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L'OBSERVACIÓ SOCIOLINGüíSTICA 
D'ANTONI M. ALCOVER 

1. PREÀMBUL 

Brauli MONTOYA ABAT 
(Universitat d'Alacant) 

Quan Alcover va publicar la seva Lletra de Convit (1901) i, al cap d'un 
any (1902), iniciava la seva activitat enquestadora, poc devia imaginar 
que establia un precedent per a la sociolinguística catalana; un prece
dent que ha estat normalment desaprofitat pels dialectòlegs posteriors a 
ell, els quals no han valorat prou les abundoses observacions de tipus so
cial que enriqueixen les dades linguístiques presents, sobretot, al seu per
sonalíssim Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana, però, també, als 
seus quaderns de camp (PEREA 1999). És natural que, des de l'exigent me
todologia que, d'ençà de l'aportació fonamental de William Labov 
(1966), s'aplica a l'estudi de la variació linguística, la contribució d'Alco
ver siga considerada primitiva i fragmentària. Però el buit metodològic 
que s'obri entre les famoses «eixides filològiques» del primer dialectòleg 
de la llengua catalana (1902-1924) i els treballs capdavanters del varia
cionisme català (GIMENO & MONTOYA 1989: cap. 3), justifica que reivin
diquem la figura i l'obra d'Alcover des de la sociolinguística actual. 

Dit això, cal recordar que els objectius de les enquestes del filòleg 
manacorí eren bàsicament linguístics. Com tothom sap, es tractava de 
confeccionar un diccionari i una gramàtica del català a partir de la llen
gua parlada a tot arreu, però el zel descriptivista d'Alcover ens ha 
permès d'obtenir una informació afegida que no podem deixar passar 
(MONTOYA 1992; 1993: 49; 1996: 49; 2000: 24). Les observacions que ens 
interessen romanen amagades i disperses al Bolletí i als dietaris d'Alco
ver. Cal llegir-los de cap a cap per poder recollir tots els detalls de caràc-
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ter social que envolten la descripció estrictament lingüística i, així, arri
bar a unes constants que ens donen idea del comportament sociolin_ 
güístic dels nostres parlants durant el primer terç del segle que acabem 
de deixar. Aquesta informació és la que em propòs de presentar en ho
menatge a Antoni M. Alcover aprofitant la bellíssima avinentesa que re
presenta aquest congrés internacional que porta el seu nom i per al qual 
ens hem aplegat en la seva estimada Roqueta. Amb aquest fi, estructu_ 
raré les apreciacions sociolingüístiques alcoverianes al voltant d'aquests 
tres aspectes de 1'estudi de la variació lingüística: 

a) els grups socials que hi ha al darrere de les diverses variants lin
güístiques, 

b) la variació estilística que posen en pràctica els parlants més cul
tes, i 

e) l'estigmatització que es realitza de certes variants considerades 
de pitjor qualitat. 

Acompanyant aquests tres eixos, que situaríem dins la sociolingüís
tica pròpiament dita o que persegueix objectius fonamentalment lin
güístics (també dita microsociolingüística), Alcover mostra una inquie
tud per la situació social del català de la seua època que, en termes 
actuals, emplaçaríem dins la sociologia de la llengua (o macrosociolin
güística). En aquesta segona línia es troben alguns fragments referits a 
la Catalunya Nord o el País Valencià que ja palesen una tendència clara 
a la minorització de la llengua catalana en aquestes comunitats. No m'hi 
aturaré per tal com la finalitat d'aquesta comunicació és una altra, com 
he enunciat, però no renunciï a tocar de passada un fenomen que se si
tua a mitjan camí entre els fets microsociolingüístics i els macrosocio
lingüístics i que ha merescut .una atenció central en la sociolingüística 
actual: el canvi de codi. Vegem-lo representat en aquestes dues escenes 
valencianes (1-2): 

(1) En Diego, el diligencier, unjovenot d'Albacete, hi té diferents feynes, 
entre altres fer una mica la pretxa ab unes quantes xiquetes, que's veu 
que li criden ferm l'atenció. ( ... ) Demàn an En Dfego que val d'haver': 
mos duyts a Patró, i me diu: Diez quinsets (10 reals). ¡Cinc hores de 
diligència per cinc reals per cap! (ALCOVER 1918-19b: 181). 

(2) Silla ( ... ) Mentres tant l'Amo parlava ab un qui no sé quin pífol toca
ria. A estones parlava en valencià i llavò rompien en castellà (AL
COVER 1918-19b: 188). 
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Els parlants que s'incorporen al català perquè en són foranis o que 
se'n separen perquè no se'ls ha transmès en el context familiar amb 
plenitud de condicions, exhibeixen un coneixement precari de la nos
tra llengua que es manifesta, a més d'altres característiques, en la con
tínua trangressió de la frontera entre els codis lingüístics en què es 
mouen sense témer-se'n. Això succeïa davant les oïdes despertes d'Al
cover en recórrer el País Valencià i ho retrobem avui per tots els paï
sos catalans. 

