal començar aclarint que les comarques que seran objecte d'aquesta presen
tació pertanyen més aïna a una base "castellanomurciana l1

• Això és així perquè la petja 
aragonesa, com ha demostrat Guinot (1999), és més present al nord del Pa is Valencià i va 
afeblint-se a mesura que anem cap al sud. També parlem d'un component "murcià" en el 
sentit de "cata là", ja que la llengua catalana és un component bàsic del substrat de la 
varietat murciana actual (Garcia Soriana 1927). De fet, la primera classificació que 
coneixem dels parlars castellans del Vinalopó i del Segura (Garcia Soriana 1932), és per a 
situar-los al s i del dialecte murcià. Concretament, s'hi distingixen dues subàrees dialectals, 
la de l'Alt Vinalopó (Villena i Saix), que diferencia entre /s! i /8/ i és històricament 
murciana, i la resta (Elda, Salines, Asp, la Canalosa, Montfort i tot el Baix Segura excepte 
Guardamar), que confon /s/ i /8/ sota el sesseig i és històricament valenciana. Aquesta 
última zona, que comprèn una part de la comarca del Vinalopó Mitjà i pràcticament tot el 
Baix Segura, és la que serà objecte de la nostra atenció en aquesta ponència. 

La diferència, però, entre el conjunt dialectal format per l'Alt Vinalopó i la Regió de 
Múrcia en general, que distingixen els fonemes canònics castellans de /s! i /8/, i la zona 
adjacent valenciana que no els distingix, és la data de castellanització a partir del català. Si 
a l'antic Regne de Múrcia el català deixa de ser llengua pròpia de la població a finals del 
segle XIV a principis del XV, a la referida zona valenciana deixa de ser-ho els primers 
decennis del XV III (Montoya 1986). És a dir, en ser més recent la substitució del català pel 
castellà al Vinalopó Mitjà i al Baix Segura, la confusió tipica dels catalanoparlants entre /s/ 
i /8/ i quan s'expressen en castellà ha perviscut fins hui, si bé a la població més 
septentrional d'aquesta zona, Elda, el pas del temps i potser la immigració manxega rebuda, 
ha fet que la majoria dels seus habitants autòctons ja sàpien diferenciar entre /s/ i /8/ . 
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Si reculem en el temps a la recerca de Ics raons per les quals cI català desapareix d'aquesta 
àrea valenciana meridional, hem de retrotraure'ns a Pexpulsió dels moriscos (1609). Aquest 
ret històric va suposar que ci Regne de València perdera en aquell moment un 30% de la 
seua població: però en determinades zones rurals on els moriscos s'havien concentrat més, 
com ara el Vinalopó Mitjà i cI Baix Segura, la pèrdua va ser 11101t més greu. El despobla
ment subsegüent va compoltar una necessitat repobladora que va anar produint-se durant 
tot el segle XVII. La proximitat del Regne de Múrcia, ja castellanitzat des de reia dos 
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segles, va fer que aquesta regió fora la principal "nodridora" de les zones despoblades, on 
van acabar predominant en nombre els castellanoparlants sobre els cristians vells 
catalanoparlants. En termes territorials, aquesta castellanització va ser més generalitzada i 
uniforme al Baix Segura que al Vinalopó Mitjà. El motiu degué ser la major continuïtat 
territorial al si de la conca del Segura, repartida entre Múrcia i Oriola, i el més fàcil accés al 
Baix Segura i millor coneixement de l seu medi natural per part dels murcians, que 
habitaven la conca mitjana i aha del riu. El repoblament va ser tan important que acabà 
afectant també la ciutat d'Oriola, que no havia patit tant ci despoblament morisc perquè era 
de majoria cristiana, però que també es va ressentir de despoblament després d'una 
epidèmia el 1648. En canvi, el Vinalopó Mitjà, que es repartia entre la proximitat a l'Horta 
d'Alacant i la Foia de Castalla, d'on vingueren la majoria dels repobladors de Novelda, 
Monòver i Petrer, i ulla relativa proximitat als Altiplans murcians de Jumella i ¡cela, es veié 
afectat en nJenor mesura i, per això, el traçat sinuós de la frontera lingUística que ens hi 
trobem i els illots lingüístics que s'hi han acabat conformant (Montoya 1989). 

Si el retrocés cronològic va més arrere en el temps, ens convencem per què la zona 
valenciana meridional de llengua castellana està indestriablement lligada a la veïna 
murciana. En principi, el Regne de València fundat inicialment per Jaume I (1244) acabava 
en una frontera muntanyosa que incloïa dins aquell regne medieval les actuals poblacions 
de Biar (a l'extrem ponentí de l'actual comarca de l'Alcoià), Xixona i Busot (al nord del 
Camp d'Alacant). En quedaven fora Alacant i la seua comarca (el Campello, Mutxamel, 
Sant Joan, Sant Vicent, Agost), tota la conca del Vinalopó (excepte el naixement d'aquest 
riu, entre Bocairent i Banyeres) i el Baix Segura. Tota aquesta zona, amb les seues ciutats 
principals: Oriola, Elx i Alacant, formaven part del Regne de Múrcia, assignat a la 
conquesta castellana. I així va ser en els dos decennis que s'escolen entre 1244 i 1266. Però 
el 1266 Jaume I és reclamat pels seus veïns castellans per a pacificar els musulmans del 
Regne de Múrcia, que se'ls havien rebel·lat, i el rei català no sols aplaca la rebel·lió sinó 
que, per a assegurar la permanència cristiana, pobla el Regne (castellà) de Múrcia amb 
vassalls seus. Atès que els cristians castellans no s'havien preocupat de poblar el regne 
musulmà de Múrcia, el català esdevé la llengua majoritària al Regne de Múrcia per bé que 
sota jurisdicció castellana. Això explica que dos anys després, les escriptures notarials 
murcianes comencen a deixar testimoni d'aquesta hibridació entre llengua popular i llengua 
institucional. Comprovem-ho en aquests dos tex los de 1268 (dos anys després del 
poblament català), el primer, redactat intencionalment en castellà però farcit de 
catalanismes ( I), i el segon, escrit bàsicament en català, però no se sap quina era la intenció 
inicial a tenor dels mots castellans esparsos que hi trobem (2). 

