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"Parlem de tu, peró no pas amb pena.

Senzillament parlem de tu, de com

ens vas deixar, del sofriment lentíssim

que va anar marfonent-te, de les teves

coses parlem i també dels teus gustos,

del que estimaves i el que no estimaves,

del que feies i deies i senties,

de tu parlem, peró no pas amb pena.

I a poc a poc esdevindris tan nostra

que no caldrá ni que parlem de tu

per recordar-te, a poc a poc serás

un gest, un mot, un gust, una mirada

que flueix sense dir-lo ni pensar-Io".

(Martí i Pol: Llibre d'abséncíes)

'Estenc la má i no hi ets.

Peró el misteri

d'aquesta teva abséncia se'm revela

més dócilment i tot del que pensava.

No tornaris mai més, perb en les coses

i en mi mateix hi hauris deixat I'empremta

de la vida que visc, no solitari

sinó amb el món i tu per companyia,

ple de tu fins i tot quan no et recordo,

i amb la mirada clara dels qui estimen

sense esperar cap llei de recompensa'.

(Martí i Pol: Uibre d'abséncies)

A tu, mare, perqué ens hem estimat incondicionalment

A tu, que m'aportes la forg suficient per a veure el futur amb il lusió
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1. II{TRODUCCIÓ
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INTRODUCAO II

1.1. Justificació i objectius generals

En aquest estudi provarem de mostrar o ressaltar la riquesa lingtiística i la vitalitat

del catalá per aquestes latituds, que, si bé no és ni major ni menor que la de qualsevol

altra comarca, presenta la peculiaritat de diferir notablement de la de les zones centrals

del País Valenciá i de les comarques alacantines, la qual cosa és fhcilment perceptible,

fins i tot per qualsevol persona poc avesada en matéria lingüística. Es tracta d'unes terres

tradicionalment aillades per la situació geogrifica, encara que actualment la influéncia

del turisme i dels immigrants -sobretot als pobles costaners- hi pot canviar radicalment

els hábits lingüístics en un futur no massa llunyá.

Tenint en compte que ens trobem davant d'un camp relativament verge, sobre el

qual s'ha escrit ben poc, i que el canvi, sovint sobtat, en les formes de vida de la societat

actual ens hi obliga a actuar d'una manera rápida i urgent, queda justificada, si més no,

la importáncia d'aquest tipus d'estudis. Deixar passar unes décades més pot suposar la

condemna a I'oblit de gran part del léxic que fins fa poc era totalment corrent.

Malgrat que qualsevol comarca manté una série de trets lingüístics que la

distingeix de les altres i que li confereixen especificitat, cal dir que n'hi ha que n'han

conservats més i que poden ser considerades per aixó centre d'un subdialecte. I una

d'aquestes és, sens dubte, la Marina Alta. I dins d'aquesta, cada localitat resulta sovint

un pou de sorpreses, ja siga pels arcaismes, pels mallorquinismes o per la própia

originalitat.

Ara bé, no hem d'oblidar que la cultura i la llengua d'una comunitat de parla sol

ser resultat de la interacció amb els seus veins i moltes vegades es fa difícil -i no és

massa just ni exacte- encasellar o etiquetar un parlar, tenint en compte que tots els

pobles fan de transició els uns dels altres i que les isoglosses s'entrecreuen, de manera
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que la separació entre dues árees dialectals no ha estat mai una tasca fácil de delimitar

pels lingriistes. De fet, tot depenent de la quantitat de üets lingüístics que es tenen en

compte, de llur preséncia o abséncia en un lloc determinat, poden variar sensiblement

les divisions entre dialectes o subdialectes.

Per últim, aquest estudi pretén alhora servir d'instrument per a aconseguir, de

retruc, un valor que ens urgeix augmentar: la dotació de prestigi d'una llengua, la nostra,

injustament maltractada pels de fora i pels de dins des de fa segles.

1.2. Objectius particulars

Sens dubte, el gran moviment migratori d'illencs a la nostra comarca al llarg de
les primeres décades del segle XVII ha condicionat I'enfocament global de I'estudi. És
de suposar, com ja han anticipat amb anterioritat un grapat de lingüistes en diverses
publicacionsr, que I'empremta mallorquina deu ser considerable, més del que a simple

vista s'observa. Cal, doncs, furgar o escorcollar una mica per extraure'n resultats, no

només léxics, sinó també fonétics i morfológics. Estudiar, per tant, la influéncia

mallorquina a la Marina será un dels objectius primordials del treball.

Així doncs, intentarem d'analitzar el máxim de variables lingüístiques -tenint

sempre presents les particularitats del valenciá més immediat- per tal d'assajar o
d'esbrinar -amb el máxim d'exactitud possible- la filiació subdialectal d'aquesta zona,
que oposaria, per tant, el parlar dels pobles estudiats amb els de la resta del valenciá

meridional no-alacantí, la qual cosa ja va assenyalar anteriorment Colomina (1985b) i ha
reiterat en publicacions successives (1999). Evidenfinent que no tots els trets lingüístics

distintius han de ser necessáriament mallorquins; n'hi ha d'haver de propis, de generats

amb posterioritat a la banda peninsular, independents del parlar dels illencs, peró

igualment peculiars o privatius de la nostra comarca.

I L'apartat 1.4., referit a I'estat de la qüestió, fa un reconegut per tots aquells titólegs que han
deixat alguna nota lingiiística sobre la nostra comarca.
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INTRODUCAÓ 13

Un altre propósit del nostre estudi ha estat I'elaboració de mapes dialectals a

color. El meu interés per la cartografia m'ha abocat a realitzar un microatles que inclou

informació d'un total de 62localitats. Lairia de qüestions cartografiades és una mica

aleátoria: s'ha intentat que hi estiguen representades les característiques fonétiques,

morfoldgiques i léxiques que presenten major diversitat o interés. Els darrers cinc mapes

acaben establint diverses subárees comarcals en funció del grau de mallorquinitat,

resultant d'una baremació preestablerta i detallada més avant a I'apartat léxic.

Paral'lelament -sense tenir un qüestionari preparat- s'ha fet un recull

etnolingüístic de cangons, refranys, cobles, mimologismes, etc., a mesura que eixien de

forma natural en el discurs dels entrevistats. Només en casos molt puntuals s'hi han

reproduit diverses cobles o cangons recollides per Ivars (1975) i per Seguí (L973) a

Teulada i a Orba respectivament. Sóc conscient de la importáncia i del perill de

desaparició que corre la literatura popular a les nostres terres -i, en general, a tot arreu-

i per aixó no he pogut passar per alt aquestes mostres espontinies, arreplegades de boca

del poble, i n'hi he deixat testimoni escrit.

1.3. Metodologia

1.3.1. Precedents del nostre estudi

El meu interés pel parlar de la Marina Alta va comengar quan la meva gran amiga

Josepa Garcia i Rosselló, de Pedreguer, em va proposar l'any 1992 presentar, juntament

amb ella, un projecte d'estudi lingüístic aplicat al seu poble per a una beca d'investigació

en homenatge a Antoni Gilabert que convocava aquell ajuntament. Així ho férem i, entre

tots els candidats, el jurat considerá que el nostre era un estudi prioritari i urgent, davant

del perill constant que corre el catalá d'empobriment i deteriorament. El resultat fou

gairebé un any de faena, molt complicat, perqué ella feia cinqué i jo la tesina i els cursos

de doctorat, peró que acabá amb la publicació de El parlnr de Pedreguer. El, nostre
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El parlar de la Marina Alta: el contacte interdialectal valencianobalear

primer contacte seriós amb la dialectologia fou apassionant. Ens endinsárem en una tasca
que ens venia una mica gran, perÓ que ens atreia fortament. A més de Pedreguer,

preparárem un qüestionari breu que passárem per gairebé tota la Marina Alta -a 36
pobles- i a uns quants municipis de les comarques veines -3 de la Safor, 2 del Comtat

i 4 de la Marina Baixa-. Ho reflectírem en 16 mapes geolingüístics i, a més a més, ens

serví de punt de mira per a tot el treball, ja que aquesta visió de conjunt ens feia veure

més clar qué és el que era més o menys propi de la parla de Pedreguer. Per una altra

banda, la meva tesina -publicada com El parlar de Callosa d'en Sarrid i de les valls de

Tdrbena í de Guadalest-m'introduí una mica més, i de forma simultánia a I'estudi de

Pedreguer, en el món de les enquestes lingüístiques. I sobretot I'aproximació al tarbener,

impregnat encara de molta mallorquinitat, m'obrí les portes cap a la Marina Alta, que

no se n'aparta massa. Tot aixó, la proximitat geográfica i -no s'ha d'oblidar- la lectura

dels articles que Colomina (1985b i 1986b) havia publicat no feia gaire sobre el parlar

d'aquests pobles, em va abocar irremeiablement a fer la tesi sobre el parlar de la Marina

Alta. Després, quan la tesi ja estava relativament avangada, vaig tenir la temptació de

presentar-me I'any 1996 al Premi d'Investigacií '25 d'abril" que convoca anualment

I'Ajuntament de Benissa. L'estructura de la tesi em serví per a centrar-me únicament en

el parlar de Benissa, encara que, com a teló de fons, hi volia deixar constáncia de la

varietat lingüística que presenta la resta de pobles veins. I aquest petit extracte

restructurat em doná la satisfacció d'un premi económic i la consegüent publicació del

treball.

I.3.2. Zorn estudiada. Punts d'enquesta

S'han triat gairebé tots els pobles habitats de la comarca -un total de 42-,

independentrnent que tinguessen ajuntament o no. La Vall d'Alagu¿u, per exemple, que

consta d'un sol ajuntament, conté els pobles de Campell, Fleix i Benimaurell; Dénia

inclou al seu terme la Xara i Jesús Pobre; Alcanalí abraga la Llosa, etc. Tots ells, per

t4
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INTRODUCCIÓ

tant, han estat objecte d'estudi, pel fet que no sempre coincideixen lingüísticament. De

vegades hi ha diferéncies sorprenents, fruit de factors de repoblació o per la situació

geográfica que ocupen. Sónmoltmajors, per exemple, les coincidéncies entre dos pobles

veins amb ajuntaments diferents, com ara Xaló i Llíber, que les que presenten Benirrama

i el Patró, que es troben tots dos a la Vall de Gallinera.

Hi ha, peró, algun poble que ha quedat fora de l'estudi, per motius que considere

justificats i que seguidament explique:

- per una banda, s'han deixat de banda, diversos llogarets amb molt pocs habitants o

prácticament despoblats: Pinos -a Benissa- i Benissili, Llombai, la Carroja i Benitaia,

a la Vall de Gallinera, que queda, no obstant, ben representada amb els quatre pobles

més grans i que alhora es distribueixen per la geografia de la vall d'una manera

equitativa;

- i per un altre cantó, no s'han estudiat els llocs de Forna (l'Atzúvia) i Moraira (Teulada)

per I'omnipreséncia de residents estrangers, la qual cosa m'ha dificultat el contacte amb

la població autóctona.

A més a més, s'han passat enquestes -amb un qüestionari més reduit, de 215

preguntes- a 20 pobles més al voltant de la fita comarcal: 3 de la Safor -Oliva, la Font

d'en Carrós i Vilallongt-,6 del Comtat -l'Orxa, Planes, Benimassot, Tollos, Fageca

i Famorca- i 11 de la Marina Baixa -Tárbena, Bolulla, Callosa d'en Sarriá, Polop, la

Nucia, Altea, el Castell de Guadalest, Benimantell, Beniardá, Benifato i Confrides-. La

intenció última ha estat donar un visió de conjunt major que permeta esbrinar l'extensió

de diversos fenómens o mots i la seva propagació.

I-es abreviatures dels topónims utilitzades al llarg de I'estudi són les que apareixen

en el gráfic següent:

A La Vall d'Alcali J Jesús Pobre

Ala La Vall d'Alaguar Ltí Llíber

Alc Alcanalí Llo La Llosa

l 5
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AA L'Atzívia Mur Murla

B Beniaia (la Vall d'Alcalá) Nou Poble Nou

Bb Beniarbeig (la Rectoria) Ond Ondara

Bd Benidoleig Or Orba

Bg Benigembla P Pego

BI Benialí (la Vall de Gallinera) Pa El Patró (la vall de

Gallinera)

Bmau Benimaurell (la Vall

d'Alaguar)

Par Parcent

Bme Benimeli (la Rectoria) Ped Pedreguer

Br Benirrama (la Vall de

Gallinera)

Po Els Poblets

Bsa Benissa Rá El Ráfol

Bv Benissivá (la Vall de

Gallinera)

Sag Sagra (la Rectoria)

c Calp San Sanet (la Rectoria)

Cam Campell (la Vall d'Alaguar) Se Senija

Cas Castells de Serrella Teu Teulada

D Dénia Tor Tormos (la Rectoria)

E La Vall d'Ebo Ver El Verger

FI Fleix (la Vall d'Alaguar) x Xaló

G Gata Xa La Xara

Gall La Vall de Gallinera xeb Xibia
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INTRODUCCIÓ

1.3.3. Els subjectes

S'ha intentat d'agafar una mostra representativa de cada poble. El nombre

d'informants per poble oscil'la entre els dos i els deu. En tots els casos s'han vist

representats els dos sexes i sempre que s'ha pogut totes les generacions: en alguna

ocasió, quan ho requeria algun fenomen de gran interés, s'han entrevistat tots els xiquets

de I'escola, com és el cas de Murla; a Teulada, per exemple, a més dels informants

directes, als quals s'ha passat tot el qüestionari, s'ha agafat una mostra de quatre jóvens

per a establir el límit d'edat d'un canvi fonétic que he considerat interessant: el pas del

diftong decreixent [új] al creixent [wíl ('kujna >'kwina]).

Gairebé tots els informants són fills del poble i els seus progenitors també ho són.

En el pitjor dels casos f informant s'ha criat al poble i, com a mínim, un dels dos pares

era nascut allí.

Com era d'esperar, només he aconseguit trobar subjectes que no havien eixit mai

del poble entre la generació dels majors. Peró, com que interessava tenir una mostra

generacional molt árnplia, perqué quedás més ben reflectit el parlar de cada poble, s'han

hagut d'enquestar fins i tot jóvens, que lógicament han viatjat més, han fet molts d'ells

el servei militar o han cursat els estudis a les ciutats de Valéncia o Alacant, la qual cosa

dóna constáncia de la unificació lingüística ala qual tendim i que no s'ha de passar per

alt. De fet, el métode sociolingüístic m'ha permés copsar els canvis lingüístics en progrés

a través dels diversos grups generacionals.