Passem, però, a ocupar-nos amb major detall dels fets microsocio
lingüístics, que són els que omplin amb major profusió les atapeïdes 
planes redactades pel nostre filòleg. 

2. DIFERÈNCIES ENTRE GRUPS SOCIALS 

Normalment, les diferències entre formes lingüístiques que coexis
teixen en règim de sinonímia apareixen associades a diferents factors 
socials. Això no obstant, en rares ocasions Alcover no obté una associa
ció sacia! per a aquestes formes i s'ha de limitar a fer-ne constar la va
riabilitat (3-4). 

(3) Don Salvador ( ... ) feya -x la -s dels plurals en -ts. ( ... ) Li deman si allò 
ès una cosa que fassa tothom, i m'ha dit que tant fan -x com ~s, així 
com los surt. Per lo mateix, les dues formes coexisteixen a Caste
lló (Alcover 1918-19b: 199). 

(4) Gandia ( ... ) Jaure: Qualcú de vegades diu a jaurel ( ... ) Eivissa ( ... ) la la 
persona del pretèrit perfet simple ( ... ) me digueren que sí, que de ve
gades les usaven (. .. ) Sant Hilari Sacalm ( ... ) els vells encara usen de 
vegades aquest pretèrit ( ... ) A Santa Eulària (. .. ) Els vells i els pagesos 
encara ho diuen qualque vegada (PEREA 1999: 58, 105,261,264). 

Malgrat la presència de casos com aquests, la norma és que les di
ferències d'aquest tipus ens apareguin lligades a! sexe dels parlants, a un 
determinat grup d'edat, al grau d'instrucció escolar, al sector professio
nal, a l'àmbit urbà o rural, a la població de residència i, a voltes, fins i 
tot, al barri on viu el parlant. Molt sovint, Alcover esmenta més d'un fac
tor social en la caracterització d'un tret dialectal, cosa perfectament 
normal, segons ha constatat la sociolingüística moderna. Anirem, però, 
parant atenció individualitzada en cadascun d'aquests factors socials 
encara que en les descripcions d'Alcover se solguin acumular. 
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La diferència per raó del sexe, tot i no ser la més freqüent, també es 
detecta ací i allà. En aquests exemples, Alcover atribueix, ara als homes, 
ara a les dones, característiques que considera idiosincràtiques d'un po
ble (5-7): 

(5) Ariany, aont me citaren set o vuyt homens que moriren molt vells, i 
que pronunciaven è en lloc de Q, i deyen sarèna, juvdVèrt (..,) en lloc de 
sarana, juv;:)Ilf}rl ( ... ) que pronuncia avuya Ariany tothom. Axò indica 
que alla altre temps pronunciaven è la "d'avuy (ALCOVER 1908-08: 218). 

(6) Però l'endema just comparegueren elles, perque ells se n'hagueren 
d'anar a pescar ( ... ) No hi vàrem perdre gayre perque elles ( ... ) tenien 
l'accent forneller molt més pur i refilat, puys el parlar forneller el fan 
sobre tot les dones i especialment les al'lotes, i com més tenra1s 
son, més vitenc el fan. Els homes, com surten més de Fornells, el per
den, i molts d'ells fan a posta de perdre'l per que els esterns no se'n ri
guen de les peculiaridats de Fornells (ALCOVER 1920a: 29-30). 

(7) Menorca ( ... ) Fan -a (castellana) la -a àtona final de frase fonètica 
( ... ). Assò ho fan les nines, les dones especialment. Els al·lots quai
que poc, els homes casi gens (PEREA 1999: 189). 

Però la diferència més constant, igualment observada i descrita per 
la dialectologia tradicional, és la de ]' edat. Alcover la manifesta abun
dantment referint-se a diferents poblacions valencianes i balears en els 
exemples que segueixen (8-10): 

(8) La a àtona desinencial del subjuntiu dels verbs de la 2'\ 3:\ i 4a con
jugació, lo metex que la e àtona desinencial del subjuntiu dels verbs 
de la la conjugació, sona i ( ... ) que jo parli ( ... ) que jo sigui (. .. ) dins 
tota Mallorca entre'} jovent (. .. ) trobarem també les formes en -êI i 
-a,' però es veu que van desaparexent perfer lloc a la forma-i, quere~ 
presenta un gran moviment de la llenga (ALCOVER 1908-09: 232). 

(9) La Vila [Joiosa] ( ... ) consignant aquelles formes que usa la gent gra
nada i els bordegassos no, fenòmen que ocorre per tot arreu per 
l'evolució constant de tota llengua (. .. ) La gent granada demostra 
una gran preferència per la e i 2a pers. pIur. de] subjuntiu en -gam, 
-gau (volen que conegam, que conegau), mentres que lo jovent les 
fa en -guem, -gueu (coneguem, conegueu) (ALCOVER 1918-19b: 171). 