(I) Conoçuda cosa sea a quantos esta carta veyeren como Orrigo l'orçell, almoxeriff de 
Murçia ( ... ) que yo que do et establesco a çiensso a vos, María Serrana, de Teruel, et a los 
vueSlros pora sempre yamas a Illurllr et a meiorar una t¡enda en la çibdat de Murçia, que es 
en la carrera que pasa delante la eglesia que es dicha San Nicolau, et affronta de la una 
parte ell las cassas que ticne GI/illem Çamorera, et de las dos partes en las cassas que tiene 
Guillem MOll/blallc, et de la otra parte en la carrera pública. (Torres Fontes 1969: 34) 
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(2) Sia conoçuda cosa a qUGmos esta carta vieren, como )'0, Bernat Cadircyta, moneder, 
e·1 nom del Pare et del Fill et del Sant Espirit, do a vós, Ramoneta , filla d'en Ramon de 
Belloc, per paraules de present, mon cors per leyal marit et reçib lo vostre per leyal muller, 
assi commo la ley de J hesuchrist o vol et Maria et los apòstol os Sent Pere et Sant Polo 
confirmen ( ... ) Feta carta en Míorçia, dicmenge, tres dies anats del mes de juyn. (Torres 
Fontes 1969: 35). 

És important fixar-se en els noms i cognoms que hi apareixen, que denoten el clar origen 
català dels actors principals d'aquests textos. 

Tres decennis més tard, ja cap a la fi del segle XIII (1296), el rei Jaume 11 decidix aprofitar 
el contingent català del Regne de Múrcia per a afegir-lo a la Corona d'Aragó. L'empresa és 
un èxit a les parts més properes al Regne de València, on els habitants d'ascendència 
catalana eren més abundants (fins a la ciutat de Múrcia) però resulta més costosa a les parts 
més llunyanes (Lorca, on els catalans eren minoria). El resultat d'això és que ci Regne de 
Múrcia acaba incorporant-se "oficialment" a la catalanitat (políticament, esdevé ci "c inquè" 
estat "autònom" de la Corona d'Aragó) i el català es convertix en llengua de les 
institucions, com podem llegir en aquesta carta de privilegis de la ciutat de Múrcia (3). 

(3) Açò és traslat de una carta en què són escritz los capitols de les gràçies e de les merçès 
que el molt alt e molt noble sennyor ( ... ) Rey d'Aragó, a atorgat al Consell de Múrçia 
segons que aquí diu, la qual és sagellada ab lo seu sege ll. 
( ... ) 
Item que totes les cartes publiques e les altres escriptures dels pletz, que's façen en vulga r 
pla , perquè les gens pus clarament o entenen. Plau al Sennyor Rey. 
(Carta dels Privilegis de la Ciutat de Múrcia, 1296; Arxiu de la Corona d'Aragó (ACA). 
Cartes Reials Diplomàtiques de Jaume 11 , Caixa I, núm. 289). 

Però aquesta situació a penes dura 8 anys, perquè el 1304, els catalans han de partir-se el 
regne amb els castellans, que aconseguixen la capital de l'antic regne. Des d'aleshores es 
conformen dos regnes de Múrcia, un que retorna a Castella, migpartit, i un altre, que es 
manté dins la Corona d'Aragó però que no acaba de rebre un estatut de regne autònom i 
que, durant mig segle, ni acabarà d'adquirir-lo ni tindrà una capital recogneguda i, a més, 
serà territorialment inestable. Així, durant el primer any (1304-1305). arribarà a Cartagena 
pel sud, i, fins a 1356. hi pertanyeran els municipis de Favanella, Jumella, lecla, Saix, 
Villena i Cabdet, que. a excepció d'aquest últim, que restarà com un enclavament de la 
Corona d'Aragó dins territori castellà. 