Per als qüestionaris específics -aines i tasques del camp, ocells, plantes, insectes,

etc.- s'ha intentat parlar amb llauradors, cagadors o pastors, que coneixen millor que

ningu aquest léxic tan ric i variat, perÓ que no está a I'abast de tots. De fet, aqlrests

apartats no s'han preguntat a la totalitat dels informants. Sovint, fins i tot, s'ha procurat

-amb la intenció de no cansar excessivament els enquestats- no repetir diverses

qüestions més o menys generals la resposta de les quals era unánime i no presentava ni

variació ni massa interés lingüístic.

t 7
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L.3.4. Els informants

Alcanalí

Adolfo Andrés Cantó (1927)

Aurélia Ferrer Chesa (1928)

L'Atzúvia

Leo Alemany Garcia (1964)

Damián Alemany Pons (1926)

Maria Garcia Piera (1935)

Dolors Piera Pons (1910)

Benialí

Elia Alemany Alemany (1930)

Vicente Alemany Moll (1925)

Beniarbeig

Juan Caralá Far (1930)

Francesc Mas i Escrivá

Vicente Mas Mengual (1935)

Rosa Oliver Doménech (1937)

Benidoleig

Amparo Mengual Oliver (1928)

Rosa Peris Ordines (1937)

Vicente Tur Martí (1923)

Benigembla

Teresa Llopis Pérez (1932)

Fina Sendra Torrent (1967)

Juan Taverner Caselles (1932\

Francisco Taverner Taverner (L929)

Benimaurell

Josefa Ballester Riera (1943)

Sílvia Femenia Moll (1976')

Dora Mengual Riera (1950)

José Mengual Ros (1950)

Josep Moll Ballester (1978)

Marisa Moll Ballester (1973)

José Moll Moll (1943)

Miguel Riera Ballester (1952)

R. M. Vidal Ballesrer (1950)

R. M. Vidal Moll (1975)

Benirrama

Vicente Alemany Alemany (1943)

Julio Alemany Vercher (1926)

Rosalia Camps Camps (1936)

Isabel Ortolá Vercher (1942)

Benissa

Miguel Cabrera Crespo (1923)

José Cabrera Escortell (1920)

Dolores Ginestar Crespo (1916)

Dolors Rosselló i Cabrera (L972)

Pere Rosselló i Ginestar (1943)

Ramon Rosselló i lvars (1970)

Benissivá

Amparo Alemany Alemany (1923)

Il'luminada Alemany Alemany (1954)

Cándido Alemany Boronar (I9ZI)

Electo Alemany Palmer (1936)
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Calp

Esperanza Avargues Giner (1932)

Juli Campos Pineda (1968)

Jaime La¡io Martí (1932)

Teresa Maria Llopis Garcia (1968)

Maria Pineda Bordes (1940)

Dolores Pineda Bordes (1949)

Paquita Pineda Bordes (1938)

Campell

Luis Ballester Oliver (1933)

Rosa Moll Esteve (1934)

Matilde Oliver Ballester (1944)

Vicent Ripoll Riera (1974)

Castells de Serrella

José Vte Estalrich Verdú (1919)

Ana Pérez Mas (1977)

Rosalia Seguí Tomás (1948)

Mercedes Tomás Tomás (1922)

Luci Verdú Seguí (1977)

José Verdú Vaquer (1948)

Juan Verdú Verdú (1922)

Dénia

Antoni Barber i Vallés (1967)

Jaime Bertomeu Ferrer (1914)

Rosa Cardona Roca (1916)

Pedro Llobell Femenia (L923)

Juana Perles Mahiques (1954)

Rosa Ramis Ten(1924)

Pepita Sera Mahiques (1937)

FIeix

Alfonso Esteve Riera (1946)

Vicenta Riera Arbona (1949)

Gata

Maite Blasco Font (1969)

Bartolomé Blasco Soler (1931)

Maria Font Molines (1930)

Teresa Font Molines (1925)

José Miguel Molines Cuenca (1967)

Josefa Mulet Signes (1937)

Pepa Simó i Mulet (1970)

Francis Soler i Pérez (1976)

Jesús Pobre

Francisco Fornés Cervera (1930)

Antonio Fornés Cosra (1938)

Luis Pons Fornés (1940)

Luis Pons Puig

Rosi Pons Puig

LlÍber

Miguel Avelli Mas (1945)

Julii Monjo

Librada Oliver Mas (1947)

La Llosa

Carmen Cantó Cantó (1933)

Antolino Cantó Taverner (L932)

Murla

Francisco Piera Sirera (1928)

Pascual Piera Sirera (1930)

Aurora Sirera Monjo (L920)
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El parlar de la Marina AIta: el contacte interdialectol valencianobaleqf ZO

Ondara

Antonio Carrió Frasés

Margarida Monjo Peris

Paquita Romans Bordes (1929)

Bernardo Vives Gavili

Noélia Soldevila i Cantó (L972)

Orba

Juan Llopis Marhuenda (1933)

Empar Llopis Oliver (1968)

Juan Antonio Llopis Oliver (1965)

Teresa Oliver Berenguer (1940)

Parcent

Teresa Mora Mora (1923)

Joaquín Mora Pérez (1936)

El Patró

Rosa Alemany Pavia (1917)

Rosa Alemany Verdú 09n\

Joaquín Cervera Gascó (1926)

José Mr Cervera Seguí (1913)

Alfredo Doménech Camps (1922)

Joaquina Gascó Palmer (1924)

Carmelo Moltó Seguí (1910)

Joaquín Morell Alemany (1919)

Vicent Puig Seguí (1914)

Angel Seguí Pavia (1960)

Pedreguer

Celestino Garcia Costa (1931)

Josepa Garcia i Rosselló (1970)

Josepa Rosselló Barber (1938)

Pego

Mila Bolufer Samper (1941)

Reme Olcina Bolufer (L977)

Paco Olcina Sastre (1941)

Saoro del bar Zorrilla i el seu oncle

Poble Nou

Josefa Devesa Gilabert (1923)

Ma Carme Ferrer Ferrer

Juan Ferrer Pastor (1937)

Maria Ferrer Ramiro (1940)

Francesc Llobell Marqués (1970)

José Pascual Pascual (L922)

Eduard Pérez Regalado (t973)

Els Poblets

Maria Coll Salort (1934)

Agustín Tomás Perelló (1931)

Sagra

Bartolomé Canió Ballester (192I)

José Moll Amorós (1928)

Lau¡a Mut Carrió (1973)

Joaquín Ribes Carió (1927)

Sanet

Juan Far Llompart (1937)

Paquita Perelló Gavilá (1955)

Salvador Perelló Mengual (tg}6)

José Riera Estela (1924)

Sen[ia

Jaime Crespo Ginestar (1931)

Vicente Jaén Ginestar
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Rosa Santacreu Moragues (1933)

Teulada

Pedro Buigues Oller (1928)

Joan Ivars Cervera

José Ramiro Llobell (1914)

Maria Vila Buigues (1923)

Tormos

Fabián Arbona Peretó (1940)

Vicente Peretó Torrents (L947)

la Vall d'Alcalár

Vicente Alcaraz Boronat (L922)

Obdúlia Alcanz Gisbert (192I)

José Cortés Garcia (1923)

Eugenio Miró Serra (1926)

la Vall d'Ebo

Juana Frau Mengual (1933)

Antonio Mateu Massanet (1931)

El Verger

Rosa Bosch Carrió (1941)

Rosa Maria Buigues Carrió (1969)

Pedro Buigues González (1935)

Pepita Carrió Batramonde (1937)

Pedro lvars Bosch (1968)

Ángeles Iva¡s Olaso (1921)

Xibia

Bertomeu Bas Cabrera (1956)

María Josefa Bas Cabrera (L947)

Josefa Cabrera Catalá (192I)

Paquita Marí Cholbi (1955)

Ma Fran Monfort Gil

Francesc Reus Bas (1971)

Anna Tormos Llidó

Xaló

Francisco Ferrá Gil (1922)

Librada Mas lvars (L976)

Vicenta Mas Rubio (192L)

La Xara

Rosario Costa Fornés (1946)

Antonio Costa Pérez (1918)

Jaime Escortell Ribes (1929)

Josefa Fornés Fornés (1922)

Juan Garcia Bertomeu (1930)

Bautista Giner Sesé (1923)
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El parlar de Ia Marina Alta: el contacte interdialectal valgncianobalear

1.3.5. El qüestíonari

Tota monografia dialectal o qualsevol descripció gramatical sincrónica d'un parlar

específic demana la utilització del métode filológic o tradicional de la dialectologia, que

exigeix l'ús d'un qüestionari lingüístic que s'adeque a la parla estudiada. S'ha partit,

perd, de I'ALCV i de I'ALDC de Badia i Veny (1993), els quals han estat modificats

substancialment. Per una banda, s'han eliminat qüestions que s'han considerat

irrellevants o que -segons I'experiéncia personal i el coneixement previ del parlar de la

comarca estudiada- se sabia amb seguretat que no presentaven variació, la qual cosa s'ha

vist compensada amb I'ampliació de nombroses entrades noves. I¿s meves incursions

lingüístiques anteriors i I'experiéncia directa que em proporcionaven les relacions

personals amb diversos parlants de la zona -a més del material que ens ha arribat a partir

d'altres estudis dialectals- m'ha aportat, sens dubte, gairebé la meitat d'entrades.

Posteriorment, a mesura que avangava el treball de camp, continuava modificant-se el

qüestionari, eliminant o ampliant preguntes, de manera que al final n'hi han quedat

I36L2, deixant-hi fora les qüestions específiques que fan referéncia al comportament de

les sibilants [l i ltl a Gata i Murla, per una banda, i al de les africades i fricatives

sonores a la subcomarca de Benissa, amb Senija, Teulada i Poble Nou, a més de Xaló

i Llíber. No obstant aixÓ, s'ha elaborat un qüestionari paral'lel, reduit a 215 entrades,
que s'ha passat a 20 pobles de les comarques veines, amb la intenció de tenir una visió

de coqjunt major i poder establir o determinar subárees diferents dins la mateixa comarca

en relació amb les zones properes. Aquesta aportació geolingüística s'ha vist reflectida

en 207 mapes, amb 9 mapes més a mode de conclusió: un total de 216 mapes que

configuren un microatles lingüístic de la Marina Alta.

En molts casos ha estat indispensabte la utitització d'imatges i fotografies preses

2 El nombre total de preguntes podria veure's sensiblement incrementat, si considerássem les sis
formes dels temps verbals com a qüestions independents.
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de diversos llibres, sobretot quant a I'apartat del món natural3. Concretament, pel que

fa als noms populars dels peixos, hem passat diversos qüestionaris als pobles costaners

de Calp, Ondara i Dénia, alhora que hem aprofitat I'obra de Cabrera (1997), que se

centra en el món mariner d'aquesta població, incorporant-hi els ictiónims que hem

considerat més interessants des del punt de vista lingüístic, tot i corroborar-los en alguns

casos.

L .2.6. Ab reviature s biblío grdfi ques utilitzade s

ALC: A. GRIERA (1923-1964): Atles Lingüístíc de Catalurrya, vuit volums, Barcelona,

Institut d' Estudis Catalans/Ediciones Polígrafa, L27 6 mapes.

ALCV: Atles língüístic de la Comunitat Valenciana (inédit: dirigit pel Dr. Jordi

Colomina).

ALDC: A. M. BADIA i J. VENY (1993): Atlas Língüístíc del Domíni Catald,

Barcelona, Institut d'Estudis Cat¿lans.

ALDT: L. GIMENO (1997): Atles Lingüístic de la Díócesi de Tortosa, Barcelona,

Institut d'Estudis Catalans, 571 mapa.

ALEA: M. ALVAR (amb la col'laboració de A. LLORENTE i G. SALVADOR) (1961-

1965): Atlas Língüístico y Etnográfico de Andalucía, quatre volums, Granada.

ALEANR: M. ALVAR, A.LLORENTE i T. BUESA (1979-t983): Atlas Lingüístíco y

Etnográfico de Aragón, Navarra y la Ríoja, dotze volums, Saragossa, Institución

Fernando el Católico.

ALMP (LMP): M. ALVAR (1985-1989): Léxíco de los Marineros Penínsulares, quatre

volums, Madrid, Arco Libros,752 mapes.

3 Per a recollir els ictiónims he fet servir els dibuixos d'Ayza (1981: 90-94); quant a la fitonímia,
les dues edicions de Les nostres plnntes de Climent i les fotografies d'Asensi i Tirado (1990); i pel que
fa a I'ornitonímia i a I'entomonímia, la petita guia d'ocells Theide (1982) i la més extensa de Peterson
i altres (1987), a més de la guia d'insectes de Pujade i Sarto (1986) i la dels menorquins Escandell i
Catchot (19%).
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EI parlar de Ia Marina Alta: el contacte irterdialectal ualencianobalea, 24

ALPI: T. NAVARRO (1962): Atlas Língüístico de la Península lbérica, 1., Madrid,

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 75 mapes.

ALTA: P. NAVARRO (1996): Atles Língüístic de Ia Terra Alta, Tarragona, Diputació

de Tarragona, 1..105 mapes.

BDUC: A. M. ALCOVER (I9L3-I923): Bolletí del Diccionarí de In Llengua Catalana.

DCor: J. COROMINES (1980-1988): Dlccionari Etímotógic i Complementari de la

Llengua Catalana, vuit volums, Barcelona, Curial i la Caixa.

DCW: A.M. ALCOVER i F. de B. MOLL (1928-1962): Diccionari Catald-Vatencíd-

Balear, deu volums, Palma de Mallorca, Ed. Moll.

DECH: J. COROMINAS amb la col'laboració de José A. PASCUAL (1980-1983):

Díccionario Crtfico Etimológico Castellano e Hispónico, cine volums, Madrid, Ed.

Gredos.

DEsc: C. LLOMBART (1887): Diccionarío valenciano-castellano de J. Escrig,3a ed.,

Librería de Pascual Aguilar.

DMGa: J. MARTÍ I GADEA (1891): (Novísimo) Díccíonario general valencíano-

castellano, Josep Canales Romá.

DME: Diccíonario de la Real Academia de la lengua Española.

DSan: J. GULSOY (1964): "Ensayo, Diccionario del Lemosino, y Valenciano antiguo
y moderno, al Castellano" i "Diccionario Valenciá-Castelli", dins El Diccíonario

Valencíano-Castellano de Manuel Joaquín Sanelo. Edíción, estudio de fuentes y

lexícología, págs. 57 -282.

GEM: Gran Enciclopédia Mallorquina

1.4. Estat de la qüestió

Des d'una perspectiva dialectal, el parlar de la Marina Alta s'inclou dins del
valenciámeridionalno-alacantí. I-es nombroses característiques diferencials fand'aquesta

varietat una mena de subdialecte, encara que alguns pobles no hi entren de ple. Diversos
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INTRODUCCIÓ 25

autors ja han donat a conéixer el peculiarisme d'aquesta comarca: concretament Alcover,

Barnils, Veny, Colomina, Casanova, Monjo, Rosselló, Garcia i Beltran. Peró el prestigi

lingüístic que han assolit els nostres pobles arreu del País Valenciá ja ve de darrere. A

principis de segle, Francesc Martínez i Martínez a, erudit alteá, ja es vanagloria del

parlar que tenen els blavets de la Marina:

"El entusiasme més gran el tinch per la llengua que yo crech es la
valenciana pura; en I'hóra d'ara la que's conserva més verge d'impurees en tot
el Reyne es la que's parla en los póbles de la Marina; pera provar assó no hi ha
més que ohuir parlar á mos paisans. Es el orgull d'éstos el casticisme'n el
llenguaje; sobre tot la pronunciació, en la que aventajen á totes les demés
comarques de nostre Reyne. "

Per a tenir les notes més primerenques sobre la llengua de la nostra comarca, hem

de retrocedir fins a la segona década del segle. Alcovet', en les seves excursions

lingüístiques pel País Valenciá, quan va passar per Tárbena, Benissa, Pego i el Patró hi

va prendre notes i va deixar per escrit les primeres dades sobre la seva parla.

De Benissa -on va ser l'1 de juliol de 1918- destaca els aspectes següents, els

quals no només són propis d'aquest poble, sinó que s'estenen per gairebé tota la comarca

o, fins i tot, al llarg del país:

- extensió d'una -r analógica als infinitius que no en duen, com ara béurer, cdbrer,

cdldrer, cdurer, etc.;

- manteniment de la concordanga del participi: eíxa civafdal, com l'han batuda?;

- despalatalització en els incoatius, que s'hi pronuncien -isc, -iss¿s, -i.r, -íssen

(ascupisc, asczpisses, ascupís, en lloc de ascupixc, ascupixes, ascupix)6;

a F. Martínez (I, 1987: 8-9).