(10) A Vila [d'Eivissa] se conserva encara prou lo perfet simple, però sen
sa la 1 a pers. sing. ( ... ) yo aní ja no ho diuen. Aquesta la pers. sing. 
l'he trobada a alguns verbs de la 2a, 3a i 4a conjugació: demanant an 
aquells aBotons si deyen tal forma, devegades m'han dit que sí que 
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qualque volta ho diuen. ( ... ) Ja s'hi introdueix ferm lo perfet compost 
de l'ausiliar vaig i l'infinitiu del verb que's conjuga (vaig anar, vaig 
dir); lajoveneaja l'usa per pa i per sal. També s'introdueix lo sub
juntiu wi, però encara s'hi aguanta la fonna -CI (dig;;), dong;;), vuyg;;)) 
( ... ). A l'imperfet de subjuntiu, sobre tot entre la jovenea, se co~ 
mensa aficar la forma -i (anassis, anàssim, anàssiu, anassin); però 
entre la gent granada encara predomina la forma -;:}- (anasses, 
anàssem, anàsseu, anassen) (ALCOVER 1921-22a: 39-40). 

El detallisme d'Alcover algun pic arriba a assenyalar unes edats con
cretes que delimiten determinats fenòmens (11-12): 

(11) Es Castell ( ... ) La gent jove, els al·lots fan [è]la [o]; els de divuit o 
dinou anys en amunt conserven la [o] (PEREA 1999: 244). 

(12) A Porreres el canvi de la;:} en è es novíssim. Pronuncien è en lloc de 
;;) les persones d'una trentena d'anys en avall, i així diuen casèta, 
az.zotèt, mèl·les, etc, mentres les persones d'una trentena d'anys en 
amunt encara pronuncien CI, i per lo metex diuen cas;;)ta, al·lotat, 
mol·les, etc. (ALCOVER 1908-09: 218). 

Respecte al contrast entre els parlants amb una formació escolar i 
els qui no n'ostenten, vegem aquestes mostres (13-15). 

(13) La s devant altra consonant, sobre tot devant m i n, devegades toma 
r. A Llonto diuen dr-dits les dits), ,r-metg' les metge) ( ... ) dins tot Ma
llorca la gent sense lletres diu: .1 Birb. (ALCOVER 1908-09: 294). 

(14) Elx e,,) Un oncle i un cunyat de Mn. Torres ens ajuden per aclarir 
certes formes verbals, i consignam les formes de la gent culta i les 
dels analfabets (ALCOVER 1918-19b: 168). 

(15) Eivissa (Vila) ( ... ) Lo subjuntiu H] (. .. ) La gent gran conserva més 
les fonnes [-oc] i [-go-] ( .... ) i diuen, n'hi ha, eis més iIliterats, [dón
giga], [mòglga], etc (PEREA 1999: 104). 

De vegades, les diferències responen a l'àmbit professional i a1lligam 
d'aquest amb l'extracció social i la zona de residència (16). 

(16) Blanes ( ... ) Els mariners vells diuen (. .. ) boien que jo kantu ( ... ) Vi-
naròs ( ... ) Els pescadors i fematers i altra gent baixa fan la la per-
sona de l'imperfet en oio, -to I ... ) temia, féo ( ... ) Eivissa ( ... ) Els de la 
vila desprecien els pagesos, suposant que parlen molt comunot 
(PEREA 1999: 53, 74, 104). 
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Els canvis en procés d'expansió, a més dels grups socials com els 
que acabem de veure, recorren les poblacions, irradiats des dels cen
tres urbans majors, com es fa palès en aquests exemples menorquins 
(17-18): 

(17) La pronúncia de la Vila se va acostant a la de Maó, fent [è] la [~] de 
es Migjorn Gran, Ferreries i Ciutadella. Els pagesos de Sant Lluís 
conserven prou la pronúncia antiga [a] ( ... ). Sant Climent c. .. ) És 
una evolució que ve de Maó i s'estén pertot arreu, però per graus 
c. .. ) Entre fiets i "al-lots s'introdueix la desinència en ~és de l'optatiu 
dels verbs de"la la conjugació: anés, jugués, parlés, per 'anàs', 'jugàs', 
'parlàs', etc. A Ciutadella-els fiets comencen a dir: volien que hi anés 
(PEREA 1999: 189,206). 

(18) La conjugació, declinació i fonètica de St. Climent no se diferencien 
gayre de Mahó entre la gent menuda. L'invasió del dialecte de la 
capital s'estèn fatalment per tots sos entorns, an Es Castell, a St. 
Lluís, a Aló, a St. Climent. La característica d'aquest dialecte ès 
que fa è tota é>, la é> fosca i tònica de les Balears . .La gent vella enca_
ra conserva la é>; el jovent tot -se tira a la è. Devegades pronuncien é> 
encara, però aviat elze surt è (ALCOVER 1920c: 188). 

Aquests recorreguts dels canvis lingUístics per grups socials i geo' 
gràfics marquen també els contrastos entre barriades d'una mateixa po
blació (19-21): 

(19) Hi ha viles que, en lloc de "fan è (anèm, vèu, plè, plèna, pèna) ( ... ) 
runs Eyvissa, St. Antoni, St.- Jusep, St. Agustí, St. Carles, Ses Salines, 
St. Rafel (una part del poble) i el barri de la Penya de la ciutat 
(ALCOVER 1908-09: 218). 