A partir, doncs, de mitjan segle XIV, aquest territori, que aspirava a capitalitzar Oriola però 
que rebia noms tan poc definidors com "Dellà Sexona", quedarà establit i llest per a ser 
incorporat com una governació "autònoma" del Regne de València, que s'eixamplarà aixi 
Xixona enllà. De fet, durant pràcticament tot el segle XIV, la valenciania d'aquest terr itori 
"ex-murcià" no és donada com a segura ni pel mateix rei (Ferrer Mallol 1990). La nova 
Governació d'Oriola, però, acabarà convertint-se en valenciana de dret i, amb el temps, 
també de fet. 
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Simultàniament la part que s'havia mantingut com a murciana de dret perquè havia passat a 
Castella (amb Favanella, Jumella, Iee la , Saix i Villena) però havia perdut el català com a 
llengua institucional , acabarà castellanitzant-se totalment. Aixl ho hem de deduir del lapse 
de temps que transcorre entre les dues referències temporals d 'aquests textos (4 i 5): 

pl'luo.I 

(4) E aixi la dita Ciutat de Múrcia fa presa per lo dit senyor rei en Jacme d 'Aragon en lo 
mes de maig de l'any mil dos-cents seixanta-sis. E con la dita hac presa, poblà-la tota de 
catalans, e aixi mateix Oriola e Elx, e Alacant e Guardamar, Cartagènia e en los altres llocs; 
sl que siats certs que tots aquells qui en la dita ciutat de Múrcia e en los davant dits llocs 
són, són vers catalans e parlen de bell catalanesc del món. ( ... ) E senyaladament ( ... ) Vall 
d'Ella e de Noetla, Asp, Petrer. (Crònica, de Ramon Muntaner, 1325-1328; apud Soldevila, 
Les qualre grans cròniques, Barcelona, Selecta, 1971: 681). 
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(5) Y Muntaner, autor de aquellas t¡empos, afirma que Murcia, Origl/ela, E/che 
Guardamar, Alicante y Cartagena, se poblaran de catalanes, y se l1ab/aba en elias tanfin~ 
calalan como en la proprio Barcelona: si bien en algunas deslos pues/os, huba mudança 
con la del tiempo. (Historia de la insigne y coronada ciudad de Valencia y su Reyno, de 
Gaspar Esco lano, 16 10-1 6 1 I). 
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És a dir, Múrcia i Cartagena, que havien passat a ser de la Corona de Castella des de 1304-
1305, haurien canviat de llengua en un moment indeterminat entre el segle XIV, en què 
escriu Muntaner, i algun temps abans del segle XV II , que és quan diu Escolano, de manera 
menys concreta, que "hubo mudança". Probablement, com hem vist més amunt, el trànsit 
de ls segles X IV al XV podia ser el referent d'aquest passat absolut que usa Escolano. La 
reconstrucció del retrocés de l català, establit des de mitjan segle XIII en el territori de 
l'actual Regió de Múrcia, hauria anat segu int unes passes que acaben en el segle XVIII dins 
ja territori actualment valencià per bé que inicialment murcià, 

Lògicament, disposem de més testimonis de la varietat de l català que es va parlar fins a 
princ ipis del segle XVIII a les zones castellanitzades del Vinalopó i e l Segura que el que 
usaren els antics murcians ent re e ls segles XIII i X IV (textos 2 i 3). Vegem, doncs, quines 
característiques posseïa aquest català perdut i més pròxim a nosaltres. De la zona 
castellanitzada del Vinalopó, l'arxiu històric que ens mostra més àmpliament el català que 
s'hi parlava és el d'Elda. D'abans de l'expulsió dels moriscos, és aquesta crida del 
governador de 24 de maig de 1581, que exhibeix una llengua oficial i a lhora popular, amb 
co l·loquialismes (fadrinets) i e ls noms de la majoria de ls habitants elders en àrab (6). 

(6) per escusar los danys que·s segueixen o poden segui r de portar gavinots, spases y altres 
armes offensives los fadrins e fadrinets de poca edat, los quals ab poca ocasió són promo
guts e promoguen a altres a riñes, debats e qüestions hab la ocasió de portar dits gavinets, 
spasetes e altres armes offensives, encara que permeses, se naffren hi·s maten ( .. . ) mana fer 
e preconizar la crida pública ( ... ) per ocasió de estar de present naffrat un fill de Martí 
Juneyde; aquell ha naffrat lo fill de Juan Ub.car, los quals són fadrinets de poca edat. E 
que en anys propassats lo fill de Alpau matà Almut de Menta, essent los dos menors de 
edat; e lo fill de Gaspar Zohorone, lo fill de Pere Monsa l. [i] lo fill de Guillem Motariff 
mat[ar]en al fill de Pedra Caycux Verga ; lo fill de Baltasa r Alhadet també matà al fill de 
Xiherals Mommut ( ... ). Ara ojats que us fan a saber de part del molt magnífic Gaspar 
Remiro, ciutadà governador e batle de la Vila i Condat de Elda a los homes en general y a 
cascú en especial de qualsevo l estament y condició. (Navarro Pastor 1981: 166-167). 

Els textos que seguixen ja s6n tots posteriors a l'expulsió dels moriscos i van mostrant una 
progressió in crescendo del castellà com a signe de la nova majoria que s'anava configurant 
a Elda. El primer és un procés de 1617 que conté diversos dià legs entre elders que palesen 
que encara el català era majoritari. D'altra banda, aquest text no mostra els dialectalismes 
que acabaran caracteritzant el Vinalopó i encara exhibix un valencià general (7). 