5 En el seu "Dietari ..." (BDuC, X,I92L: 172-182). tretze anys ¿fans, peró, publici "Una
mica de dialectologia catalana" a la mateixa revista (IV: 194-303).

6 Deu tractar-se més arna de la pronúncia comarcal una mica despalatalitzada, tendent cap a
l'alveolar, peró sensiblement diferent del fonema /s/. De fet, a hores d'ara, a Benissa, Dassa s'oposa
clarament a baixa. Potser a I'oida d'Alcover devia ser una mena de [s], a l'estil del castellonenc.
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- I'article els tant el fan a/s com as, a I'igual que el pronom datiu: als bancs i as bancs,

als llibres i as llibres; a tals xíquets as direu que vinguen; i as donareu dos tlibres:
- es perd molt la partícula hí: -Vens a juar? -No vaíg!; Iornes a Gandia? -No torne:
-Aplegues a Benidorm? -No aplegue . Peró encara diuen: Eres a la plaga? -Sí que hi era!
- No hi éreu? -No hi érem.

De Pego -3 de juliol de 1918- fa constar que:
- tota -a la fan sonar -o7, fins i tot en les formes verbals: caso, iglésio, pacéncio,

lluérno, térro, vérdo, vengúdo, ío acudio, acudírio, que acudíxco, qt¿e acudíro en lloc

de casa, iglésía, pacíéncía, lluerna, terra, verda, venguda, ío acudia, acudíría, que

acudixca, que acudira;

- I'article i el pronom e/s el redueixen a es: es teus amics es veus?; es teus llíbres me's

vens?;

- usen sovint I'article lo: 7o cap,lo bras,lo banc,lo govern;
- distingeixen, com tots els altres pobles d'aqueixa regió, ra v de ra b;
- fan concordar el participi de pretérit: eixes cangons, quí les ha cantaes?;
- conserven molt els subjuntius antics en -ga, -gam, -gau: que ío faígo, que nos

fuíxgam, que vos fuíxgav, que ío ómplígo, que nos omprigam, que vos ompligat.

En la seva visita al Patró, el 5 de juliol de 1918, Alcover se sorprengué de

I'abundáncia de llinatges mallorquins, com ara Seguí, Mengual, Camps, Cortell,

Alemany, Canet, Pons, i del fet que els vells deien estudi aI dormitori, i oncle al tío, i

sa cambra per designar els alts de la casa. A més a més, hi documenta la desaparició de
I'article salat: "entre la gent jove han desaparegut els articles ¿ü sa, que conserven

encara els vells: la gent de cinquanta anys en amunt encara los usen, els de quaranta en
avall los empren poc ferm; an aquells dos xics de la conjugació no els ho he sentit usar
cap vegada (...) Lí pega an so peu, an so cap, vé an so cavall. sA cama, sA caza,
SA cara". També hi fa const¿r que afigen -r als infinitius que no els en cal, i diuen
bdtrer, béurer, cdurer, cdldrer per batre, beure, caure, caldre; conserven les formes

7 Evidentment es tracta d'una mala audició per [c].
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-gam, -gau (caígaÍl, caigaru) i ací la -a rLo la fan -o, sinó "< francament castellana o

lleugerament enfosquida, casi e o a".

A Tárbena va ser els dies 27 i28 de juny de 1918 i hi recollí informació inédita

i valuosíssima. Per una banda, destacá els llinatges més comuns: Cífre, Calafat,

Estalrich, Ferrer, Ginart, Gisbert, Jorü, Lledó, Molínes, Moragues, Marcó, Mascaró,

Monjo, Mas, Mestre, Nadal, Planells, RipoII, Rosselló, Salvd, Serra, Seguí, Sastre,

Taverner, Tomds, Viln, Vaquer, qve serien la "prova més forta de que la gent de Tárbena

és nissaga mallorquina", segons paraules del lingüista; i, per una altra, la conservació de

l'article personal en, qrre pronuncien [an], per als noms masculins que comencen per

consonant: afi Pere, an Batiste, an Joan; si comencen en vocal o si son noms femenins,

s'hiusa l', la:l'Enric,laMaria,laCarme; i lautilització de I'article es, quepronuncien

[asJ: as cap, as llíbre, as cerrers, as atres, i sa, fent sonar la ¿ ben clara: sa cama, sa

dona, i el plural .res: ses pílotes, ses lletres. També documenta mots que considera ben

mallorquins com recapte ('cosa de menjar'), maleit, m"aleíta ('curt de geni'), beneít,

beneita ('poc seny, bámbol') i fa constar que fan la g velar, especialment en les formes

verbals, casi aspirada o fricativa, que s'acosta molt a la castellana: no diuen conegaem

ni beguem, sinó quasi cone14em, beyem: diuen sa mo (meua) germana, sa mo (meua)

tía, sa ruo (meua) 'míga, as mo germ.d, as mo cosí, as mo 'mic, as mo vestit; meLla,

mel'ler, mel'ló, vel'lar; am en lloc de amb; conserven el pronom mallorquí elze, que

pronuncien [alzall. sa nwre que tíngartiles, / que sa'ls a sdpía guardar / i que es compra

una gerreta, / i als a comenQa a salar; la la pers. sing. del present i la la i 3a del sing.

del subjuntiu la fan sonar -a: io cantai volen que io canta, que ell canta.

Barnils (1912 i 1913) dóna informacié lingüística sobre diversos llocs de la nostra

comarca. En el primer dels dos estudis se centra en Tárbena i en la Vall de Gallinera i

ací recull les formes ndubtoses" la sacorbella i vaíg a la safoia, amb reduplicació

d'article, que més avant reproduiran diversos filólegs. El segon estudi se centra en

I'exposició del vocalisme, consonantisme i flexió verbal del parlar alacantí, que, segons

ell, correspon a la zona situada al sud de l'apitxat.

Peruna altra ba;ida, no podem otrlidar les dades que ens aportenels diferents atles
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lingüístics que toquen algun poble de la Marina Alta: I'ALC, de Griera, inclou Dénia;

I'ALPI, Benialí, amb enquestes fetes per sanchis Guarner i Moll; I'AIDC, de veny,

recull informació de Pego i Xábia; i I'ALMP, de M. Alvar, de Dénia. Jo mateix he

rcalitzat diverses enquestes lingüístiques inédites per a I'ALCV, sota la direcció de

Colomina, als pobles d'Alaguar, Dénia, Gallinera i Llíber.

Ja a la década dels setanta, Veny (1974 i 1976) fa diversos estudis sobre el

valenciá meridional. A la revista Lluc errs parla de "El llegat lingüístic mallorquí a

Tárbena (Alacant)", que dos anys després ampliará. De fet, és en aquesta nova publicació

(Veny L978) quan I'autor estudia de ple el parlar de Tárbena (sistemes fonétics vocálics

i consonántics; article salat; article personal) i hi dóna notícies dels seus mallorquinismes,

fent-los extensius, en part, al que ell anomena "la regió de Tárbena", és a dir, la Marina,

sobretot I'Alta: oruga, titineta, allot, jugar a coníllons annga4 mans palpes, ascarrya4

animpassd, serraís, remutxalla, cap caparull; sovint la relació amb el mallorquí és de

coincidéncia semántica: dissabte 'vespra', sembrar'plantar' i capelt'didal de I'aglá'; o

de paral'lelisme fonétic com per exemple en jutger, bíxest, ríbrell, crosses, catsana,

díssatte, etc. A més a més, basant-se enl'ALDC, aporta informació sobre Pego i Xábia

i hi destaca, entre altres aspectes, la resisténcia particular que manifesta aquest darrer

poble a la pérdua de la -d- intervocálica.

PerÓ és, sens dubte, Colomina (1985b i 1986) qui n'aporta més informació, o

com a mínim qui esnrdia més pobles. En el seu article sobre "El parlar de Marina Alta'

aquest autor arriba a les conclusions següents:

1.- el tractament de les prepalatals a Benissa, Senija i Teulada, i a Gata, i les confusions

vociliques a tota la zona estudiada, possiblement tenen I'origen en el contacte

interdialectal entre els cristians vells valencians de la comarca i els repobladors

mallorquins del segle XVII;

2.- la influéncia lingüística del mallorquí no es redueix únicament a Tárbena, sinó que

s'estén a tota la Marina Atta i a part de la Marina Baixa, la Safor i comarques veines;

3.- el parlar de la Marina Alta és molt conservador i prou impermeable a les pressions

de la llengua dominant;
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4.- amb tot aixÓ, es pot afirmar que ens trobem davant d'una subvarietat de la llengua

catalana diferent del valenciá d'Alcoi-Albaida-Xátiva i sobretot de I'alacantí.

En "Mallorquinismes a Tirbena i a la Marina Alta" Colomina, basant-se en bona

part en Veny (1978), presenta un recull importantíssim de característiques fonétiques,

morfosintáctiques i léxiques, sovint conservades en toponímia, que ha deixat la

repoblació mallorquina a les terres peninsulars. Destacarem en aquest darrer apartat els

mots o expressions següents:

- animals: titína, xolíguer, ammél'lera, escarpó, pdssera, potó, petxelida (i pe*elina);

- plantes i fruits: metló, jonc, cabrombo/combrombo;

- característiques fiísiques: mnleit, bótil, despítrellat, escarlébít;

- el camp: ampit, capcíngle, degotís, eíxarcolar, gotínejar;

- léxic divers: serradís, crosses, anítpassada, díssabte'vespra', dilluns'endemá', poltrú,

es guítx, tresp oI, tudar;

- expressions i locuciotts: jugar a conillons, fer un ba, de bonaveres, net com un vtvorí,

a balzém, estar alt de barret, estar fet un bótí\, etc.

L'any 1990, Fornés (1990: 409-414), prenent com a marc d'análisi I'espai

occitano-románic, faunes incursions lingüístiques per alguns pobles de la nostra comarca

i posa en relació diverses pronúncies locals, com ara la-aftnlde Pego, Alcanalí i Xaló,

i alguns mots -aügar, clama1 tatxa ifardejaf- amb I'occitá, insistint i emfasitzant en

la continuitat lingüística existent a les dues bandes del Pirineu.

Quatre anys després, Casanova (L994), centrant-se en Pego i Sanet, peró tenint

present la resta de la comarca, arriba a les conclusions següents:

1.- molts mots i trets lingüístics considerats com a pertanyents al catalá oriental,

reapareixen en aquesta zona;

2.- tant a Pego com a Sanet existeix un léxic molt ric i poc aprofitat;

3.- s'hi observa la preséncia de diversos mallorquinismes com ara els mots esbrellar i

butzai les locucioÍÉ estar de pit en ample i diverses variants formals;

4.- aquesta comarca pot oferir grans sorpreses als filólegs i necessita que es posen en

marxa estudis més exhaustius i concrets.
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Paral'lelament, cal destacardues monografies dialectals que se centrenenel parlar

de Pedreguer (Garcia i Beltran 1994) i el parlar de Benissa @eltran Lgg6)

respectivament, a més de dos articles de Mon¡jo (1991 i1993), un sobre els cognoms

tarbeners d'origen mallorquí i I'altre sobre la distribució dets articles salat i literari en

aquell poble, i un recull i analisi de castellanismes de Benissa de Rosselló (1993), tots

dos forga interessants i exhaustius. Igualment, tenim a I'abast un estudi d'Ortega (1998),

on es classifiquen els parlars dialectals locals de la Marina aplicant-hi técniques de

socioestadística avangada: una classificació arborescent dels parlars de tota la comarca
-amb la técnica del cluster ana$sís- deixa entreveure la possibilitat d'obrir camps nous

d'interpretació en I'análisi de dades dialectals. I, perúltim, no s'han d'oblidar un conjunt

d'obres que, si bé no són estudis filológics extrictes, ens aporten molta informació

dialectal . Es tracta de les publicacions de Cabrera ( 1986, l99l , L9g7) , que fan referéncia

al conreu de I'olivera, al conteu de la vinya i al món mariner respectivament, i les de

Barber i Guardiola (1995 i L999), que giren al voltant de I'artesania de la llata i del món

de les pesqueres de cingle.

1.5. Descripció geográfica i sociolingüísüca

El nostre treball centra el seu estudi lingriístic en la meitat nord o septentrional

de la comarca de la Marina, la qual s'anomena administrativament la Marina Alta. Més

avant tindrem ocasió de veure quins són els motius pels quals no sempre s'ha adoptat

aquesta denominació.

La zona estudiada es troba situada al sud-est del País Valenciá, abocada a la mar

Mediterránia, entre Dénia, al nord del Cap de la Nau, i Calp, 35 quilómetres més al sud.

Cap a I'interior inclou les valls muntanyenques de Gallinera, Alcalá, Ebo, Alaguar i
Castells de Serrella. Es troba, sobretot a I'extrem nord, equidistant de la ciutat de

Valéncia i de la d'Alacant. La distáncia a Alacant oscil'la entre els 60 km de Calp i els
100 i 105 de Pego i I'Atzúvia respectivament, passant pels 70 de Benissa, 80 de Castells,
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85 de Pedreguer, 90 d'Ondara i Orba. Pel que fa a Valéncia, Pego es troba a poc més

de 80 km, ondara a 90, Pedreguer a94,Gata a 100, Benissa a 110 i calp a 118. La

carretera general travessa la part est de la comarca, encara que no a la línia de la costa,

sinó una mica més a I'interior, paral'lelament a I'autopista.

Pel que fa als productes que s'hi conreen, destaca la vinya (l'elaboració de la

pansa) i I'ametler al sud-est, els cítrics a la plana central i nord, i diversos cultius

d'interior (sobretot cireres, a més d'ametles i olives) a les valls de ponent. El garrofer

-encara freqüent en aquestes darreres zones- ha reduit considerablement la seva

extensió. Malgrat tot, la principal font d'ingressos dels pobles costaners és el turisme,

que sovint ha fet malbé I'ecosistema, i, de forma aillada, diversos focus industrials -la

marroquineria a Pedreguer-. L'orografia de la comarca i la posició geográfica, oberta

a llevant, fa que el régim de pluges siga un dels més elevats del País Valenciá, juntament

amb la comarca veina de la Safor: a Pego, Sagra i Tormos la mitjana de pluja anual és

superior als 1000 l/m2, mentre que a la part costanera al sud de Xábia el régim

pluviométric és lleugerament inferior als 600 Llm2 a I'any, la qual cosa fa que ens trobem

en una zona de transició amb els pobles costaners situats al sud del Mascarat, que,

juntament amb I'Alacantí, tenen un clima semi-árid (amb precipitacions inferiors als 400

llrrt). Les cadenes muntanyoses, que enllacen amb la serralada subbética, hi són

decisives: el Montgó, al terme de Dénia i Xábia, es troba a753 m; Bérnia, al sud (termes

de Xaló, Benissa, Altea i Callosa) a lL28 m; i Xorti (entre Castells i la Valt de

Guadalest) a 1120m. Aitana -fora de la zona d'estudi-, situada al sud de la vall de

Guadalest, arriba als 1558 i el Puig Campana als 1410.

Malgrat tot, arribar a la Marina actualment ens és molt fácil, tant si és pel nord

com pel sud. Les carreteres salven qualsevol obstacle geográfic sense massa dificultat.

No obstant aixó, fins no fa massa la situació era ben diferent. I és precisament la

ubicació geográfica de les nostres terres, entre muntanyes altes que s' aboquen bruscament

a la Mediterrfuria -deixant de banda la plana central, més oberta a les terres

saforenques-, i la llunyania de les comarques castellanoparlants i de les grans ciutats

com Valéncia i Alacant, el que ha condicionat, per tant, el carácter dels blavets de la
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Marina i els ha diferenciats de les zones vei'nes properes.