(20) Fan u la o àtona els pobles de Mallorca ( ... ) si la silaba anterior du i 
o u ( ... ); í axí diuen: mulí, sumid, custum, cunsum en lloc de molí, 
somid, costum, consum ( ... ) la gent vella de l'Arraval de Maria ( ... ) 
ademés fan u la o àtona final; i axí diuen: aigu (. .. ), moru ( .. .) homu, 
en lloc de aiga ( ... ), moro ( ... ), homo (ALCOVER 1908-09: 235). 

(21) També egzistex aquexa Uey dins les Balears p'els noms acabats en
n' (ny). La trobarem dins Mallorca a l'arravaI de Sta. Catalina 
(PaIma)·( ... ) en lloc de anys. punys ( .. .) pronuncien: ains, puins ( ... ) 
(ALCOVER 1908-09: 265). 
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3. ELS REGISTRES LINGüíSTICS 

A voltes, les diferències socials que acabem de veure no donen lloc a 
trets dialectals consolidats en cada grup, i les descripcions d'Alcover ens 
indueixen a pensar que es tracta dels registres lingüístics diferents que 
són capaços d'assolir determinats sectors de parlants. En aquest sentit, 
la convivència de formes diferents, però sinònimes, en una mateixa po
blació entre els qui en surten i coneixen món i els qui no en surten gai
re, ens porta a pensar que els primers són parlants capaços d'usar dife
rents registres lingüístics. Vegem-ho en els següents exemples (22-23): 

(22) De la gent instruïda poquíssims n'hi ha que servesquen perque te
nen llur sistema fonnat de que cal dir tal cosa i no tal altra, que cal 
pronunciar així i no així dessà, que allò o allò altre està mal dit i s'ha 
de dir de tal manera o de tal altra ( ... ) Tota d tònica sona è uberta en 
boca dels qui parlen felanitxer pur: els aHotons i aHotones, la gent 
sensa lletres que no surten gayre de Felanitx; ( ... ) La gent il·lus~ 
trada, els qui surten desiara de Felanitx, els qui volen parlar fi i 
s'amaguen de parlar felanitxer, en lloc de pronunciar tant de è, la 
rebaixen tant corn poren i pronuncien a, un sò entre è i a (. .. ) Els 
serverins que volen dissimular llur accent fan a, entre a clara i è 
uberta. ( ... ) La -¡;}, àtona, final de frase fonètica, sensa cap consonant 
derrera, sona -e ( ... ). Així la pronuncien els alcudiencs <;lutèntics, que 
no cerquen dissimular llur accent propi, que no s'empegueeixen de 
parlar alcudienc ( ... ) Aquesta a ès de les notes més caracteristiques 
d'Artà i que més difícilment se'n desllapïssen els artanencs que 
se'n van a córrer món (ALCOVER 1920b: 58, 56, 37, 43, 38). 

(23) La fonètica solsonina, que ès un entremitx de la central o barcelo
nina i la occidental o l1eydatana, tan propinqua de la valenciana; i 
varia prou si l'estudien en boca de la gent instruïda i que son sor
tits de Solsona o en boc~ dels que no en són sortits casi may, so
bre tot els nòys de deu a dotze anys (ALCOVER 1921·22b: 196). 

Però el domini dels diferents registres, habitual en les llengües nor
malitzades, presenta per a . ,lcover una cara negativa: el fet de voler 
amagar o dissimular els tret3 locals. Des d'aquest punt de vista, la va
riació funcional de la llengua és convertida per Alcover, encara que ell 
no ho digui així, en W!a mena d'autoodi dialectal, extensió de l'autoodi 
que senten els parlants de llengües minoritzades. En ambdós casos hi 
hauria una altra var,etat lingüística que es considera més elevada i dig
na per a expressar-se; en el cas de l'autoodi dialectal, la varietat estàn-



490 BRAULI MONTOYA ABAT 

dard de la mateixa llengua és l'ideal cap al qual s'adrecen els parlants 
que es consideren «dialectals»; en el cas de l'autoodi referit a una llen~ 
gua, l'ideal és la substitució per una altra llengua, vista com a de major 
categoria. 

Davant la insistència d'Alcover per tal d'aclarir quines formes són les 
genuïnes de cada població, els parlants amb major instrucció «acaben 
per reconèixer que també es diu lo que diuen aquests» [els que no són 
sortits de ... ] (ALCOVER 1906: 37). Però Alcover no deixa clar -justament 
perquè no empra un mètode sociolingüístic modern, com hem vist- si 
les formes que usen els parlants cultes són les habituals en ells o bé les 
fan servir per a «aparentar» davant l'enquestador, tal com ens fan pres~ 
suposar el següents fragments (24): 