(7) Joan de Segòv ia, hostaler de la present vila de Elda ( ... ) dix que esta matinada de hui, 
divendres, que serien les tres hores, li tocaren a la porta i, acudint en camisa a veure qui era, 
li respongueren: 
---Cent de pau! 
Y se llavors ell, testimoni, obri la porta i véu a Joan Rodrigues que venia ab un home, al 
qual no conegué. I dit Joan Rodrigues li dix a e ll , testimoni: 
-Señ.or, prenga este macho i esta capa y done recapte al macho. 
l, llavors, com e ll , testimoni, conegué lo macho, que era del foraster de Oriola, que se 
n'avia exit ab una dona en lo dia de ah ir, dijous, de vesprada, dix: 
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-Qué.s asó, scñor Joan Rodrigues? Qui li a donat este macho? 
I dit Rodrigues, torbat, no acertant a lo que deya, dix: 
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-Señor Joan Segóvia, vostra mercè trobar. que aquell home que hixquè ab la dona 
en cste mac ho, ham exit al carni a conte de IIcvar-la-y per a folgar-nos ab ella. I com 
l'home no volgué donar-nos-la, nosaltres no havem fet sinó girar-li el maeho devés 
Elda dient-li que tornasem a Elda i folgar-nos-yem ab la dona ( ... ). 
I llavors ell, relant, li dix a dit Rodrigues: 
-Vós, scñor Juan Rodrigues, sabeu lo que au fet. Mirau que au caigut en mal cas 
perquè la dona és honrada ( ... ). (Montoya 1986: 36-47). 

A partir del següent text, un altre procés, ara de 1629, ja observem el diàleg bilingüe entre 
clders, que ens dóna a entendre que alguns (o molts) elders mantenien el seu valencià amb 
els nous pobladors castellans que hi arribaven. Observem, en l'aspecte estructural, el 
sesseig en castellà: hase però cierlO (8). 

(8) E dix qU'està en veritat que a Pere Gralla, son marit, han furtat estos dies un quarteró de 
pólvora. I parlant lo dit son marit ab Maria Ximenes, li dix: 
- ¿No sabéys que me anur/ado Ull quarteró" de pólvora? 
A lo qual respongué la dita Maria Ximenes: 
-1:.'So, la muger de Nien/ús Be/trtí la habrd arlado para alargar UlUllelll que ""se. 
Les quals paraules aplegaren a les horelles de la dita muller del dit Nicolau Beltrà, la qual, 
sentida de açò, vengué a casa d'ella, testimoni, i dix al dit son marit: 
- Pere Gralla, en lo temps que sou estat en ma casa, eus ha faltat res d'ella? 
A lo que respongué lo dit Pere Gralla, son marit: 
- No por cierlO. No me {I fllllat/o cosa mielllras ell vlleslNI casa e·slat/o. 
(Montoya 1989: 80). 

Aquest altre procés de 1632 ens mostra un ús del català encara ampli i, allò més important, 
"públic" (usat per a adreçar-se a la gent en general, sense discriminar entre coneguts i 
desconeguts). I quan el castellà fa acte de presència, a més del sesseig (disen, mersed), 
apreciem altres característiques del substrat català, com ara la interferència semàntica 
"traygalos", que en castellà hauria de ser "lIévelos" (9). 

(9) Joan Sanbrana ( ... ) dix que ell, testimoni, esta nit una de nit poch més O menys, estant en 
lo hostal de la present vila ab Francisco de Vera i altres sentiren que deyen: 
- Brega! 
I dix la hostalera: 
- No hixea ningú! 
I ell, relant, respongué: 
- Nosaltres, que som del poble, no podem dexar de exir. I els forasters que s'estiguen 
en lo hostal. 
( ... ) I encontinent, ell, relant, anà ab dit 1I0chtinent devés la casa del dit Joan Grau, que i 
avia crits. I anant lo carrer avant, arribà un home i dix: 
- Joan Grau s'està morint! 
Y ell, reIant, encontrà ab Joan Chico, Justícia de la present vila, que venia carrer avant, i 
dix al dit Justicia : 
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- Sena" mire que tfisell que se ",uere Joall Grau. I los Izijos de la II¡uda de Berllat 
Esteve esuíll arreslat/os; I((Íllga/os vuesa mersed fi la cfÍrcel. (Montoya 1986: 48-51). 

En la col·lecció de textos processals d'Elda, observem entre 1636 i 1678 un predomini clar 
del català, però a partir d'aquesta data el castellà comença a predominar com a signe que ja 
es devia haver constitun una majoria castellanoparlant i els catalanoparlants, minoritzats, 
devien començar a cedir no sols en l'ús de la seua llengua sinó també en la transmissió 
intergeneracional als seus descendents. El darrer text que tenim amb un catalanoprlant que 
usa la seua llengua (en un context totalment minoritari) és aqllest de 1690. Cada volta el 
castellà que hi "sentim" va adoptant l'afaiçonament característic de la comarca que ha 
arribat fins als nostres dies, com ara la traslació literal del morfema verbal d'havem i el 
sesseig: "avemos visto fus" (10). 

(10) Felip Sempere, major de dies, fuster, de la vila de Elda habitador; de edat que dix ser 
de sinquanta-y-tres anys poch més o menys; testimoni, etc, qui jurà, etc, dir veritat, etc. 
Interrogat, etc. 
E dix que ell, testimoni, en lo dia de dumenge y Pasqua de Esperit Sant en la nit, que es 
contaven catorse del propasat mes de maig, estava gitat en 5011 llit dormint. V a la que seria 
a les dos ores de la matinada, poch més o menys, senti uns colps a la porta y finestra de sa 
casa, y responent 
-Qui està ai?, 
conegué en la veu a Juseph Coronel y a Juan Amau, mai'ans, que dixeren a ell, testimoni: 
-A vise uSlé fi los Garcías, que avemos vislo lus ell el co/mellur y les corlaran las 
co/mellas, que ya ,/amos IIosolros de/ante. 
Y en açò ell, testimoni, dispertà a Felip Sem pere, son fill, per a què anàs a avisar a Antoni y 
Juan Garcia per a què anasen al seu colmenar. (Montoya 1986: 74-81). 