Des del punt de vista sociolingüístic8, la nostra comarca, com tantes altres del

nostre país, es caracteritza per mantenir fidelment el catalá com a llengua própia i

vehicular, que per nonna general es transmet de pares a fills, llevat de casos puntuals

com ara als pobles turístics de Dénia i Calp, on no ho fan totes les famílies, i malgrat la

població forastera -rnoltíssims ciutadans dels paisos nórdics- que hi resideix i les

mancances a nivell educatiu i oficial. Ara bé, les actituds diglóssiques dels parlants

sovintegen i fan perillar el futur de la nostra llengua, la qual es troba cada dia més

castellanitzada. Fóra una llistima que un parlar tan conservador, com el de la nostra

comarca, perdés el seu particularisme. Tot aixd dependrá, a més de la posició que hi

prenguen els nostres polítics i ensenyants, de les actituds individuals que cadascú hi

adopte. No oblidem, peró, que hi ha una porta oberta en I'augment de gent alfabetitzada

en la nostra llengua des que s'ha posat en marxa la LIei d'ús i ensenyament del valenciá
-esperem que a hores d'ara haja augmentat considerablement-. M'he servit del, Cens

de poblacíó i habitatges de la Comunitat Valenciana, 1991, elaborat per l'Institut

Valenciá d'Est¿dística, a I'hora d'elaborar l'índex de catalanoparlants, sempre aproximat,

dels pobles estudiats, sumant els que saben parlar catalá -que en la nostra comarca són
parlants efectius, i no només potencials-, els que el parlen i el lligen i els que el parlen,

el lligen i I'escriuen.

Municipi Habitants

(1eeo
Altitud 7o catalano-

parlants aprox.

Alcanalí 842 230 m 63'.4%

L'Atzúvia 582 102 m

Beniarbeig 1208 42m 88',9%

Vegeu Diéguez i Guardiola (1999), que estudien les actituds lingiústiques dels estudiants de
batxillerat de I'Institut d'Altea, on hi ha algun benisser. També apareix publicat, de forma resumida, a
Diéguez i Guardiola (1998).
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Benidoleig 783 131  m g0'6%

Benigembla 390 314 m 96%

Benimeli 329 92m 96'.2%

Benissa 9t54 254 m 72',3%

Calp 14216 59m 35 '8%

Castells de Serrella 499 551 m 99%

Dénia 27469 0m 68',9%

Gata 5070 78m 93',9%

Llíber 527 274 m 65Vo

Murla 332 285 m 96'3%

Ondara 5r49 36m 86%

Orba 1576 154 m 91.'2Vo

Parcent 767 295 m 82'.4%

Pedreguer 5853 83m 89',7 %

Pego 10369 82m 96%

Poble Nou de Benitatxell 1989 142 m 8L '2%

Els Poblets 1191 14m 63',5%

EI Ráfol 368 88m 87',5%

Sagra 379 104 m 79',4%

Sanet i Negrals 566 83m 94',5Vo

Senija 474 234 m 83',2%

Teulada 8430 185 m 56' ,8%

Tormos 305 120 m 80%

La Vall d'Alaguar 918 437 m 95' .L%

La Vall d'Alcali 186 637 m gL'.4%

La Vall d'Ebo 343 394 m 96',7%

La Vall de Gallinera 682 295 m 96'.2%
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El Verger 3627 25m 87',8%

Xábia 21393 50m 55',4%

Xaló 20It 189 m 84%

I-.6. Descripció histórica

El fet histdric que ha condicionat la varietat lingüística dels nostres pobles ha

estat, sens dubte, I'expulsió dels moriscos I'any 1609 i la consegüent repoblació

mallorquina, duta a terme pel duc de Gandia i virrei de Mallorca. Cal destacar que,

mentre que a les valls de I'interior i a la zona compresa entre Tárbena i Jesús Pobre -és

a dir, aquests dos pobles i Xaló, Llíber, la Llosa, Pedreguer i Gata, amb la Rectoria-

está documentat el component humá procedent de les llles, i, a més a més, s'evidencia

en la prÓpia varietat lingüística, a la majoria de llocs hi manca documentació o estudis

d'história local centrats en aquest aspecte. Així i tot, malgrat la mancanga de dades als

registres parroquials, com testifica Costa i Mas (L977b: 79), el geógraf valenciá que ha

estudiat amb més rigor científic aquest tema, la preséncia de llinatges mallorquins en

aquests llocs de la comarca és importantíssima: a Pedreguer, per exemple, hiha Costa

d'Eivissa iFíllol de Llucmajor; als pobles veins, i també allá, tenim Ballester, Femenía,

Puigcerver i Riera. A la vall de Xaló, que inclou els municipis de Xaló i Llíber, " els

llibres d'esposoris (1620) registren 131 persones nades a les illes, algunes d'Eivissa,

Pollenga, Manacor..., peró més de sta. Margalida (63) -llinatges Serra, Font, Monjo,

Albanell, Mestre, Femenía- i de Llucmajor (41, moltes a Llíber) -cognoms Vídal, Mas,

Montserrat, No guera, etc.-" (Costa L977b: 87-9 1).

Basant-se en les dades de Costa, peró ampliant-les, l'historiador mallorquí Mas

publica un article de divulgació (1997) al voltant de la primera gran emigració de

mallorquins, tot coincidint amb I'agermanament del seu poble -Santa Margalida- amb

Tárbena. Amb tot, sabem que a la Vall de Gallinera els seus primers habitants eren

andritxols; els de la Vall de I'Alaguar eren artanencs -de 69 comptabilitzats, 31 eren
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d'4fte, 10 de Manacor, 7 de Llucmajor i 3 de Petra-; a Beniaia eren d'Andratx i de

Santa Margalida; a Benidoleig, de Manacor, Andratx i Porreres; els d'Ondara, d'Eivissa,

Felanitx, Manacor, Marratxí i Muro; a Castells de Serrella, de Llucmajor i de Santa

Margalida i a la vall de Guadalest encara trobem la meitat de cognoms mallorquins

(Balaguer, Bou, LIedó, Móra, Pasqual, Ríbes, sales, santacreu). De fet, els cadastres

del 1603 i 1613 de l'Arxiu Municipal de Santa Margalida, que he tingut la sort

d'escorcollar grácies a I'amabilitat del mateix Antoni Mas, mostren una pila de cognoms
-molts dels quals van desaparéixer poc després- que al cap d'uns anys ja es documenten

als pobles de la Marina més afectats per la repoblació: es tracta de Albanell, Amangual,

Balaguer, Estelrich/stelrich, Famania/Famnníe, Farrer, calafat, capó, cífre, Mas,

Molinas, Monjo, Mulat, Paralló/Parayó, Pons, Ribas/Ríbes, Roíg, Rosayó, sarver,

Serra,Vidal, etc.

Malgrat tot, és a Tárbena on el component illenc va ser major, tal i com assenyala

Monjo (1991): el primer establiment s'efectuá I'any L6I2 amb 36 pobladors; el segon el

27 d'agost de 1616 amb la vinguda de23 repobladors nous, amb la consegüent

distribució de terres. La mobilitat de la població i els matrimonis mixtos hi aporten més

gent de les illes establits als pobles veins. Els repobladors de Tárbena procedien

principalment de Manacor, Santa Margalida i Pollenga. Per orde d'abundáncia destaquen

els cognoms mallorquinotarbeners següents: Molínes, Rípolt, Solíveres, Monjo, Pont,

Cífre, Marcó, Calafat, Mascaró, Vila, etc.

Giner Bolufer (1950) fa també un estudi históric de les valls de Pego i afirma que

a la Vall d'Ebo "cuando fueron expulsados los moriscos existían en el valle ocho

poblados o alquerías que quedaron totalmente deshabitadas y que fueron repobladas con

familias mallorquinas (...) La onomástica más general es: Frau, Llodrá, Mas, Masanet,

Mengual, MoIl y Montaner, predominando Mengual y MolI" (peg. 56). I que a la vall

d'Alaguar "al ser expulsados los moriscos comprendía el valle los tres actuales pueblos

y el castillo de las Adzaharas, con 180 casas, que fueron totalmente rehabitados con

mallorquines" (pág. 63).

Benimeli "al ser expulsados los moriscos en 1609 quedó deshabitado y repoblado
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por familias mallorquinas, siendo la onomástica más general: Catalá, Doménech,

Ginestar, Lull y Mut, predominando LuIl y Doménech" (pág. 7z). El Ráfol, "al ser

expulsados los moriscos contaba con26 casas, que fueron rehabitadas por mallorquines.

La onomástica más general es: Cataló, Ferrer, Gínestar, LulI, puchol y vídal,
predominando Lull y Vídal" @eg. 73). Sagra "cuando fueron expulsad.os los moriscos

en 1609 contaba con 40 casas, y fué repoblada por catalanes y mallorquines". Sanet,

"cuando fueron expulsados los moriscos después de la rebelión de 1609, se repobló de

mallorquines, siendo la onomástica más general: Lull, Moily Mut, predominando Motl

y Mut" (pdg. 7q i a Tormos "al ser expulsados los moriscos contaba con25 casas, que

se rehabitaron de mallorquines, siendo la onomástica más general: Ballester, Gínestar,

Perelló, Peretó y Torréns, predominando Ballester y Peretó" (pág. 74).

Per una altra banda, se sap que Pego, Xábia i Dénia, per exemple, eren

poblacions cristianes al segle XVII i que, per tant, no hi va haver repoblació. A Orba la

repoblació la dugueren a terme catalans, segons Giner Bolufer (1950: 72). Dénr4 peró,

tot i no tenir moriscos en eI moment de I'expulsió, va veure incrementada la seva

població al segle passat amb gent dels pobles veinse, la qual cosa fa que la repercussió

dels mallorquins en el seu parlar es done de rebot.

El cas de molts altres pobles -calp, Benissa, Senija, Teulada, poble Nou,

Ondara-, alguns dels quals tenien població cristiana i morisca alhora, és encara un

misteri. Si observem els cognoms més comuns a aquests pobles -Cabrera i lvars a

Benissa, Llobell, Oller, Buigues iVallés a Teulada, Llobell, Colomer, Buigues, Catald,

Monfort, Bolufer i Marqués a Poble Nou- notarem que són ben poc o gens freqüents a
les Illes actualment, encara que caldria veure-hi documentació antiga. Ara bé, alguns

altres, com ara Capó, Rosselló, Ferrer, Ríbes, Vidal, Sígnes i Santacreu, encara que hui

en dia no hi són predominants, poden ser perfectament mallorquins. Des del punt de vista

lingüístic, aquests pobles tenen moltes característiques -evidentrnent, no tantes com la

zona esmentada més amunt-, a més del léxic, que palesen la influéncia dels illencs, i,

a tot agÓ, s'ha de sumar la immigració de gent dels pobles veins als darrers segles.

e Joan Ivars (1995:293-294).
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Podríem parlar, per tant, d'una zona "mallorquina de rebot", que s'estendria als pobles

interiors poc afectats per la repoblació (Murla, Alcanalí, Orba) i, en part, a la zona

costanera. Vegem, per exemple, qué en diu Giner Guerri (1995: 331-353) al respecte:

" Ni la Villa de Murla ni su morería fueron repobladas. Ni había razón alguna
para repoblarlas (...). Los habitantes de Murla podían perfectamente mantener
productivas todas las escasas tierras que componían su término, absorbiendo las
heredades abandonadas por los moriscos".
"Entre los repobladores de Alcalalí figuran sólo dos procedentes de Manacor
(Mallorca): Antonio Cervera y Mateo Roselló. Los demás eran valencianos de
Muchamiel, Polop, Calpe, Benisa, Bocairente, Valencia, Jávea, Finestraty Altea,
y de Murla (...) Hubo también alguno de Barcelona.
Otro grupo considerable de 27 familias mallorquinas repoblaron los pueblos de
Alahuar (...).
Y en esta invasión de isleños de Mallorca, nos consta documentalmente que
algunos se instalaron también en Murla. Tales fueron: "Miquel Mallol mallorquí
de la vila de Murla ... diu ser de 18 anys fins en 20 anys"; "Antoni Femenía, fill
de Miquel Femenía y de Catarina Qansaloni ga muller, naturals de la vila de
Manacor, vila de Mallorca, residents en esta vila de Murla..."; "Joan Ribes
laurador, fill de Antoni Ribes y Antonia Montaner, naturals de la vila de Santa
Margarida, Reyne de Mallorca, resident en lo loch de Parcent ... y Antonina
Mas, donsella, filla de Antoni Mas y de Marina Castelló sa muller, naturals de
la vila de Artá, Reyne de Mallorca, resident qui es estada en lo loch de Tárbena
y de present en la vila de Murla..."; "Miquel Verdesa mallorquí morí en lo ostal
de aquesta vila..." Pocos mallorquines, pues, se instalaron en Murla y
desaparecieron pronto".

Amb tot el que hem dit, no hi ha cap mena de dubte que el parlar objecte d'estudi

és forqa interessant i conservador i que mereix una análisi aprofundida, en la qual es

donen a conéixer totes les seves peculiaritats.

1.7. Consciéncia lingüística

Tant a lazonacentral del País Valenciá com a les comarques meridionals el parlar

5 t
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de la Marina és considerat com un dels més "valencians" de tots. No obstant aixó, hem

tingut ocasió de sentir diversos comentaris als pobles veins del Comtat, influits

possiblement per la situació de proximitat, que delaten un rebuig aparent, que no és més

que una manera d'ocultar que es tracta d'un parlar més conservador. A Tollos ens

digueren que:

"De Fageca pac amunt es parla més fi í de Fageca pac avall més bast. Ací parlem
lo just; per Xaló, Gata i tot aíxó xafen més Ia lletra."

"Per ahí batx (de Castells cap avall) li peguen cada patí al diccionari.'10

A Fageca em comentaven que:

"Ara a Castells s'han reformat, pero antes ...,,

I fins i tot dins de la mateixa comarca, els parlars més "mallorquins" -i, per tant,

més diferents- són considerats estranys i sovint són objecte de burla. D'Alcanalí hem

recollit una frase que diu que:

"A xaló hi ha moltes paraules extravagants. No te hu pots ímagínar."

I de Benissivá I'afirmació següent referida a castells de serrella:

"els de Castells parlen molt batuno.n

A la Vall de Gallinera, peró, la própia mallorquinitat es veu amb una mica

d'orgull, de manera que els particularitza com a poble diferent:

" Benissivd és més mallorquí que tots els pobles. Agó és Mallorca!,,

r0 Jo em pregunte a quin diccionari: al d'espanyol?
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D'igual manera, els mateixos parlants són ben conscients que moltes paraules

canvien o es perden i aixó unifica forga tots els parlars, alhora que es perden els

particularismes, que no sempre són vistos amb bons ulls:

"Sempre s'ha dit barginja,' ara díguem bargínia.. ara és que som més sabuts"

(afirmació d'Enriqueta de Castells acompanyada d'una gran rialla).

"Tota la vida hem dít closses,' ara heu diguem d'una atra llei." (a Alcanalí)

Malgrat tot, en aquesta comarca -a I'igual que a la Marina Baixa, I'Alcoiá i el

Comtat- la consciéncia idiomática no s'ha vist gens trastocada o pertorbada per les

divisions provincials imposades. A pesar de pertányer a la província administrativa

d'Alacant, tothom afirma que parla valencid i se sent únicament valenciá, no mai

alacantí, com ocorre als pobles situats al sud de I'anomenada línia Biar-Busot. És

possiblement un sentiment valenciá dels més "purs" o com a mínim dels menys influits

per divisions administratives imposades. Pensem que és molt més ficil sentir-se valenciá

a la Safor o la Vall d'Albaida, que pertanyen a la província de Valéncia, que no pas en

aquestes comarques. Aixó vol dir que la "valencianitat" d'aquestes comarques és

clarament nacional, d'identificació com a poblerr. Només hem sentit un comentari aillat

i escadusser, gens representatiu, com és el d'una dona de Beniarbeig, Qü€, pel fet de

trobar-se a la fita provincial, considerava que el szu parlar feia de transició: " en díem una

en valencid i una en alícanrt".