(24) Així com la gent culta de totes les nostres comarques d'ad deçà els 
Pirineus parIen com a Barcelona, allà deçà tota la gent que pre~ 
tén de cames primes, parlen com a Perpinyà. ( ... ) Si un no té en 
compte això, s'esgarriarà d'una manera feresta en l'estudi delllen~ 
guatge parlat: segons amb qui parli, resultarà que dins tota Catah.l
nya espanyola no hi ha altre dialecte que el barceloní, i dins la 
francesa cap altre que el perpinyanès: lo qual és una mentida com 
un temple. ( ... ) Mentres ( ... ) se presenta Mn. Serreta, Rector del vi
latge ( ... ). Li explicam que per amor de Déu mOs diga just les for
mes usuals a Argelers entre la gent n·literata. ( ... ) Tremp e .. ) s'hi 
nota tot d'una una poderosa invasió del dialecte barceloní, que es 
manifesta preferentment en les persones de certa cultura i çorre
gudes. Això fa que resulta una divergència entre el parlar dels nois 
i gent iHiterata i el parlar d'aquelles persones, divergència que tro
bam tot d'una entre la gent que tenim aplegada (ALCOVER 1906: 37, 
60-61, 149). 

Així, ens podríem trobar davant d'unes diferències de registres lin
güístics característiques dels parlants amb major cultura, els quals, en 
una situació de major formalitat (la d'entrevista), contesten amb les for
mes més benvistes o prestigioses (de les ciutats més grans del seu en
torn). Aquests canvis de registre no són a l'abast de la gent amb una me
nor formació cultural; per això, des del punt de vista del dialectòleg que 
pretén recollir els trets més genuïns de cada parla local, aquesta segona 
mena de parlants li ofereix més seguretat. Això no obstant, Alcover no 
renuncia, en el curs de la seua investigació, a entrevistar parlants de di
ferents nivells educatius, cosa que no haguera fet un dialectòleg d'inspi-' 
ració tradicional (25): 
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(25) Isabam ( ... ) Hi ha subjuntius tan curiosos com aquests: ke io pergo 
( ... ) ke io rehgo ( ... ) Aquests subjuntius tan curiosos, els mos diuen 
la Marieta i el Llorenç, contra el parer de llur pare D. Modest, per
que ell no els usa; però acaba per confessar que els infants i la 
gent sense lletres els usen. És clar que la gent instruïda no els 
usarà gaire, en tèmer~se'n, perque més o menys directament rep 
la norma del dialecte barceloní, que no els coneix (ALCOVER 
1906: 103-104). 

És a dir, Alcover observa que hi ha sectors de la població que, a cau
sa d'una formació cultural i lingüística superior, prenen consciència del 
prestigi inherent a certes formes lingüístiques i de l'estigma que recau 
sobre d'altres, cosa que va arraconant aquestes darreres a les genera
cions majors i de menor cultura. Amb el temps, les formes velles acaben 
desapareixent i es va produint l'anivellament d'unes zones amb altres, 
tal com succeeix amb els subjuntius de present (26-27): 

(26) a Falset (".) Han perdut casi de tot lo subjuntiu en -ga, domi
nanthi absolutament lo subjuntiu modern ~i, Mis, ~i, ~in ( ... ) del ca
talà central i oriental, que també va invadint les Balears (ALCOVER 
1918-19b: 219). 

(27) Girona (".). La fonna indígena és [-uk] i qualque poc [-ut]. Lo sub
juntiu en [-i] i l'optatiu en ·esis, -isis ho han invait tot, tant els 
noys com els granats esveint les formes en [-o] i [-és<:ls], [-íS<:lS]. ( ... ) 
Tossa de Mar. Fan els imperatius en -us (-os) negatiu, no caigus!, no 
baxus!, no digus!, no't mogus!, no corrus! Però ja només són els vells 
que ho fan (PEREA 1999: 45, 51). 

També és aquest el cas de l'article salat a la costa septentrional del 
Principat, que és evitat voluntàriament pels qui volen «parlar fh o el 
consideren «brossenc i de mal to» (28-29): 

(28) A conseqüència de l'aïllament de Cadaqués i del predomini de l'ele
ment mariner ( ... ) conserven l'article es i sa, en lloc d'el í la. Lo que 
hi ha, que la gent que vol parlar fi, s'excusa d'usar aquests artiM 

cles; els consideren com a comuns i ordinaris. El dialecte de Ca
daqués se decanta prou del de l'Empordà i del dels altres pobles d'a
queixa muntanya, amb els quals ben poques relacions tenia altre 
temps; comunicava amb el món, no per terra sinó per mar (ALCOVER 
1906: 179). 

(29) Resulta que a L'Escala s'ès perdut el salar, això ès, l'us dels articles 
es, sa, perque ho consideren brossenc i de mal to. ( ... ). Aqueys ar-
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ticles a Palamós just els empren els vells i els qui no van a esco~ 
la; dins vint o trenta anys ja no hi haurà n~gú que sali. ( ... ) St. Feliu 
de Guíxols, a on s'usen, ben vitencs encara, els articles es, sa, si bé 
ab tendència a desaparèixer ( ... ) quatre o ciric pescadors, d'a~ 
quells més trempats per salar i que conserven el més pur llenguat~ 
ge guixolenc ( ... ) particularidats llingiiístiques de Tossa, que també 
conserva els articles es i sa. e ... ) Lloret ( ... ) també conserva els arti
cles es i sa, gràcies a Deu, si bé ab tendència molt pronunciada a 
desaparèixer. ( ... ) Blanes ( ... ) Aquí també salen a les totes, si bé el 
jovent i la gent instruïda en fugen massa ( ... ) contesten un enfilall 
de preguntes que elzi feym de fonètica i morfologia de Pineda a on 
s'ès perdut el salar ( ... ) Canet, a on ja no s'usen els articles es, sa (AL
COVER 1918-19a: 69, 71-72, 74-76). 