L'entrada al segle XVIII ja la fem totalment en castellà. Hi coincidixen la prohibició de l'ús 
administratiu del català a partir de 1707 i l'extinció dels últims catalanoparlants elders. 
Així, en aquest procés de 1719 només podem llegir diàlegs en castellà però farcits de 
catalanismes (11). 

(11) - Alifonso, ¿todavla as de ser tabal? ( ... ) 
Y alsando la llave a la escopeta ( ... ) que se endrezava a estajurisdicción (. .. ). 
- ¿Que bienes, tavaleando? ( ... ) 
Y tomando las esparteñas y una calabaza de vino ( ... ). 
- Ten quenta con el ganado que yo me voy ( ... ). 
Y en cuenta de dexar la escopeta ( ... ) por ser inclinado a buenos costumbres. ( ... ) 
(Arxiu Municipal d'Elda. Lligall solt en paper segellat arxivat en una carpeta de processos 
del segle XVIII que comença dient al primer full: "Año 1719. Crimina!.") 

Resumim esquemàticament les múltiples característiques que detectem en aquest breu 
extracte d'uns diàlegs: 
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• Morfologia 
O buellos costumbres: concordança de l'adjectiu en masculí (cosflIm en val. 

és masc.). 

• Lèxic 
D IlIbll/: val. tabal; cast. tàbano. 
O (ava/emu/o: val. tabalejant; cast. dando la tabarra. 
D lI/slIm/o: val. alçant; cast. /evanlando (amb sesseig). 
D em/reZlIvll: val. adreçava; cast. dirigia (sense sesseig?). 
O espaT/elias: val. espardenyes; cast. alpargatas. 

• Fraseologia 
O tell que"la: val. tin compte; cast. cuida. 
O ell Cllellta de: val. en compte de; cast. en vez de. 

Alguns d'aquests trets del rerefons català del castellà elder no arribaran a l'oïda dels 
primers dialectòlegs del segle XX (per exemple, el gènere inherent masculí del substantiu 
cosfllmbre, que fins i tot esdevingut femeni, com en castellà, en el valencià vel dels elders 
actuals). 

Però el mateix procés de 1719 ens dóna més material d'estudi. Ara és la llengua de dues 
persones d'un nivell intel'lectual superior al dels intervinents en l'anterior diàleg: el cirurgià 
que fa l'autòpsia a una persona assassinada i ¡'escrivà que redacta seguint la descripció del 
metge. Malgrat el supòsit que devien tenir un coneixement del castellà més elevat, 
comprovem que no era així i que, un cop més, el català s'hi traslluïa (12). 

(12) ... con los intestinos de fuera y el peritoneo rompido ( ... ) Miguel Selmln, pasrtorsico 
ayudante de dicho Garzía, ( ... ) y cuando cometió el delicto es!ta [sic] sirviendo de Pastor 
( ... ) la ramblica que lIaman de el Doradi ( ... ) Miguelico, su ayudante de pastor. ( ... ) 
Mandó se cosga dicha carta ( ... ) se publicó el presente edicto y sc fixó en el pilar de la 
Lonxa de csta villa como a puesto público ( ... ). 
(Arxiu Municipal d'Elda. Lligall solt en paper segellat arxivat en una carpeta de processos 
del segle XVIII que comença dient al primer full: "Año 1719. CriminaL") 

En esquema tenim les següents característiques procedents del català: 

• Mor fo logia 
D cosga: val. cusga, cast. cosa. 
D rompit/o: val. romput (pp. regular), cast. raIa. 
O pas(orsico: diminutiu en -ica (amb sesseig). 

• Sintax i 
O como (I; val. COI11 a; cast. como. 

• Lèx ic 
D deliclo: val. delicte; cast. de/ilo. 

El comentari profà sobre el castellà que acabarà conformant-se tant a Elda corn a la resta 
del Vinalopó Mitjà i al Saix Segura ens el dóna el botànic Cavanilles a finals del XV III 
(13). 
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(13) Con distar solo media ¡egua estos pueblos, si se examinan y camparan SlIS mOl"odores, 
parecer¿m nacidos en climas muy diversos, segun las diferencias en el idioma, Irages é 
inclinaciones. Léjos de estimarse como buenos vecinos, casi se aborrecen y de/estan: los 
de Petrél, Drillndos de la anliguo haya, de donde viniél'on ó reemplazar los Moriscos 
expulsos, creen que los de Elda (fenen aIra alcurnia. y conforme Ó esta preocupacion 
infundada prorrumpen en expresiones agenas de la buena amis/ad: los de Elda 
corresponden con Ofras, satisfaciendo en cierto modo ci Sli resentimiento, bien que con mas 
moderacion; Iwb/llll ell castellallo si" e/eeeioll de voces, sill pureza: los de Petrél en 
valenciana tan cerrada como en los pueblos descritas en este última libra (..). Hal/ase 
MOJ/forle sobre IIno lama (. . .) IIablaJ/ IIJ/ tl/al caslellaJ/o, COti/O los de A,pe y Elda, por la 
i"mediació" fÍ plleblos dOllde solo se tlS(1 el valenriallo; idioma general en todas las 
poblaciones cie este libro, si exceplllomos la IlIIerla de Oriltuela, y las cilac/as vil/as de 
Elda, Aspe y Monforle. (Cavanilles 1795-1797: IV, 266-267). 