S'ha parlat molt al voltant del particularisme alacantí i sobre les bases históriques

i geográfiques de la línia Biar-Busotr2, que actua com una mena de frontera natural entre

u No obstant aixó, considere que el sentiment valenciá va directament lligat a l'ús de la llengua
i sovint s'ha jutjat injustament la consciéncia idiomática de les comarques situades al sud de la línia Biar-
Busot: a les terres meridionals, a més de sentir-se alacantins -per la proximitat i dependéncia evident
amb la ciutat d'Alacant- se senten valencians tots aquells que conserven el catalá com a llengua propia.

12 Colomina (1985: 63-67), incorporant-hi tota la bibliografia anterior, en fa una síntesi forga
interessant i completa.
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dues zones poc relacionades que presenten diferéncies substancials pel que fa a la vitalitat

del catali i a la consciéncia idiomitica. A la nostra coÍrarca el prejudici de "parlar

malament", tan estés en altres zones, no és ni de bon tros tan acusat. Per als de la Marina

el parlar marcat negativament és, sens dubte, I'apitxat i, en menor mesura, I'alacantí,

que, malgrat tot, és poc conegut. No és més que un prejudici injust -com qualsevol

altre- basat en la percepció d'una fonética aparentment més "castellanitzada"l3. Aixó sí,

moltes persones continuen mantenint I'actitud diglóssica que caracteritza els pobles

oprimits com el nostre i que es reflecteix en frases com que "eI valencíd és molt mal

d'escriure" (Br) o en comentaris dubtosos -per una altra banda, comprensibles- com

el que es plantejava un parlant murler respecte a la pronúncia africada del fonema if :

"acídíguembrutxa('bruixa'): perójonoséatxócoms'escriurdencastellñ.Enhatxe?"ta

1.8. La Marina. Un problema terminológic

Quant a la denominació i la divisió de la comarca objecte d'estudi, cal destacar

que no hi ha hagut unanimitat al llarg del segle present per part dels historiadors. Aquest

ha estat, sens dubte, un dels punts més descuidats pels nostres governants des de sempre.

S'ha de dir la Marina a totes les terres que van des de la Vila a Dénia? Hi ha realment

una Marina Alta i una de Baixals?

Hem de rebutjar la denominació tradicional de Marquesat de Dénia? Qué faríem

t3 Ací té una impofi.,ncia cabdal el paper de I'escola i dels professors en concret, que haurien
d'estar més sensibilitzats en el tema i transmetre un missatge lingiiístic més objectiu, ja que pei tenir més
o menys fonemes un parlar no és millor que un altre. Vegeu una defensa del valenciá central en Colomina
(1999: 99-105).

ra Entre els majors, el castelli és el referent escrit, encara que prácticament mai no es coneix amb
precisió. A Castells de Serrella, una dona major, després de respondre tollina ('tonyina'), matisava que'aixó és en valenciá; en castelli üul"; ala Vila Joiosa -la Marina Baixa- un home major, preguntant-li
per I'albergínia, em respongué albargina, peró afegí que "en castellá és almerenjena".

ls Precisament, a I'anomenada Marina Baixa es troben els cims més elevats del migjorn valenciá:
Aitana, amb 1558 m i el Puig Campana amb 1410 m.
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en aquest cas amb la subcomarca de Benissa i Calp?

Si fem un repás históric, observarem que no hi ha hagut mai una homogeneitat

i una unitat absoluta amb les divisions dels pobles que estudiem.

Torres (1998) insisteix en la importáncia que hi ha tingut la frontera primitiva del

regne de Valéncia fins a l'época contemporinia; en el cas de les divisions

administratives, fins a la divisió provincial de 1833, i pel que fa a les eclesiástiques fins

al 1957.

També ha estat decisiu el fet que I'acfial Marina Alta haja pertangut als partits

judicials de Gandia, Dénia i Callosa. Aixó possiblement ha fet trontollar la uniformitat

comarcal aparent. De fet, Calp i Benissa -a més de Castells de Serrella- han format part

durant molt de temps del partit judicial de Callosa i aixó explica, en certa mesura, que

molts historiadors incloguen aquests pobles a la comarca de la Marina Baixa, sovint amb

Senija, Teulada i Poble Nou, justificant-ho amb criteris geográfics una mica discutiblesró.

Retrocedint en el temps, cal no oblidar I'extensió de les governacions de Dénia i d'Alcoi:

els termes generals del Marquesat de Dénia, del Castell de Calp, del Marquesat de

Guadalest i del Castell de Polop -que incloia els Castells de Pop, Xaló i Castells-.

Segons afirma Torres (1998: 161):

"L'origen de les actuals divisions territorials de la Marina (...) és molt complex.
Podem treure tres conclusions generals: en primer lloc que les divisions
territorials canvien al llarg del temps, segons les circumstáncies polítiques,
econdmiques, socials, demogrifiques, etc. En segon lloc que les divisions
territorials són sempre conseqüéncia de decisions polítiques que tenen com a
finalitat la millora de I'organizació administrativa del territori. Entercer lloc que
la configuració de les divisions territorials de la Marina, com les de tot el País
Valenciá, és un procés que comenQa en el segle XIII i continua encara en els
nostres dies. "

ró Considere que hauria de ser més decisiu, com a criteri geogrific, el pas del Mascarat, que
separa Calp i Altea, i que ha estat inaccessible durant molt de temps, que no pas la serralada de Cuta i
la Garganta de Gata. Aixó faria que la subcomarca de Calp, Benissa, Senija, Teulada i Poble Nou
s'inclogués decididament a la comarca de Dénia, amb la qual hi ha hagut sempre una relació molt forta,
enc¿ua que actualment Benidorm, pel seu desenvolupament turístic i de ciutat de serveis, hi ha exercit en
aquests darrers pobles una influéncia considerable.

4 l
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La província de Xátiva (1822) ja partia el Marquesat de Dénia en dos, i
actualment el projecte de les comarques centrals exclou directament les terres situades
al sud de Xortá, Bérnia i el Coll de Rarcs.

El problema terminolÓgic ve d'antic, perd les denominacions actuals -Marina

Alta/Marina Baixa- tenen poca tradició, ja que se senten i s'han fet "oficials" des de
mitjan década dels 70.

La transmissió oral ha mantingut la denominació de Marquesatper a la "Marina"
septentrional i la de Marina sobretot per a les terres costaneres que van de la Vila a
Benissa. No obstant aixÓ, també és coneguda per la Marina la zona de Xábia i Dénia,
encara que en menor mesura. Evidentment que les valls interiors no s'han identificat mai
com a Marína, encara que els pobles veins del Comtat -una mica més a ponent- ja els
atribueixen aquesta denominació; ara bé, sembla que és indiscutible que les valls que
s'aboquen ala Marína, reben el mateix nom. Recordem, si de cas, que els únics pobles
que postposen actualment I'especificador toponímic "de la Marina" són polop i Relleu,
tots dos a I'actual Marina Baixa.

Gregori (1996) es mostra forga crític amb la doble denominació -Marina

Baixa/Marina Alta-, com es desprén de les afirmacions següents:

'El Atlas Temótico de la Comunidad Valenciana, en 1991., (...) es el primero
(...) que present¿ la desaforarnada división comarcal:La Marina Alta y la Marina
Baixa; y que sería adoptada por las dos Enciclopedias Valencianas y por la
Catalana" (Gregori L996: t52)

"Si se ha querido suprimir el nombre del Marquesat (de Denia) y la subcomarca
de la Rectoría e integrarlos en La Marina, es cosa razonable (...). Si la comarca
de Denia/Pego forma parte históricamente de La Marina, y si queda obsoleto el
nombre del viejo "Marquesat", püeda éste incluirse en aquella, pero no a costa
de la doble división". (Gregori 1996: 154-155)

Considere, al meu parer, que a l'hora de crear una divisió comarcal, s'haurien
de tenir en compte, com a mínim, els aspectes següents:
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1. - criteris geográfics;

2. - criteris comercials, administratius i de relació humana;

3. - criteris culturals;

4. - tradició histórica.

D'entrada, cal tenir clar si realment hi ha una o dues comarques de la Vila a

Dénia. Crec que la distáncia entre un poble i I'altre, que és de vora setanta quilómetres,

i la necessitat d'organitzacií -serveis médics, administració, etc.- justifica, si més no,

la necessitat de dividir en dos aquesta zona. Des del punt de vista geográfic, pensem que

les serres de Serrella, Xortá, Carrascar de Parcent i Bérnia formen una barrera

indiscutible. Quant a les relacions comercials i/o tradicionals, la divisió proposada ens

és válida, ja que la subcomarca de Benissa té un contacte directe amb la ciutat de Dénia,

i Altea, la Vila i la subcomarca de Callosa estan abocades a Benidorm. Si tenim en

compte els criteris culturals, a penes hi ha diferéncies substancials, encara que

lingüísticament la zona septentrional té un parlar específic, clarament diferenciat de la

resta de pobles veins, i coincideix prácticament arnb el límit adés esmentat, amb

l'excepció de Bolulla i Tárbena, per una banda, i, en certa mesura, de la subcomarca de

Calp, Benissa, Senija i Teulada.

Pel que fa a la tradició histórica, com s'ha dit adés, la confusió és major i seria

difícil arribar a un acord. lrs denominacions populars, peró, parlen de la Marina per a

tot -i més especialment per a les zones costaneres del sud-, encara que també de

Marquesat (de Dénia) per als pobles més septentrionals.

Amb tot, podem concloure que se'ns fa imprescindible la divisió en dues

comarques. El problema és el nom. Marina Alta i Marina Baixa no són precisament els

més apropiats, peró dir-li Marina a tot, malgrat que pot ser una solució encertada, no és

gens práctica, pel fet que irrclouria més de seixanta pobles, amb més de vuitanta

quilómetres entre els dos extrems i sense cap relació humana. La denominació de

Marquesat sembla que ha quedat una mica obsoleta. Possiblement, ara és massa tard per

a oposar-se a I'adjectiu Alta/Baixa, que senzillament fa referéncia a la latitud, a I'igual
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que ocorre amb la Plana Alta i la Plana Baixa. Contrariar aixó, i, per qué no, la

"tradició" de més de vint anys, potser no és la millor solució. Per aixó i per practicitat,

he optat per titular el present estudi El parlar de la Marina Alta: eI contacte

interdialectal valencianobalear, a I'igual que parlaré de Marina Alta i Marina Baixa en

aquells casos puntuals en els quals es fa necessária la doble divisió, per comoditat

lingüística o geográfica.
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A la meva gennana Raquel i a tota la meva família, especialment a MA MARE.

A tots aquells que em deixe, amigues/amics i companys de pis, sense els quals
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2.1. Vocalisme

2.1,.1. Vocalisme tónic

El vocalisme tónic del parlar de la Marina Alta, amb set fonemes, no presenta cap
diferéncia respecte al sistema der catalá més general: lil, lel, lel, lal, lcl, lo/, lul.

Només cal destacar, a una part de la comarca -Ala, Bb, Bg, Bsa, D, G, Llí,
Nou, or, Ped, se, Teu, ver, x, xeb-, la preséncia d'uns al.lófons de la lel i la lol,
d'obertura mitjanarT, que apareixen en posició final de mot, tant en sÍl1aba travada com
lliure (en aquesta darrera posició només la lel): tamb[É],r[É]s, col[ó]m, r[ó]rr8. Aquesr
fenomen és ben cridaner sobretot en el parlar de Gata, Pedreguer, Xábia i poble Nou
(mapa núm. 8), on, no obstant aixó, s'hi observa una tend¿ncia clara a perdre aquesta
pronúncia entre la població més jove.

Segurament deu tractar-se d'una redistribució del sistema vocál.lic, tenint en
compte la gran distáncia que hi ha entre La lel ila lol tancades i les corresponents obertes
en el valenciá de la comarca, tot aixó afavorit per uns contextos fonétics que ho

17 Prescindiré de transcriure aquests al'lófons com a tel i tcl per a no confondre,ls amb els
fonemes lel i lcl , que, per a ser exactes, hauríem de transcriure lr,l i- lut-per al baleáric i per al valenciá
general, inclosa la nostra comarca, ja que ací presenten una obertura r"nsible-"nt ma¡or iue al nord del
tortosí. Faré servir les majrúscules [E] i [o], com apareixen transcrits en diversos manuals ¿e lingiiística
els fonemes d'obertu¡a mitj¡na que trobem en rossellonés, per exemple.

rE A la Canyada de Biar (Colomina 1985a: rc2-Lo4)es produeix un fenomen semblant: el fet que
la /e/ diftongue transformant-se en [a] -[vjart] i tdjaw]- ila lcles tanque sistemeticament -[,dono]
(<['dcnc] < ['dcna])- ha provocat una ¡estructuració de les vocals /e/ i /o/ tóniques: üant una com
I'altra s'obrin en context fónic final de paraula seguit d'un o més segments no sil.lábics: nebot, colom,
Déu i serp hi són pronunciats [ne'bct], [ko'lcm], [dew] i [serp] respectivament.
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propicien. Tampoc no s'ha d'oblidar que en molts casos en qué hi tra tÉl -i precisament
allá on el fenomen és més sistemátic- es dóna una coincidéncia amb I'aparició de la Fl
tónica mallorquina: res, francés, conec, etc.; en cas que aquesta siga la causa primera,
hauríem de suposar que després s'ha produit una generalització del fenomen en contextos
semblants i fins i tot s'ha estés a la lol, per tal de compensar i equilibrar les vocals
anteriors a les posterio¡s.

z.t.L.L. Diferéncíes respecte a la resta del valencíd

Prácticament no hi ha divergéncies de distribució d'aquest vocalisme tónic amb
el de la resta del valenciá.

cal ressaltar, peró, la preséncia del mot jonc (mapa núm. 3), en lloc de la
pronúncia més freqüent en catali occidental, junc, a Bsa, c, G, J, Llí, ped, se, Teu,
Xáb -ionqu¿ra a Nou i enionc a X-, que té tota I'aparenga de ser un mallorquinisme;
la variant fonética més etimológica coa (mapanúm. 179), enfront de la més habitual en
el valenciá veí cua, que apareix a la nostra comarca a Calp, a la Vall d'Alcalá -amb

Beniaia- i a Castells de Serrella.

A més a més, les formes accentuades del verbpoar (mapanúm. 4) mantenen eI
timbre de la [o] a pricticament tots els pobles estudiats: jo ['poe], tu ['poes]. Malgrat
aixÓ, a Castells de Serrella, a la Vall d'Alcalá i a la Vall de Gallinera, com a la comarca
veina de la Marina Baixa, on el verb es pronuncia [pu'ar], les formes rizotdniques tenen
evidenünent [ú]: ['pue], ['pues]. D'igual manera, les persones accentuades del verb topar

[tu'par] (al centre i sud de la comarca), tossar [tu'sar] (Bsa), brollar [bru,.l.ar] (A, B,
Bsa, c, E, or, Teu) i esgolnr [azyu'lar] (Gall) | lazyu,]"arl (Teu) han mantingut en
aquests pobles la vocal [u], que apareix en posició átona: ['tupe], ['tupes], ['tupa],
['tuse], ['tuses], ['tusa], ['brul.a], [az'yula] l[az,yu]"a], ... (mapes núm. 5_6).