Aquesta darrera cita (30) ens serveix per fer veure la utilitat de les in
dicacions sociolingüístiques d'Alcover per a la reconstrucció de l'evolu
ció dels canvis lingüístics (MoNTOYA 1995). En el cas que ens ocupa, si 
comparem els fragments anteriors amb la descripció de l'estat actual 
que fa Veny (1982: 48), confinnem el manteniment de l'article salat a 
Cadaqués, on ja tenia el seu punt més fort a principis del segle xx, i la 
desaparició actual de Blanes, que ja presentava tendència a la pèrdua en 
temps d'Alcover. Així mateix, suposem la pervivència de l'article salat 
fins al segle XIX a l'Escala, Pineda i Canet, que envoltaven pel nord i el 
sud la zona més extensa on perviuria l'article durant el xx, ja que Alco
ver descriu aquests pobles el 1918 com a llocs on havia caigut en desús 
(vegeu el Mapa 1). 

L'article salat també és propi d'una altra zona continental: ara al sud 
del País Valencià, a Tàrbena i la Vall de Gallinera, a la comarca de la 
Marina. De bell nou, l'existència d'aquest article ens torna a servir per a 
exemplificar l'ús entre la població de diferents registres lingüístics, com 
veiem en el cas Tàrbena (30): 

(30) Elze suplic que me parlin just així com parlen elles amb elles, no 
dissimulant res de llur llenguatge típic, que fan tot quant saben 
per dissimularlo en parlar ab gent no tarbenenca. La Sra. Mestra 
i lo Sr. Retor les comanen lo mateix, i elles ho cumpleixen fidelissi
mament, fins a restrem de que me corretgeixen a mi mateix en l'us 
dels articles es i sa, que jo, en sortir de Mallorca, no solec usar per 
oportunisme (ALCOVER 1918-19b: 173). 

Però si el cas de Tàrbena és paraHel al de Cadaqués, perquè en amb
dues poblacions era -i és- ben viu l'article salat, la Vall de Gallinera 
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", 

Reconstlucció del retrocés de l'article salat a la costa nord 
del Principat segons ALCOVER (1918·19a) ¡ VENY (1982). 

presentava en temps d'Alcover una tendència similar a la que hem vist 
per a la resta de la costa nord del Principat (31). 

(31) Entre la gent jove han desaparegut els articles es, sa, que conser
ven encara els vells: la gent de cinquanta anys en amunt encara los 
usen, els de quaranta anys en avall les empren poc ferm; an aquells 
dos xics de la conjugació no els ho -he sentit usar cap vegada (ALCO
VER 1918-19b: 173). 

4. L'AVALUACIÓ SUBJECTIVA: ELS ESTEREOTIPS LINGüfSTICS 

Per a Alcover, l'avaluació que feien els informadors del propi parlar 
o de parlars més o menys veïns o allunyats tenia un gran interès per a 
decidir quines eren les formes genuïnes d'un lloc. Aquesta avaluació sor
gia més freqüentment en les entrevistes amb diversos subjectes, els 
quals solien mostrar unes discrepàncies que, al capdavall, palesaven la 
consciència lingüística del propi parlar i eren testimoni de la convivèn-
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cia -i, per tant, del procés de canvi- entre diverses formes en aquell 
mateix lloc. Així ho apreciem en els exemples que vénen a continuació, 
on, fins i tot, assistim, en algun cas, a la violència física (32-35): 

(32) Aquests bons amics armen les grans discusions sobre lo que's diu 
o no's diu a Alcoy, sobre si's diu axi o aXÍ-dessa, Com es discusió, 
just filla de l'amor a la llenga, en brolla la llum, i nosaltres l'aglapim, 
i escriu qui escriu (ALCOVER 1910-11: 59). 

(33) Tant s'hi son encalentits que han comensat a disputar sobre els 
mots i la manera de dirIos, rientse'n uns dels altres, que han arribat 
a repartir nesples, castanyes, serves, xisclets i demés recapte per 
l'estil. Algunes minyonetes fins se son escambuixades. Sobretot han 
armat un talabastaix i un marruell de los cent mil dimonis cucarells, 
i no hi ha hagut altre remey que arruixarIos cap a Sanet (la nostra 
casa es a fora vila) (ALCOVER 1921-22b: 320-321). 

(34) Reus ( ... ) Entre el fill i les filles ( ... ) i la nora ( ... ) i la mare d'ell ( ... ) 
les discussions que sobre qualque fonna d'aquestes s'arma en~ 
tre ells i els altres qui escolten i que hi diuen la seua sempre que 
s'ès mester e .. ) aqueixes discussions sobre conjugació en duen d'al-, 
tres sobre pronuncia i us d'un enfilall de mots í frases (ALCOVER 
1914-15: 3). 