Cavanilles, com a persona que sabia escriure el castellà apreciava que, tot i ser aquesta la 
llengua habitual d'aquestes poblacions, no la dominaven totalment (des de la perspectiva 
d'un castellà castís, que ell devia conèixer directament de Castella). Per això ens diu que 
parlaven "sin elección de voces, sin pureza". És a dir, no sabien parlar el castellà genuí i no 
triaven bé el vocabulari que usaven. Però Cavanilles ho concreta encara més: la clIlpo 
d'això la tenia la proximitat (i la interrelació) amb pobles catalanoparlants, que constituïen 
la majoria del Pals Valencià (" ... el valenciana: idioma general ... "). Per a l' il·lustre botànic 
la raó del mal castellà que parlaven residia en el català, però, com que ell no devia concebre 
que hagueren substituH el català pel castellà (= substrat), pensava en la interferència 
produïda pel veïnatge (= adstrat). En suma, Cavanilles percebia un castellà afaiçonat pel 
català però desconeixia la raó profunda d'aquest afaiçonament. 

En basc a alguns trets del català que hem vist que impregnaven el castellà de principis del 
segle XVIII i que no s' han conservat en el castellà actual (com en el cas de cos/lImbre en 
masculí) i de la caracterització impressionística de la mateixa varietat castellana de finals 
del Setcents que ens fa Cavanilles, deduïm que la petja catalana ha d'haver anat reduint-se 
fins a les descripcions di.lectals del segle XX (Garcia Soriano 1932; Montoya 1989). 
D'aquesta última, basada en una enquesta de 1980 exclusivament la comarca del Vinalopó 
Mitjà, podem extractar característiques com les segUents: 

• Fonologia 
O Sesseig: haser, desir, coser «cocer, 'coure'). 
O Manteniment de Ivl i IfJ a les àrees rurals de la comarca. 

• Morfologia 
O Afixació: apegaloso, endormiscarse, estijeras, pescatera, ancharia, airós, 

noviaje, olivera, replaceta, Iristor, frescor, agror, saladura, etc. 
O Gènere: la slIdor, la calor, la helor, la calenlor, etc. 
O Contracció casa (> ca): "a cal medico", "a ca Virtues", etc. 

• Sintaxi 
O Construcció adverbial de temps: "en cansarte, nos vamos". 
O Perífrasis cardinals: "el que hase sinco, el que hase trese'\ etc. 
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• Lèxic 
O abocar, a/sar. agnmsarse. arrapar, besón, boño, bufar, camal, etc. 

Pel que fa a la comarca del Baix Vinalopó, la major abundància documental correspon a 
¡'arxiu de la capital de l'antiga Governació d'Oriola. Anterior a l'expulsió dels moriscos, 
podem citar els diàlegs, ja en les dues lIengUes, d'un procés de 1603 (14). 

(14) - Què fan aquí? No saben que es ma faena y este forment y civada es meu? Jure a Déu 
que no l'han de llevar a Oriola! Y els proteste de danys i despesses. 
- No són mes jutges los justicia y jurats. 
- Bé ho merexeu, perquè bé sabeu que a dos o tres dies que.s ho [he] embiat avisar al 
vostre fili y lo fill de Frayle. 
- Juro a Dias que el trigo y la çevada es mia y que no es del/obrador, porque ahiendo 
avisada, no havia de fener nada aquí el hombre. 
(Montoya 1986: 130-138). 
Allò més destacable és la presència de persones castellanoparlants, amb qui els oriolans 
usaven el castellà (última intervenció). En el pla dels trets IingUistics, veiem en la pan en 
català l'ús de llevar en el sentit de 'dur': castellanisme en el valencià oriolà, escampat 
després des de la capital a tota la Governació d'Oriola. Però, en sentit contrari, hi observem 
l'ús de la perífrasi d'obligació haver de en castellà. 

De després de l'expulsió és una declaració de 1612 d' una sèrie de persones destacades de la 
ciutat que canten les excel'lències dels camps i hones d'Oriola per a rebre immigrants (15): 

(15) Gil: ... per ocasió de la poca gent que havia y de present hay en la present ciutat i 
lIochs de sa contribució, y són pan de dites ones i camps, és tot per cultivar ... 
Pero Maca: lo temps, ab la experiència, a donat ocasió a qU.en totes parts se canta un 
refran que dihuen: "ploga que no ploga, forment ay en Oriola". 
Joseph Solanes: lo temps a donat ocasió a qU.en totes parts se diga un refrany com se diu: 
"ploga o no ploga, forment i ha en Oriola". (Privilegi dels deu anys de la ciutat d'Oriola, 
Arxiu Històric d'Oriola; 16 I 2, Llibre 308, Processos 1575-1685, f. 153 recto). 