Per una altra banda, enfront de la pronúncia general nadar, a la vall d'Ebo, la
vall d'Alaguar, la Vall de Gallinera, Castells de Serrella, Beniaia, I'Orxa -el Comtat-
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i Tárbena trobem la variant nedar (mapa núm. 15), a partir de la qual s'ha format el

present d'indicatiu nede, nedes, neda, nedem, nedeu i neden als sis primers pobles i

neda, nedes, ned.a, nedem, nedeu i neden al darrer. Sembla evident que la repoblació

mallorquina hi degué ser decisiva, encara que no s'ha d'oblidar la inestabilitat fonética

que presenta el vocalisme áton en catah occidental (vegeu anear'nadar' a Elx, segons

Segura (1998: 37 it43)).

L'adverbi interrogatiu commanté la vocal etimológica [kom], oposant-se al parlar

d'altres comarques valencianes, que la transforma en [c]. Iguaünent, a diferéncia del que

ocorre a I'extrem sud de la llengua {amp d'Elx, Crevillent i Guardamar-, les formes

tÓniques dels verbs cobrar i sobrar presenten [o]: ['kobra], ['sobra]. Al mateix temps,

els mots Lloreng i pacéncia es pronuncien majoritiriament amb [e], a I'igual que les

formes accentuades dels verbs molestar i contestar. Per contra, el castellanisme cerdo sol

pronunciar-s'hi amb [e] -['serdo]- als pobles de Benissa i Senija (mapa núm. 163).

El verb traure (mapa núm. 2) presenta diferents solucions a la comarca: a la zona

"periférica" i costanera @sa, C, D, P, Se, Teu i Xnb) manté el timbre vocálic propi del

catah occidental, ['ffawre], menffe que a la resta de la comarca es pronuncia ['rewre],

segurament per influéncia mallorquina.

Enfront de les formes onomatopeiqtes maulaimaulen del verb maular, propi del

valencii, apareixen les variants fonétiques mleluln i mltlulen a la Vall de Gallinera, la

Vall d'Alcalá, Teulada, Tirbena i Callosa d'en Sarriñ, coincidint amb el mallorquí

(vegeu Colomina 1986: 663).

També cal destacar que el mot aigun pren la variant fonética ['ewja] a

prácticament tota la comarca, i que a Pedreguer les formes tóniques del verb encetar s6n

pronunciades amb [e] (<e llarga): encÍtlte, encleltes, enclelta, ..., segurament com a

resultat d'una adaptació de la [ó] mallorquina corresponent, encara que avui dia, a les

tres illes, la [e] que es troba en posició ñtona -encfeltar- s'ha interpretat com wa lal,

i aquesta vocal s'ha arrossegat a la posició tónica: engat, enqates, enQata, ... (DCW).
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2.1.1.2. El díftong decreixent lftjl

El diftong decreixent /uj/ (mapa nrlm. 7), propi del catalá general i de les

comarques veines de la Marina Baixa, de I'Alcoiá i del Comtat, es fa creixent a la major

part de la Marina Alta, coincidint amb el valenciá central i l'alacantí: ['kwinaJ, [bwit],

['kwiÓa], [bes'kwit]. Sols s'hi manté la pronúncia decreixent en les persones del verb

morir on apareix aquest diftong: [nrujk], ['mujya]. Només les valls interiors -Castells

de Serrella i la Vall de Gallinera- conserven de manera regular la pronúncia tradicional

del catalá: ['kujna], [bujt], [kujt], etc. Sembla que aquesfa degué ser fins no fa massa

l'única forma existent a la resta de la comarca, tenint en compte que a hores d'ara está

produint-se el canvi a la localitat de Teulada. En aquest poble la pronúncia predominant

i única entre els majors de25 anys, aproximadament, és ['kujna] i ['bujt], merure que

les generacions més jóvens han fet el diftong creixent, com passa ja als pobles veins.

De quatre informants teuladins menors de 25 anys, en el moment de I'enquesta,

només un (Toni Devesa Vallés, nascut I'any t973) fa el diftong decreixent; els altres tres
(Josefa Mari Garcia Buigues [L977], Inma Devesa Ramiro t19781 i Imma Llobell

Buigues t19781) I'articulen sistemáticament com a creixent. No tenim, peró, la mostra

d'informants suficients per a extraure'n conclusions de tipus sexuals. Sí que podem, per

contra, afirmar que ens trobem davant d'un canvi lingüístic generacional.

2.t.1.3. Els difrongs líwl i l6wl

El diftong [cw] apareix en ou, bou, prou, ploure, moure i coure i [ow] en pou

i soz (verb ser). Hi ha alternanga d'obertura en jou, depenent dels pobles, amb un
predomini clar de la [c] (A, Ala, B, Gall, P). No obstant aixó, de Llíber, Xaló i Dénia

tinc recollida com a pronúncia única [€ow].
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2.L.L.4. Les oo dels monosíI'labs í d'alguns bisíllabs

Un tractament especial presenten un grup de monosíl'labs o bisíl'labs que,

apartant-se de I'etimologia, obrin la vocal lol enprácticament tot el catalá. Si tenim en

compte els exemples estudiats per Coromines (1984: 189-194) -deixant-hi de banda els

de I'apartat 2.1.1.3., i afegint-ne uns quants més- tenim que a la Marina Alta presenten

vocal oberta els mots nom, plor, por, flor, got, sol, xorc, roíg, moll, vot, pondre, hora,

vora, volva, costra/crosta, brossa, oIIe, molla, bova í tovai merLtre que hi ha vocal

tancada en com, cobra, sobra, borla, esmorze, boda, salmorra, sostre, nuvola

(lnuvolar), nyora, bola i botja. Hi ha oscil{ació en carlóta / carlóta (carróta) i bóli I

bóli'bolígraf', amb predomini de la primera forma en el segon cas.

2.1"1.5. Abséncia d'inflexió de lel en contacte amb palatal

Coincidint amb l'alacantí, peró oposant-se a la major part del valenciá, trobem

que la nostra comarca conserva -llevat de la zona interior- la lel tónica en el

demostratiu eixe i en el verb deixar, quan aquesta apareix accentuada:

'eixe'

lelíxe: gairebé generalre

líJxe: A, Ala, B, Gall

'deixe, deixa'

dfelixe, dlelixa: gairebé general

dlíJxe, d[rlxa:- A, Ala, B, Gall

tt Quan apareix general o gairebé general enels exemples sempre es fa referéncia a la comarca;
no.nai a nivell valenciá o catalá general, independentment que hi coincidesca.
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2.L.2. Vocalisme dton

El sistema vocálic áton propi del parlar de la Marina Alta coincideix plenament

amb el del valenciá general: lil, lel, lal, lol, lul.

2.r.2.L. El pas de [e] a lal en determinades síHabes ínícíats t en clíttcs

En posició pretÓnica es dóna sistemáticament el pas de [e] a [a] en les síl.labes

inicials em- (en-), es- i eíx-, coincidint amb el valenciá general, llevat de les comarques

banyades pel Vinalopó (Colomina 1985a: 151-153) i de la zona que va de Castelló a

Morella (Gimeno L994: 67-94): antendre, ascola, aixu(g)ar; i, fins i tot, s'estén a casos

com anguany, ancara i astar (felstar a Pego), que es desconeixen a gairebé tot el

valenciá. També es neutralitzen en [a] -llevat de Pego- les formes monosillábiques dels

articles masculins (al, als / as),lapreposició 'en' (an) i els pronoms am, at, as, aI, a1s

/ as i hau ('em, et, es, els i ho'). Aquest tret, que ja assenyala colomina (l9g5b: 3g),

és només propi del parlar de la Marina Alta i de la Safor, dins del conjunt valenciá, i
indubtablement és un dels elements fonétics que més el caracteritza i I'identifica. No

obstant aixd, es manté la [eJ, peró, en la combinació proclítica de dos pronoms: me se
veu I.a cuíxa; me'n vaíg, a la major part de la comarca, si bé a Llíber, Xaló, pedreguer

i rárbena es produeix també la neutralitzacií: mn la vol donar; ma,n vaig.

2.1.2.2" Vacil'lació entre les ee i les aa i conservació de la vocal neutra fel

També s'hi observa en interior de síl'laba una gran vacil'lació entre les ee iles aa
en nombre considerable de mots, de manera que en molts casos són intercanviables. A
alguns pobles -de forma sistemática a G i Ped; més esporádicament a A, Ala, Alc, Bb,
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Bd, Bg, D, E, J, Llí, Llo, Mur, Nou, Or, Par, Rá, Sag, San, Se, Tor, X, Xa, Xeb-

apareix una espécie de vocal neutra (mapa núm. 9), quan la vocal de la síllaba tónica és

líl o lul.

e)a

'sencer'(mapa nim. 16)

sfefncer: Ala, Atz, Bd, Cas, D, E, G, Gall, J,Llí, Ped, Rá, San, Se, Tor, Xa

sfafncer: la resta

'bescoll' (mapa núm. 17)

bfelscoll: Ala, B, Bd, Br, E, Llí, Llo, Ped, X

blajscoll: la resta

D'altres exemples d'extensió més reduida són els segiients:

flalnoll: G, Llí, Nou, Teu, X, Xáb (mapa núm. 20)

flalnds: Llí, X

flalmella: Gall, Llí, Ped, X

slalgut (1 segut 1 sigut): Nou, Xib

rlalmesa: Ped

rfalmugar: Llí

tlalrró (1 terró'torró): Teu

tfaluld 'teulada' : Atz, Gall, Ped

a)e

llfeJvor: Cam, Cas, Fl, Llí, X (mapa núm. 58)
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slef grantana: gairebé general

andr[elgó: forga estés

carfefgol: A, Ala, Atz, Bme, E, Gall, J, Llo, Rá, Sag, San, Se, Tor, po, Ver, Xa (mapa

núm. 19)

sfefcorrar (1 sacorrar 1 socarrar): Bmau, Bv, cas, E, Lrí, pa (mapa núm. 31)

Ilfe]gostí: I llfelgosta: molt estés

tallÍelrina ( 1 terallina < terany ína) : Llo

slefrvatxo: Bb, Bg, Bmau, Bl, Bv, Mur, Pa, Ped (mapa núm. 160)

nfelvaíxa: Ped / nlelvatxaz G

pÍe$d (< palaía): gairebé general (mapa núm. 193)

trlelvessar: Bb, Gall, Ped

sfefrment: gairebé general I xlelrmenf: Bme, cam, san / aíxlelrmenr: A (mapa núm.

48)

rfefiola: general

asbeurleldor: Bsa, Ped

Sovint aquesta alternanga e/a es presenta, a la major part de la comarca
-sobretot a Gata, Pedreguer i Tárbena-, en forma de vocal neutra [e] (mapa núm. 9),
que apareix generalment afavorida per uns contextos fonétics molts concrets: sempre que

hi ha una /a/ o una lel en posició pretónica i la vocal accentuada és una lil o una lul:

vfejina, mfeltí, r[elim, jlelrdí, rlelmull, etc. Ara bé, sovint s'estén a casos en qué la

vocal tónica és una altra, com ara sfelrment, carfe\gol, etc.

Aquest fenomen, que a la nostra comarca deu remuntar-se a l'época de la
repoblació mallorquina, també ha estat documentat en altres parlars occidentals.

Coromines (1976b: 34) el descriu com a propi del parlar de Cardós i Vall Ferrera, a

I'angle nord-oest del catalá:

"La pronunciació de la a pretdnica vacil'la entre unag llelgerament relaxada i una
g idéntica a la del barceloní, amb el grau intermedi y'a. Aixó depén
exclusivament de la major o menor energia amb qué es pronuncia el mot. La p
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és molt freqüent a Ferrera i Areu, un poc menys potser a Tor, i sobretot als
pobles de la vall de Cardós."

segura (1996: 2443; 1998: 3l-34) també dóna consüncia d'un nombre

considerablement elevat de casos d'inestabilitat fónica entre les aa íles ee i les oo i les

uu err el parlar alacantí i il'licitá, on, no obstant aixó, no hi apareix cap tipus de vocal

neutra. Tot agÓ ens fa reflexionar -com també ho fa l'autor- sobre aquesta tendéncia

que afecta moltes llengües i que s'ha donat des de temps molt antics. Tots sabem que el

vocalisme áton, per la seva feblesa, és molt més inestable que no pas el tónic, i que, si

bé el catalá occidental no ha arribat a I'extrem evolutiu del catalá oriental, també

presenta una gran quantitat de neutralitzacions, sovint semblants a les que tenia I'altre

catali en aquell estadi incipient que propiciaria I'aparició de la vocal neutra.

2.t.2.3. Neutralitzacions de oo i uu

Pel que fa a les oo iles uu,les neut'ralitz;acions, quan la vocal de la síllaba tónica

és una lil, tarnbé són molt habituals, i sovint hi apareix un so intermedi, el timbre del

qual és dificil de determinar (en alguns casos la [o] i la [u] són intercanviables). Malgrat

tot, alapartoriental delazonad'esn¡di-Bsa, C, Llí, Nou, Ped, Ond, Teu, Ver, X,

Xeb- hi prevalen les pronrincies czsí(mapa núm. 24), culltr, escupínyar, ru(u)ín, sulsir,

tussir, cusir, a sufrlint (cuníll, cuhí, tullinaipulsim a C, Llí i X); i també hi predomina

[u] -a Bsa, C, Llí, Ped iX- en juliven i bullír (mapes 22 i23 respectivament), enfront

de les formes joliven í bollír, própies de Ia resta de pobles. En posició de hiat hi ha

tancament de la [o] en [u] i monoftongació en cuent lkwént] de forma generalizada.

D'altres exemples que no tenen una explicació tan senzilla són els següents:

slulcarrar: Atz, G, P, Par, Nou (mapa núm. 31)

tlul¡tar; centre i sud de la comarca (mapa núm. 5)
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f[u]ssar: Bsa (mapa núm. 5)

rfufqaera (lroquera: morella ruquera): Bsa

clufrríola: Ped

mlullaes ( 1 motlades) : San

estfulrnell: Ala

2.t.2.4. Pas de [e] a [i]

Sovint s'hi produeixen assimilacions de lel (> [i]) en contacte amb una palatal

que se senten a tot arreu de la comarca: gfifner,lilxir, Ufildó, mlilnjar. En altres mots

I'extensió és una mica menor:

'argelaga' (mapa núm. 13)

anglellaga: Bd, Bme, Alc, Llo, Mur, Rá, Sag, San, Tor / anglelgala: Or, Par, Teu

angliUaga: A, Atz, Bb, Bl, Bsa, Bv, C, D, E, Fl, G, J, Llí, Nou, Ond, P, Pa, Ped, Po,

Se, Ver, X, Xa, Xeb / anglrlgala: A, B, Bg, Bmau, Cam, Cas, G, Gall, Nou

'queixal' (mapa núm. 14)

qufelixal: Llí, Nou, Se, X I quÍeltxal: G

qufilxal: la resta I qulil*al: Mur

'deixar'

dlelixar : gairebé general

dfilxar: A, B, Ala, Gall

De forma més esporádica trobem gineral a Benissa, ginoll a Castells de Serrella

-al costat de genoll- i, entre molts jóvens de la zona costanera, les pronúnciesfri(t)gír

i lli(t)gir per llegír ifregír.
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2.1.2.5. Diftongació de o- en fawl-

La diftongació de la o- inicial en [aw]- no és tan freqüent com ho és en valenciá

central i, en general, en catalá occidental (vegeu 2.1.4.2.). Ací trobem sistemáticament

olor, olorar / olar, obrír, oliva i orella. Ara bé, hi ha algunes paraules que pressuposen

una diftongació anterior:

ambuert: Bsa, C, D, Nou, Se, Teu I abueft: D, Nou, Xeb (< aubert [A, B, Cas, E,

Galll < oben) (mapa núm. 25)

anfuegar (1afuegar (Altea, Relleu) laufegar (Castells de Serrella, Callosa) lofegar):

gairebé general (mapa núm. 26)

(a)uella (lauvella lovella): A, Atz, B, Bg, Bsa, C, G, J, Llo, Nou, P, Po, Se, Teu,

Xa, Xáb (mapa núm.27)

2.L.2.6. Monofiongació dels grups ínicials l1r'.r^tal- í /gwal-

Els grups lkwal- i lgwal- monoftonguen pertot arreu en les paraules següents:

coranta, collar (<quallar), consevol (<qualsevo,D. A més a més, a la Vall d'Alcalá hi

ha el mot gordíana (< guardiana) aplícat a I'ortiga. Són exemples d'ultracorrecció molt

estesos per la comarca quartina i esquadrínyar.