(35) La Bisbal ( ... ) noys d'onze a quinze anys (. .. ) elzi brollen a betzef les 
formes de conjugació indígenes, que ès un bé de Deu, espinzelIantM 

mos ells mateys les coses que els vells no diuen com ells,.i així 
aglapim les formes del jovent i de la vellura (ALCOVER 1918-19a: 71). 

La consciència diferencial assegura que Alcover pugui recollir explí
citament dels parlants determinades característiques que fan empegueir 
alguns grups socials. És quan el nostre dialectòleg parla de «denúncia» 
en la següent cita sobre el fet de comptar per vints (36): 

(36) Benassal (. .. ) També he aclarit que aquí els pagesos, en contar, de 
nou cents no passen a mil, sino que diuen deu cents ( ... ) com fan els 
pagesos de moltes d'altres bandes ( ... ). resulta que a Vinaròs els paM 
gesos no sols conten fins a nou cents, sinó que passen a deu 
cents, onze cents, dotze cents, vint i tres cents, trenta set cents, coran
ta cinc cents, etc., etc. Entre els infants ès corrent el contar per vints: 
m'ho han dentmciat els xics conjugadors i que allà n'hi havia que 
contaven així. Eren tres o quatre betzos de nou i deu anys: els han 
fet contar, i després de dir: vint-i-nou, en lloc de dir trinta, han dit: 
vint i deu, vint i onze ( ... ) dos vints, dos vints i u ( .. .) dos vint i dènou 
(. .. ), i de d'allà fins arribar an els quatre vints dels francesos ( ... ) Fai, 
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set ( ... ) En tornar grans perden aqueix sistema de contar perque 
la gent se'n riu. Els Mestres d'escola són uns inimics formidables 
d'aqueix inofensiu sistema de contar, que els francesos, que bravet~ 
gen tant de cames primes, i els nostres avensats elze mos presenten 
com lo non plus ultra de la civilització (. .. ). De manera que els in~ 
fants no poden contar per vints sensa passar per salvatges, i els fran
cesos hi poden contar sensa gens de mancap de llur civilització (AL
COVER 1918-19b: 204, 209, 220). 

Però moltes vegades l'avaluació no es limita a una simple constata
ció i descripció de les característiques dialectals d'uns llocs i altres, sinó 
que assoleix la figura de l'estereotip local i sorgeix la burla, com en els se
güents casos menorquins i valencians (37-42): 

(37) Ab aquests betzos aclaresch que allò que feyen els mahonesos anys 
enrera de pronunciar -y- tota -ll- inicial (yana, yet, YLlm), s'ès perdut 
entre la jovenea. Els vells és segur que encara ho deven fer d'a
magat. Mn. Jaume Tutzó l'any 1909 me donà fe de que feyen tal 
pronúncia, però que no volien que els esterns se'n temessen per 
que no elze ridiculisassen (ALCOVER 1920c: 188). 

(38) Me surt la forma de P pers. sing. de perfet simple, acabada no en ~i 
(diguí, tinguí, beguí), sino en -é Go digué, jo tingué, jo begué) ( ... ) Ab 
això compareixen dos Pares Escolapis, nadius de Gandia; i, com 
senten aquella fonna, neguen que allà existesca. Els xics s'ato
londren i se desdiuen ( ... ) els mateixos xics que ahir, devant aquells 
Pares se desdigueren de la forma en -é de la primera pers. sing. del 
perfet simple, m'han tornada a dir la forma afirmant que ells l'usen 
i molta altra gent de Gandia també. Ja ho crec que l'he consigna
da en la meua llibreta, puix la consider ben real i ben existent, i 
que'm perdonin aquells bons pares escolapis gandiencs que no 
la volen admetre. Són telTibles els prejudicis de la gent culta en 
qüestió de dialectologia (ALCOVER 1918-19b: 183). 

(39) Aquest xic èls plurals en-ls (parets, tots, plats etc.) los fa en -tx: paretx, 
tOlx,platx. Lo seu oncle m'ha dit que era que encara lo minyó no 
sap parlar clar. Jo crec que a Vallada la gent que no ès sortida d'allà, 
fan lo mateix. I he notat ademés que la neboda, que deu tenir devers 
desset anys, fa una lleugera aspiració derrera els mots acabats en -t o 
-ns, deixanthi sentir una mica de Ma Le hi he notat an aqueixes fra
ses: El dinar ja està (et[ al; ja eren granz[ a]. Lo seu oncle també m'ha 
dit que era un defecte de la xica (ALCOVER 1918-19b: 189-193). 

(40) Alcalà de Xivert ( ... ) Aquí ja's troba lo subjuntiu en -os, -o, -on (v. gro 
volen que io canto, que tu cantos, que ell canto, que ells canton); però 
se'n donen vergonya devant els esterns i se'n amaguen, si bé 
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llavò los escapa. El seminarista més gran que'm deya les formes 
verbals, ha notat que jo posava a la llibreta tal subjuntiu, i en lloc de 
dirrue: -Que no hupose!, m'ha dit tot rabent: -Que no huposo! Bo 
estava jo per no posarho! (ALCOVER 1918-19b: 199,201). 