Els testimonis recorden un refrany que ja localitzem a la mateixa ciutat el 1470 sota la 
forma "Ploga ho no ploga, blat ha en Oriola". D'una banda, hi observem individus més 
castellanitzats: Gil (notari del document) i Pera Maça (noble) diuen refran i (h)ay. Enfront 
d'ells, hi ha individus més conservadors del català genui: Josep Solanes (procurador), que 
diu refrany i i ha. Podem concloure amb l'observació sintètica d'algunes evolucions: 

O blat ~ forment 
O (hi) ha ~ hay 
O (h)o ~ que 

El segUent text ens situa, dos anys després, al bell mig d'un conflicte que sorgix a la ciutat. 
Hi veiem la utilització del castellà amb individus d'extracció baixa (16). 
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(16) Cavaller: Senyor assessor, en les mans de vostra mercè està remediar un gran dany que 
pot succehir en la ciutat, perquè si mossèn Ferrer i Jaume Tribes ixen a rrondar com a 
Justícies, se a de perdre la terra, i no pose descuit. 
Ciutadà: Anem, vejam què és açò que algun dany se a de seguir. 
( ... ) 
Justícia: ¿Quitin ha venido aquí? 
Carceller: Seiior, a venído mossèn Ferrer i Jaume Tribes con varas de justiç)a i on 
l'egonoJ,.iclo las cars..e/es. 
(Montoya 1986: 142-145). 

Veiem que parlen català els membres de l'oligarquia oriolana (ciutadà i cavaller) i s'adre
cen en castellà al carceller. Entre els trets lèxics i fonètics d'aquest ültim que denoten la 
presència del calalà, ací podem copsar el lexema mossèn i els efectes del sesse ig en 
l'egollo~Jdo i córs..eles. 

A partir de la segona meitat del segle XVII, comencem a trobar-nos cada volta més diàlegs 
en castellà i més pocs en català. Vegem-ne unes quantes mostres (17). 

(17) - Sí importa, que el arrendador del drecho del vino me /iene ofre~Jdos f.inquen/a 
l'ea/es. ( .. .) 
- ¿Cómo dormis /an(o que anoche vi unas cargas que liS podrían aprovechar alga? (. . .) 
- Por esso lo de~ía .l'o, porqlle así lo lengo entendido. (. . .) 
- Son unas cOI·gas de vino que havían de !,.aer cassa del canónigo Reqllena; ya )'0 lo 
sabia. ( ... ) 

- Nosaltres som acollits; descarreguen-ho. 
(Montoya 1986: 147-155). 

En aquest procés de 1651, tots parien en castellà excepte un capellà que s'adreça a uns 
carreters de Cabdet. Els trets que observem en el castellà dels oriolans que intervenen en 
aquest procés s6n els segUents 

• Fonètica 
O Sesseig (ofresidos, çinql/enta, desia). 

• Morfologia 
O Pronom l/S (per os) 

• Sintaxi 
O Perifrasi d'obligació: havian de. 

• Lèxic 
O Drecho (per derecho). 

Durant la segona meitat ja va minvant la presència del català oriolà. Aquestes són les 
intervencions que tenim localitzades en aquesta última època (18): 

(18) 1653: Se~or Vicent Ferrando, no veu com es ve pa en aquella esquina, cassa de 
Mariana Ferrandes, sens ser panadera? On es consent axó? 
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(Montoya 1986: 155). 
1676: Que diu sa tia que li guarde axò ( .. ) y em travaren el dit tabaco que me havia enviat 
Clara Balera. 
(AI-IO. Llibre 309, Processos 1670-1679, f. 189 recto) 
1676: Que importa que <sien unes o altres?> vajen dins de les alforjes o fora? 
(AI-IO. Llibre 305, Processos 1668-1677, f. 227 recto) 
1684: Serà de dit Pastor. 
(Llibre 313, Processos 1684, f. 85 recto) 

Per ara, més tard de 1684, no en tenim cap. Això sembla apuntar a un retrocés més ràpid 
del català al Baix Segura que al Vinalopó Mitjà (Elda situava l'última cita en català el 
1690). Paral·lelament al retrocés en l'ús de la llengua, assistim a l'acumulació dels canvis 
lingüístics estructurals d'influència castellana en l'antiga varietat oriolana del català, com 
ara en el text de 1653, on ve, que pertany a la conjugació de vendre, és ulla ultracorrecció 
d'algú que es pensa que ha de suprimir totes les -n finals en català. Vegem-ne més casos en 
aquestes mostres de 1676 (19) i 1687 (20): 

(19) Josep Peres: dient-li que Joan Mi ralles v~ndria per e ll , com, ab efecte, ayr tarde anà a 
dit ata per lo dit cavall ( ... ). 
Gi nés Ros: montà en lo dit cavall en lo dia de ayr a la vesprada ( ... ), y, per ser ya tarde y 
haver tro~at lo portal del Colegi tancat ( ... ). 
Roeh Miralles: ab unes alforches plenes, en les quals llevava sequillos, ràJ¡ens, formache y 
pimentos, y huit pollastres ( ... ) havia de anar a buscar a l'horta de Múrcia uns murruecos 
per al ganado de dita viuda ( ... ) lo qual dix saber ( ... ) per haver-se'l ohit dir al dit Joan 
Miralles. 