2.1.2.7. lféresi de a- dtona ínicíal i de la síI'Iaba al-

L'aféresi de La a- itona inicial, al costat de la de I'article fuab aI- fusionat a les

paraules catalanes des d'antic, és possiblementuna de les característiques més destacables

del parlar de tota la Marina Alta. Per a molts substantius, aquest fenomen s'explica, des
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del punt de vista fonétic, per una falsa segmentació de I'article determinat (l'ameila )

la metla), peró és curiós que es done en unes zones més que en altres2o. A la nostra

comarca podem assegurar que ha estat importat pels repobladors mallorquins del segle

XVII.

En els verbs -granar, nar, cabar- degueren ser decisius contextos com ara ell

ha agranat, ha anat, ha acabat que segurament acabarien interpretant-se com a ell ha

granat, ha nat i ha cabat.

No obstant aixÓ, per damunt de tot hi ha unes tendéncies articulatóries própies de

la comarca que penneten pronúncies del tipus de cí (<d'ací), derrere (de + arrere),

m'ha dit que nara (1m'ha dit que anara), que possiblement es troben en la causa de

I'aféresi. Vegeu Colomina (1985b: 3940) i I'apartat 2.t.3"

2.I.2.7.L. L'aftresi en les llengües romñniques

L'aféresi en el conjunt lingüístic románic és un fenomen poc generalitzat, que

apareix tan sols, i de forma esporádica, en mots aillats, encara que en unes llengües és

més freqüent que en altres. És possiblement en diverses parles ladines on I'aféresi arriba

a ser una mica més sistemática:

"La caduta delle (a atone) iniziali é frequentissima. Anzitutto I'a del verbo habere
dilegua in tutta la flessione, tranne le prime tre persone dell'indicativo presente,
nelle quali é tonica; es.: 'o vin, 'o vevi, 'o vardi, ch,o vébi, s,o vés, vüt, vint, vé
(abbiamo, avevo, avró, ch'io abbía, se avessi, avr¿to, avendo, avere).,,2r

20 A Cadaqués (Sala 1983), a I'Empordá, I'aftresi és bastant sistemática: begot, cotar, mericana,
gulla, metlló/metlloner, ver (ven(t), gut, via).Al Camp de Tarragona (Recasens 1985: 109) només es dóna
en mots com vellana, badejo i metlla. En els verbs anar i lnver les formes sense a- es poden sentir
esporádicament pertot arreu, llevat del valenciá general.

2t MARCHETTI, G. (1985): Lineamenti di grammatica friulana, Societi filologica friulana,
Udine, 79-81.

Vicent Beltran i Calvo
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Observem els exemples següents, entre els quals n'hi ha alguns en friülés:

friülés: bandoní, fettf , glésíe, judd, ligñe, mkr , nemñ\,

rívó, vé, vene, viart, von, etúz.

badessa, chiesa, mandorla, nemico, ragno, rame
'fi l  d'aram', riccio'erigó', rondine'oroneta',

saggío'assaig', scíame' eixam', vangelo, vescovo.

cheía' església', mendula, rena, rundine, piscamu.

migdald, buríc (<utrlnu-lcu), míel (< e,cNu-l-u),

ríndunícd (<mnuNoo), toamní (<euruvrNu).

limosna, mellizo (<cEtr,tEluclu), reloj; bujero,

ijón (andalús).

bispo, relógio; marelo, mapoula (gallec)

italie "florentinotosci" :

pormgués:

occitá:

"Déglutination. - Ce phénoméne affecte surtout les mots coqrmengant par a qui
est confondu avec a de I'article féminin, ainsi I'abelha donne la belha. Ex.:
agullra-gullw; alauseta-lauseta; alesern-lesena; anadilha-nadílha; aranha-ranha;
arantela-rante la ; ap ostémn-p ost éma.

Dans d'autres cas, le premiére syllabe est prise pour l'article féminin.
Ex.: Iachínoscla, chinoscla; lngrema, grema; Iagramusa, gramusa". (Alibért
L966:20)

2.L.2.7.2. L'aftresi en catalñ

En catali normatiu hi ha pocs casos d'aféresi -bisbe, botiga, melíc" rellotge-, no

més que en qualsevol llengua veina. Ara bé, des del punt de vista dialectal, aquest és un

22 En catali abaüotw4 efectiu, església, ajudar, alegria, anurg, animal, arribar, hnver, avena,
obert i ovi respectivament.

sard (logudorés):

romanés:

castellá:

Wcent Beltran iCalvo
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fenomen destacable en algunes contrades:

"L'afbresi és freqüent en balear (ALPI; DCW) i alguerés (Blasco, 1984), i,
potser en menor mesura, en rossellonés i en catalá central; en catalá central,
sembla més habitual a les com¿uques septentrionals que a les meridionals (...).
Els dialectes valenciá i catalá n.-occ. són forga més resistents a I'aféresi que els
dialectes orientals; en concret, el procés sembla encara menys freqüent en
valenciá que a algunes zones del domini dialectal n.-occ. S'adiu amb aquesta
apreciació el fet que les localitats sud-occidentals del Camp de Tarragona es
mostrin més refractáries al fenomen d'aféresi que la resta de pobles comarcals

@ecasens, 1985)"23

Per a contraposar una zona amb I'altra, tenim, d'una banda, alguns exemples que

Sala (1983) recull del parlar de Cadaqués, a I'Alt Empordá, com ara begot, cotar,

mericana, gulla, metlló/metlloner, ver (venQ), gut, via), i, de I'altra, els que arreplega

Recasens (1985: 109) al Carnp de Tarragona, on sembla que I'aféresi es presenta de

forma aillada i esporádica i afecta pocs mots, entre els quals destaqaenvellana, badejo

i metlla.

Només cal escorcollar el DCW ielDCor, per arribar a la mateixa conclusió que

Recasens:

DCW DCor

agulla

gulla Arles, Montlluís,

Puigcerdá, Martinet

guya Bagá, Ripoll, Mall., Eiv.,

Ribes, Olot, Pobla de L.

gua Ciutadella, Maó

23 Segons Recasens (1991: 121).
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ametla/ametlla (remet al DCVB)

metla Sanet, Alguer, Dénia

* Balears

Llíber, Teulada

metleri Parcent, Castell de

Guadalest

metlla Prada, Sallagosa,

Montlluís, Fontpedrosa,

Noedes, Portés, Prats de

M., Cadaqués, Olot,

Llofriu, Blanes, Balaguer,

Borges Blanques

Pobla de Cérvoles

2.L.2.7.3. L'aftresi a la Marina Alta

Podem dir que la nostra comarca acaba tancant un triangle els tres vértexs del

qual serien la zona de I'Empordá, les Balears i el Cap de la Nau. I només cal recórrer

als fets histórics per a deduir que els tres punts geográfics on es dóna I'aGresi tenen en

comú la procedéncia dels propis repobladors que posa en relació els dos darrers territoris

amb el primer. El camí s'iniciá a I'Empordi i travessi la mar fins arribar a les Illes al

segle XIII, d'on posteriorment -després del 1609- torná a les terres peninsulars de la

Marina.

Als pobles d'aquesta comarca on el fenomen és més acusat afecta els mots gal/a

(mapa núm. 11), metla (mapa núm. 10), nar, uelo, cabar, ver, garrar, ribar, granar,

re?a (mapanúm. 12), per hí (<per ahí), vena, baejo (mapa núm. 192), gotniq, etc. A

la zona costanera i a molts punts de I'interior no es produeix mai en el mot agulla, que

ací es pronuncia a(g)ulla" I, a més a més, de forma esporádica, es manté la a- en els

2a Aquesta és la forma etimológica (<RADIcEM), peró I'inclourem en aquest llistat pel fet que
en el valenciá veí predomina la variant amb prótesi vociúica anel.

Vicent Beltran i Calvo
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mots abadejo a Xibia, arrel i ammetln a la Vall d'Alcalá, la Vall de Gallinera, l'Atzúvia

i Pego. A Pedreguer i la Llosa6 I'afbresi arriba a I'extrem de no pronunciar la [a] de les

formes verbals monosil lábiques compostes amb I'auxiliar haver,que en aquesta comarca

és sempre átona. Així frases com ell ha anat a Dénía i ha parlat Qo) en lo Jaume, quan

ha arribat al poble esdevenen als dos pobles eU naf a Dénia i partat en lo Jaume, quan

ribat al poble respectivament.

Ben significatiu és el comentari que en fa Tormo (1987: 107) al respecte:

"Aquesta tendéncia és tan forta (accentuar els participis, i no I'auxiliar, en els
verbs compostos) a la Marina Alta que, a voltes, fan omissió fins i tot de
I'auxiliar: a begut prou, Toní?; @ tancat bé laporta? Per a I'oient alcoiá, aquesta
manera de pronunciar les frases de pretérit indefinit és portadora de connotacions
rurals o pobletanes. I, consegüentment, motiu de burla o befa, que, a vegades,
arriba a plasmar-se en acudits".

Vegem seguidament quinze exemples possibles d'aféresi a catorze pobles

representatius des del punt de vista geográfic. Es tracta d'una simple gráfica il.lustrativa;

no es pretén fer cap escala d'implicació, ja que gairebé tota la zona estudiada presenta

una certa uniformitat. De fet, I'afbresi en els verbs -que no és tan sistemetica com en

les altres categories gramaticals- está forga estesa, mentre que els substantius tenen una
distribució una mica diferent. Només Pego, I'Atzúvia, la Vall de Gallinera, la Vall
d'Alcalá i Xábia es mostren, en certa mesura, resistents a aquest fenomen fonétic, amb
la meitat de casos d'aglutinació; Pedreguer és la localitat que es troba al costar oposat,
amb la totalitat de manifestacions estudiades; i la resta de pobles prácticament coincideix,

amb 10 o L2 aparicions.

5 Garcia i Beltran (1994:64, 86-82).

Vicenl Beltran í Colvo
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 plogut

0 0 0 0 0 0 0 0 L I L I 1 I gulla

0 0 1 1 1 1 1 I 1 I I 1 1 I metla

0 0 1 1 1 I 1 I 1 1 1 1 I 1 *rel

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I per hi

I 1 0 1 1 1 1 1 1 1 I T baejo

I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 bella

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L I gonia

0 1 I I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 vena

1 I 1 1 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1 granar

I 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I ríbar

1 1 1 1 1 1 I I 1 1 I 1 1 1 garrar

I 1 I I 1 1 1 1 1 1 I 1 I 1 ver

1 I 1 I L 1 I I 1 1 I 1 1 I cabar

1 I I I 1 I 1 1 1 I t t 1 1 nar

Po¡,tEnc¿ 63

2.L.2.7.4. L'article drab al-

S'han rcalítzat molts estudis comparatius entre el catalá i el castellá en els quals

s'ha ressaltat el fet que aquesta darrera llengua avanq)osa I'article irab aI- als mots que

tenen aquest origen, de manera que hi ha una redundáncia o repetició en el cas que

I'article románic precedesca el substantiu. No obstant aixó, si tenim en compte les

llengües llatines veines, observarem que I'espanyol coincideix amb el portugués i tots dos

difereixen de la resta de parlars románics:

Vicent Beltran i Calvo
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catalá occitá francés italiá castellá portugués

carxofa carchÓfa artichaut carciofo alcachofa alcachofra

garrofa caróbia caroube carruba algarroba alfarroba

cotó coton coton cotone algodón algodáo

mandonguilla albóndiga almóndega

tápera tapera cápre cappero alcaparra alcaparra

magatzem magasm magasin magaTzrno almacén armazem

barnús burnós burnous albornoz albornoz

midó amidon amido almidón amido i

quitrá (al)quitran goudron catr¿Ime alquitrán
I

alcatráo i
morena morena almorrana

tramús altramuz tremogo

albercoc albricót abricot albicocca albaricoque abricoque

alficds alftcoz

alfáb(r)ega alfasega albahaca

almívar almíbar

aUup aljibe

almássera almazam

alforja alforja alforje

albarda (al)barda bardella albarda albarda

alfals alfalfa alfalfa

(al)bufera albufera albufeira

albergínia aubergina aubergine berenjena beringela

algeps (guix) gypse glp gesso yeso gesso

Alcorá (Al)coran Coran (Al)corano Corán Alcoráo

duana doana douane dogana aduana (alfándega)

Vicenl Beltrun i Calvo
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sucre sucre sucre ancchero azúcat agúcar

sofre sofre soufre zolfo azufre enxofre

safri safran safran zafferano azafrin agafrño

drassana atafazaÍn

séquia/síquia acequia acequn

talaia atalaya atalaia

taüt ataúd ataúde

En occitá, per exemple, seguint Mistral, en els pocs casos en qué es manté

I'article fusionat, aquesta síllaba iniciat presenta sovint una inestabilitat fonética que va

des de la conservacií (alfasega, alfabrega) a la pérdua per aféresi (fasega, fabrega),
passant per la variant amb -/ implosiva vocalitzada, a causa de la velaritat d'aquesta

consonant: aufas ega, aufabre ga.

El catalá coincideix plenarnent amb I'occitá, peró fins i tot presenta una gatnma

de possibilitats fonétiques una mica major. De fet, aquesta inestabilitat no afecta només

els mots d'origen árab, sinó que I'article a/- sovint es presenta fusionat a les paraules

romániques, i aquest, i les síl'labes inieials fonéticament semblants, prenen quaffe

variants en el parlar de la Marina Alta, a I'igual que a la resta del catali. Hi ha, peró,

un predomini de as-, pel fet que aquest és un prefix molt productiu en la nostra llengua,

seguit de am-, al- i de I'aféresi, tan freqüent en les nostres terres.

as- @ al- am-, an- au- (<al-)

asbarda albarda

asba(r)zínia ba(r)zínia albarzíntal-énta

asbarzer ambarzer

asbelatge belatge albelatge ambelatge

asbellerol b(r)ellerol amb(r)ellerol

Vicent Behran i Calvo
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aufáb[i]ga /

asfalg / asfalgó

asfondrar-se

guirlando

Vicent Beltran i Calvo
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L'aféresi de I'article al-, que possiblement ha passat per una etapa intermédia

a-26, tampoc es desconeix a la resta del catah. Allá on més es dóna és a la zona de

I'Empordá, encara que sovint s'estén a molts punts del catalá oriental i esporidicament

al nord-occidental i tortosí. Sembla que no és gens freqüent en baleáric, segons se'n

desprén de I'escsrcoll dels grans diccionaris dialectals del catalá, que mostren la

distribució següent:

26 Les variants abarginaiobercoclestrobem documentades r, les terres alacantines (Segura 1996:
72). I*s formes de la Marina presenten una deglutinació o falsa segr:,;ntació de l'article en el primer cas
i una simple aféresi afavorida per diversos contextos fondl¡:i en el segon: *I'abargínia ) Ia bargínia
(banínia / basínia / brasínía); porta abercocs > porta 6s¡¡tr:s.