(41) La conjugació de Pons ès completament occidental: No hi ha res de 
subjuntiu en -i, -is, -i, -in. D. Antoni Castellà dès un inimic for
midable ( ... ) Balaguer ( ... ) El subjuntiu ès en -e, -os, -o, -on; però hi 
esbronca desiara la forma -i, -is, -i, -in dels dialectes centrals i orien
tals. Aquest subjuntiu en -o, -os aquells llOyS no el me deyen tot d'u
na, però ha succeit que jo els he demanat si l'usaven, i m'han dit 
que no. l an aquell mateix moment un dels noys tocava un paper de 
demunt la taula, i un altre li ha dit: -No'l tocos aquet paper! ¿Vo
leu una prova més evident de l'existència de tal subjuntiu a Bala
guer? Es que un ha d'anar ben ulls espolsats per aglapir les formes 
dialectals, perque sovint els qui les usen, se'n amaguen com si fos
sen un pecat ( ... ). Lleyda ( ... ) Lo subjuntiu en -i, -is, -in dels dialectes 
centrals i orientals ès casi desconegut; sols l'usen qualques presu
mits que volen fer lo parlar de Barcelona, escapoUantse llur pròpia 
personalitat llingüístÏCa (ALCOVER 1918-19b: 236-237, 239). 

(42) Les Garrigues ( ... ) Granadella ( ... ) Aquí se nota més que no a Lleyda 
l'invasió dels dialectes centrals, sobre tot del barceloní; així ès que 
els qui volen parlar polit, no usen casi may els subjuntius i im .. 
peratius en -os, ~o, ~on, sl1stitl1intlos p'el modern -i, -is, -i, -in o p'el 
-es, -e, -en ( ... ) Aquest fet demostra lo difícil que ès i malet de fer l'en
dardellar les formes especials de llenguatge d'una comarca, sobre 
tot si son molt especials i diferents de les ordinàries de les altres co
marques, puys els nadius d'aUà se'n amaguen d'emprarles devant els 
externs perque no se'n riguen; i sovint, si un les ho demana, ne
guen corne carreters, i devegades, si de cop descuyt los escapa 
qualque forma d'aqueixes, i un la consigna fentlosho notar, fins i 
tot s'enfaden. Ja ès necessari anar ben ulls espolsats per fer en
questes dialectals (ALCOVER 1918-19b: 240-241). 

Sovint, l'estereotip es concreta amb una expressió que reflecteix com 
es veu la parla d'un poble veí. Així ho mostra aquesta dona de Sant Llo
renç de Cerdanys, a la Catalunya Nord, que reprodueix l'acusació que 
reben els del seu poble per semblar-se en la parla als veïns de la Catalu
nya meridional (43): 

(43) Mos ho deia aquella dona, que en el seu poble s'assemblen més an 
els espanyols, que enraonen amb la boca badada (ALCOVER, 
1906: 34). 
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Altres vegades no hi ha un estereotip perquè manca un coneixement 
mutu de les realitats dialectals que entren en contacte. Aleshores la sor
presa pel contrast dialectal s'expressa de les formes més diverses; un 
bon exemple d'això són les reaccions que provocava el parlar mallorquí 
de mossèn Alcover entre els xiquets alacantins (44): 

(44) Els~e feya moltes de rialles la nostra pronúncia maUorquina, 
tantes corn les ne faria a n~els al·lots de Mallorca la pronúncia dels 
alacantins (ALCOVER, 1910-11: 57). 

5. REFLEXIÓ FINAL 

En conclusió, hem vist que, ja a principis de segle xx, tal com el 
burgès gentilhome de Molière, que s'expressaya en prosa sense saber
ho, Alcover feia sociolingüística sense ser~ne conscient. Però, això sí, 
amb la intenció d'anar més enllà dels limitats preceptes de la dialectolo
gia que se li oferien en aquell moment. D'aquesta manera, ens ha per
vingut un detallisme descriptiu de caire social que ens pot permetre fi
lar més prim en la reconstrucció dels canvis lingüístics que estudiem 
des del present: podem saber quins eren els grups socials que els pro
movien, com s'organitzava la variació lingüística en l'arc estilístic i qui
nes variants, en ser estigmatitzades, tenien ben poc futur. La informació 
és abundant pel que fa a l'expansió contemporània dels subjuntius en -
i-, «un gran moviment de la llenga)), segons el mateix Alcover, o al re
trocés a l'àrea continental dels articles provinents d'¡pse, o bé a aquell fe
nomen, inèdit avui dia, de comptar per vints, tan vergonyant per a la 
major part de la població catalanoparlant. Tenim, doncs, un material 
abundant que encara amb prou feines ha començat a ser utilitzat pels 
nostres investigadors .. Esperem que la continuació d'edicions modernes 
de l'obra alcoveriana com la de Maria Pilar Perea (1999) hi contribueixi 
decididament. 
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