(20) li ba dir que anàs a buscar un cordero ( ... ) e l'atrobà y el ba portar a dites cases un 
poch maltratat de lo que el abi en corregut. (. .. ) li ba dir lIebàs dit cordero a que el matàs 
Felis Antol1. Y Luisa Amau, muller del dit Alegre. li ba dir que més balia cridar a un fadrí, 
que estaya en casa de Gregori Monserrat, per a que allí el matàs y desollàs. Y. encontinent, 
ell, testimoni, ba anar en casa de dit Monserrat y féu benir a dit fadri, que no sap com es 
nomena, y aquell matà y desollà dit cordero y es penchà en una bodeguetajuntament ab los 
despojos de aquell. 

Excepte en el cas de llevar, que és un lexema ja antic en orio là, els trets lèxics més 
destacats que hi detectem són larde (per vesprada, que també s'h i usa) ala, sequillos, 
pimentos, murruecos, cordero, deso//ar i despojo. Quant als trets pertanyents als altres 
components gramaticals que hi hem descobert, hi ha la combinació pronominal se'l, on es 
modifiquen els dos pronoms que hi entren en contacte (li > se, ho> el, lo), i el betacisme 
abassegador del segon text (20). Aquesta castellanització tan abassegadora no ha arribat als 
actuals parlars hereus de l'antic oriolà, senyal que l'aproximació al castellà a l'antiga Oriola 
es produïa en els dos nivells simultàniament (el de l'ús i el de les estructures). Vegem 
encara un darrer text que exhibi x els dos fenòmens alhora: absència del català en els diàlegs 
(amb el sign ificatiu " .. .ya se a acabada") i castellanismes poc estesos hui (2 1); 
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(21) Juanelo, acarrechador, y Jaume Ximenes, fariner del moli ( ... ) y pegant-li ab la cacha 
del dit puñal ( ... ) lo detingué, i dient-li: 
- Juan, ¿qué asses? 
A lo que respongué lo dit Franco: 
- iNada, ql/e ya se a acabada! 
( ... ) va veure a Gilabert que portava dos trossos de racholes a les mans ( ... ) li pegà una 
empenta ( ... ) y lo dit Juan Franco sacà el puñal ( ... ). 

Això no obstant, l'oriolà del segle XX, com ens demostren Garcia Soriana (1932) i, 
sobretot, Guillén (1974), encara ha mantingut força viu el seu innegable substrat català. En 
un sol text que presenta aquest autor apareixen paraules com raalica «ra(d)alet), "muncha 
gilenas" «¡mol, bones'), vidriola «'vedriola, lladriola, guardiola'), arsar «'alçar, guardar, 
desar'). 

Si volem comparar la major o menor presència del substrat català en cadascuna de les dues 
comarques, només tenim una obra, elaborada en els anys 30 del segle XX, la qual ens 
mostra que la petja catalana aleshores havia mantingut un estat similar de conservació per 
bé que la ml/rcianit=ació dialectal havia avançat més en el Baix Segura que en el Vinalopó 
Mitjà. L'obra de què parlem és l'Atlas Lingüistico de la Peninsl/la Ibèrica (1962), les 
enquestes del qual es van passar a Dolares, de la conca del Segura, i Montfort, de la conca 
del Vinalopó. 

• Substrat valencià en comú 
O [A): [ka'paAo), [ku'\fiAo) I [gU'\fiAO), etc. 
O Sesseig: [se'resa), ['brasa), [ko'sina), [djes), etc. 
O Lèxic: ansa (cast. asa), binsón ('fibló', agl/ijón). 

• Diferències en la tendència al murcià 
O Montfort: aspiració feble ([s], [z]: [a'pispa), ['sexas], ['arpoles), [dez'nuo]). 
O Dolares: aspiració forta ([s), [h]: [a'pihpa), ['sexah], ['arpo les), [deh'nuOo]). 

És lògic que l'avanç de l'aspiració, més forta dins la Regió de Múrcia, s'haja notat més al 
Baix Segura a causa de la gran proximitat i la forta interrelació humana i econòmica entre 
la conca baixa i la mitjana del riu Segura. En canvi, al Vinalopó Mitjà, s'ha frenat més 
perquè el valencià tradicionalment ha articulat les consonants implosives, Actualment, 
l'aspiració comença a penetrar al Vinalopó Mitjà de llengua catalana fins i tot: el cas més 
notable és el de Petrer, que forma conurbació amb Elda. Això no obstant, encara en aquesta 
primera dècada del segle XXI es percep el passat catalanoparlant d'aquesta zona hui 
castellanoparlant. Vegem-ne unes pinzellades, a partir de la nostra observació recent. en 
cadascun dels sentits contraris en què evoluciona aquesta zona (la descatalanitzadora i la 
castellanitzadoraJmurcianitzadora): 

VINALOPÓ MITJÀ: 

• Elda 
O Desaparició del sesseig (immigració manxega) 
O Aspiració feble. 
O Lèxic: charrar, chiqueta, chopar. 
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• La Canalosa 
O Sonorització de [s] en alguns casos de fonètica sintàctica: [Io'zoxos]. 

BAIX SEGURA 
• Oriola 
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O Manteniment del sesseig. Prestigi encoben del fenomen: "Tener voste" 
(['voste]) es diu de qui parla pronunciant les esses implosives. 

O Aspiració fona i canvi en l'obenura de les voca ls precedents. 
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