DCW DCor

albercoc

bercoc Vic, Lluganés, St. Vic. dels H.,

Sta Coloma de Q. (+ Pego i

Calp)

Barcelona

bericoc Vall d'Aneu, Sort

[barikók]: Llavorsí

bricoc Arles, Cadaqués, Darnius,

Figueres

Alt Empordá, Vallespir

bricot Formiguera, Serrallonga Vallespir, Capcir

albergínia

bergínia Llofriu

bergina [bertJína]: Val. [bartJína]: Gandia (també

albargína)

Vicent Beltran í Culvo
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alfábega

fhbrega Ripoll, Girona, Empordá,

Berguedá, Plana de Vic,

Tortosa

2.1.2.8. Simplíficacíó de vocals en posició de hiat

Com ja assenyala Colomina (1985b: 39), a la localitat de Gata els mots raim i

graelles es pronuncienrími grelles respectivament, coincidint, en certa mesura, amb les

formes mallorquine s rem i grelles . Podria tractar-se, per tant, d'un altre mallorquinisme

fonétic conservat des de l'época de la repoblació.

2.I.2.9. Vacil'lacíó entre ee i ii en posíció postónica

En posició postÓnica interna s'hi produeixen sovint vacil'lacions entre ee í ii, amb

predomini de la [i]:

'alftbega' (mapa núm. 56)

alfdbfelga:Bsa, G lanfdbfelga-.G laufdb[elga: Bme, Nou

alfdbfilga: Alc, B, Cam, Fl, Gall, Llí, Mur, Ond, Or, p, par, Ver, X, Xa, Xáb /

anfdb[i]ga: Atz, Bb, Bd, Bmau, C, Cas, D, E, J, Llo, ped, po, Se I aufdbfllga: A, Bg,

Po, Rá, Teu, Tor, Ver

'jássera' (mapa núm. 30)

jdsslelna: G, Nou, X¿b / lldssfelna: Teu

jdss[ilna: la resta I lldssfi]na: Bsa, C, Se

Vicent Beltran i Calvo
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'mdniga' (mapa núm. 29)

mdnfelga: Bg, Bme, D, E, G, J, Nou, P, Ped, Po, Teu, Ver, Xa, Xáb

mñn[ilga: la resta

Amb una extensió geográfica més reduida, trobem tancament de letpostónica en

[i] en els mots següents:

jónlilc: AIa

aixdbfi]ga: Gall

mdrflilga: Bsa, Sag

2.t.2.10. Les diferents pronúncies de Ia lalfinal

En posició final la lal presentadiferents solucions depenent del poble (mapa núm.

34) i sovint depenent del parlant i del seu grau de cultura llibresca o de la seva

familiaritat amb la normativa o amb el castellá. Així doncs, els matisos de la pronúncia

de Ia'a final abracen un espectre molt ampli que, passant per la vocal mitjana [a],
preferida per molts jóvens, oscilla entre el grau més o menys velar de la lcl27 i la palatal

[e], tot i que en molts casos trobem diverses possibititats fonétiques que s'acosten a una

vocal neutra [e], que és clarament palatal a Gata i pedreguer, peró que a pego, Xábia,

Xaló, Llíber i Castells de Serrella, entre altres pobles, és forga velafs:

27 Badia (1984: 172), refernt-se a les aa finals, afirma gue na Sóller, i al costat de g, apareix una
¿ molt velar, gairebé q (...) [i que] En la frontera catalano-aragonesa es troba a enel nord, e en la parla
de Fraga, i c velar, gairebé o, a Peralta i Tamarit'.

2E No hem de perdre de vista tampoc la labialització que s'ha produit en els imperfets del tipus
cantdvom, cantdvou al catali nord-occidental (Coll 1991: 26-27; Sistac 1998: 68) ni la pronúncia
rossellonesa cantawper caüdveu (Fouché 1980: 127), que és precisament el cas contrari a I'evolució
de crou i vou, que han passat a pronunciar-se creu iveu en tot el catalá, passant per I'etapa intermédia
[vaw] i [krew], conservada actualment a les Balears.

Vicent Beltran í Calvo

El parlar de la Marina Alta: El contacte interdialectal valencianobalear. Vicent Beltran i Calvo.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999.



EI parlar de Ia Marina Alta: el cotltacte ínterdialectal valencianobalear 70

zonal; [e] (G, Ped);

zona II: [e] (C, Mur, Nou, Or, Se, Teu);

zona III: [c] (Alc, Atz, Bb, Cas, D, E, Llí, Llo, Ond, p, par, Sag, San, Ver, X,
Xáb);

zona IV: harmonia vocálica; ['pcrtc], ['sere], [,|,aza] (A, B).

A la Vall de Gallinera i a la vall d'Alaguar I'assimilació a la tdnica és més
sistemática en el cas que la vocal tónica siga una lcl que no pas si és una /e/: [prtc],
peró [sÉra] i[káza].

Alguns estudiosos (Alcover 1908: 228-231) han atribuit a la pronúncia velar [c]
de la -a final en terres valencianes una procedéncia occitana o com a mínim hi han vist
una certa connexió, tenint en compte la coincidéncia fonética entre tots dos parlars.

Lluís Fornés (1990: 410), després de visitar els pobles de pego, Alcanalí i Xaló
i observar-hi la pronúncia tan característica de la -a final, ho posa en relació amb els
parlars occitans, basant-se en els estudis d'Alibert: "'Dins lo restan del domeni
lengadocian I'assordiment en (o) es general: lana, grácia, móstra etc. [lano] [grácio]
[mostro] etc.' Qué hi fa una tal coincidéncia occitanovalenciana?,'

2.I.3. Aspectes de fonética síntdctica

En fonética sintáctica2e el contacte de -lel i la/- dóna com a resultat una [e]: sóc
dÍeJ ci; /<[é] (ha)s dit?; vinc d[el Lacant; pÍe] (<pe * a 1 per a). En oposició a la
Marina Alta, a la resta del valenciá hi ha un clar predomini de la [a]. Els substantius
daixÓ, daíxona també s'hi pronuncien en [e], tenint en compte que són compostos de la
preposició de i el demostratiu atxó . Ara bé, pel que fa als adverbi s davant, darrere i
damunt (mapa núm. 18), hi ha diferents solucions a la cofnarca:

2e com ja assenyala Colomina (1985b: 39) que també recull exemples del tipus an té,n grapat
pet en té un grapaf, on el contacte d'una ¿ i una a ha donat com a resultat una e.

Vicent Beltran i Colvo
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- d[efvant, dlefrrere i dlelmunt: A, Ala, Atz,B, Bb, Bd, Bme, Cas, E, G, Gall, J, Llí,

Ond, Ped, Sag, San, Se, Tor, Ver, X, Xa;
- dfalvant, dlalrrere i dÍalmunt: la resta.

2.1..4. Fenómens fonétics diversos

Hi ha tota una série de mots que presenten algunes alteracions fonétiques, com

ara assimilacions, dissimilacions, metátesis, síncopes, haplologia, prótesis, anaptixis:

2.1.4.1. Assimilacions i dissimilacions

eó

flolrr o II ( 1 fe r ro II) : Bsa

rfolrryó: E, G, Ver

a ó/ó

mfolrcona (lmarcona 'tipus d'ametla'): Bsa

socfolrra (lsacorra 1 socarra): Bl, Br (mapa núm. 31)

eú

b[o\rruga / bfflrruga: G, Ped

7 l
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d'altres

flulllol (< filloQ: Ala, C (i també Callosa)3o

nylilrrya (1 nyenya 1 llerrya): Bmau, Fl, Llo

tfalvallola: gairebé general

flolnecd (<fanecada): G

2.t.4.2. Metdtesis

abuert (laubertlobert): D, Nou, xeb / ambuert: Bsa, c, D, Nou, Teu (mapa núm.

25)

Jdmue (lJaume): G

anfuegar (<afuegarlaufegarlofegar): gairebé general (mapa núm. 26)

secorrar: Cas, E, Gall, Llí (sacorcar: Bmau) (mapa núm. 31)

maurd(lmarudcmargad): Ala, Alc, Bd, Bg, Bme, Bsa, G, J,Llí,Llo, Nou, Ond, Or,

Ped, Po, Rá, Sag, San, Tor, Ver, X, Xa (mapa ntm. L22)

éuia / auía: gairebé general

sevilló (<sivelló'capcingle'): Atz (mapa núm. 150)

2.L.4.3. Síncopes

llemna (1llémena): Bg, Bmau, C, Cam, Cas, Mur, Or (mapa núm. 32)

s afrei g ( 1 safarei g) : Se

cantrella ( 1 canterella) : Se

maixcra ( < mñs quera) : Ped

30 Vegeu també funs i unflar per fins i inflar que apareixen en diversos punts del valenciá
(DCVB\. L'efecte de lfl i la proximitat de nasals, en aquests darrers exemples, deu haver influit en el
canvi.
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graíx (1 garaix 1 fr" garage): Ped

betrava (< fr. beterave): Or

fredat ( < fe redat): general

escarbat (lescarabat): Atz, Bsa, C, Cas, D, Llí, Nou, Ond, p, Se, Teu, X, Xeb /

escarba¡ol: Ala, Alc, Bd, Bg, G, J, Llo, Mur, Or, ped, Xa (mapa núm. 173)

fríula: Bd, Bme, C, D, Llí, Llo, Mur, Or, Par, Rá, Sag, Se, Tor lfrígoln:Bsa, D, G,

J, Nou, Ond, P, Po, Ped, Teu, Ver, Xa I frígula: Bb (mapa núm. 159)

rdngua (lrdnciua): G, P (mapa núm. 140)

2.I.4.4. Prótesis

laf¡tarar: molt estés

lal¡treparar: general

falguíar: Bb, Ped

2.7.4.5 Anaptíxis

caranc (lcranc): Bsa, C, D, Nou, Ond, Po, Teu, Ver, Xa, Xáb I carranc: A, Atz, B,

E, G, Gall, Llí, P, Se (mapa núm. 33)

queredilla (< criadilla): gairebé general

saraval (lsarval lcerval en gat cerva[): LIí

2.1.5. Les semiconsonants

En posició intervocálica es donen alguns casos de pérdua de semiconsonants, a
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més de les formes d'imperfet dels verbs/er ivore, i, de manera més local, les de caure,

creure i traure / treure: fea, vea, quea, crea i trea. Hi hem recollit els exemples

següents:

boet (lbouet): gairebé general (mapa núm. 35)

poet (<pouet): gairebé general3r

oet (<ouet): gairebé general I panoet (<pa en ouet): Atz, p

anoer (lanouer): gairebé general

pald(lpalaia): Atz, Bb, Gall, Ond, p, Rá, Sag, Ver lpeld: A, Ala, Alc, B, Bd, Bg,

Bme, Cas, E, G, J, Llí, Llo, Mur, Or, Par, ped, Tor, X, Xa (mapa núm. 193)

foeta (<foieta): gairebé general

reet (1 reiet'pit-roig'): Cas

toera (ltouera'de Tous; tipus d'ametla): Cas

Hi ha alguns casos més de pérdua de la semivocal -i- que podrien ser restes d'una
pronúncia ioditzant anterior, encara que la proximitat d'una líquida fa pensar que es

tracta d'una simple dissimilació, si bé en els parlars no ioditzants no hi ha mai

dissimilacions eliminatóries32 :

falzia (<falzílla)'tipus d'ocell' : gairebé general

refiol (<refillol'repél')33: Br, Bv, Fl, Pa (mapa núm. 110)

Així doncs, com que només s'han trobat aquests dos exemples escadussers i

3r No fa gaire temps, aquest fenomen fonétic devia teni¡ una extensió molt major, com es desprén
de la pronúncia bolullera [as po'ets] aplicat al topdnim els Pouets. De fet, a Boluila actualment s'ha
reintroduit la semiconsonant intervocilica en el llenguatge parlat.

32 El mot llentilla, per exemple, elimina la segona palatal en els padars ioditzants, mentre que
a la resta del catali dissimila en gentílla, guentilla o dentiltn. Vegeu Veny (1978: 4344).

33 Aquest exemple de iodització és un mallorquinisme evident
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aillats, cal considerar que no hi ha indicis suficients per a suposar que la iodització

hagués tingut una difusió major per aquestes contrades en époques immediatament

anteriors en el temps, encara que I'origen mallorquí dels repobladors faga intuir que cap

als segles XVII i XVru h situació degué ser una altra i refiol n'és una resta.

2.2. Consonantisme

2.2.1. Inventari de fonemes consondntics

L'inventari de fonemes consonántics del parlar de la Marina coincideix plenament

amb el del valenciá general: lpl, /t/, lW, /b/,ld/,lgl, /f/,lv/, lsl, lzl, /1, /d3/, /tl,

lml, lnl, l¡'tl , lll , ll,/ , hl, lrl, ljl, lwl .

2.2.2. Les oclusives

Pel que fa a les oclusives destaca I'abséncia de I'al'lófon fricatiu dela lbl ([B]),

a I'igual que a la resta del valenciá on es distingeix tbt i lvl [séba], ftabárl. Únicament

el sentirem en el parlar acastellanat d'alguns jóvens de la zor:n costanera @sa, C, D,

Xeb), on comenga a estendre's el betacisme.

2.2.2,1. Pérdua de Ia -d- intervocdlica

La pérdua de la -d- intervocálica no afecta massa mots a la Marina Alta. No

obstant aixó, presenta fortes variacions al llarg de la geografia comarcal. Podem afirmar,

a grans trets, que coincideix més o menys amb la resta del valenciá general no-alacantí,

/ i
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que alhora difereix notablement del valenciá septentrional34 i dels parlars situats al sud

de la línia Biar-Busot3s. No es perd, per tant, ni en els participis en -uda i -ida -ferída,

eíxída, sabuda, muda-nten la major part dels substantius -neboda, nadal, escudellar,
redó. La localitat de Xábia, peró, apareix com un illot de conservació de I'oclusiva
intervocálica enmig d'una zona que presenta una cer[a uniformitat.

Els tres estadis evolutius que trobem a la nostra comarca, pel que fa a la
desaparició o conservació de la -d- intervocálica, són els següents:

- etapa I. Manteniment gairebé general. És propi de Xábia, Tárbena i Bolulla:

1. Només es perd la -d- en el sufix -ada: (aí)xá, vespra, @)cabá. A Tárbena,
fins i tot, es conserva en els plurals -sobretot ho fan les dones-: ses racades, sa'ls ha
cabades d'endur.

2. La -d- es manté en tots els altres casos: mafdfur, serrafdfura, mafdfeixa,

llauraldlor, mocafdlor, forafdfet, albaldlet, cafdlira; i a Xábia abaldlejo i encaraldfís.

Tenint en compte l'escrit que ens ha deixat I'alteá Francesc Martínez (I, L9l2:
16), hem de suposar que aquest era I'estadi de conservació de la -d- més o menvs
generalitzat a primeries de segle a quasi tota la comarca:

"En les paraules terminades enada, unes vegades suprimixen la última sílaba,
atres no, especialment algunes persones; és cuestió de la costum que pren cada
u. Aixina uns pronuncien, v. gr.: annrgada, attes amargá; bategada / bategá;
teulada / teulá; he notat que a medida que passen anys aumenta el ús de la
supresió da.

No es fa ús may, al contrari de lo que ocurrix en Valéncia,de la supresió
dela d en les paraules que acaben enadory adora (...) com tampoch en les que
la terminació és en ades,..."

3a Vegeu Gimeno (1989a i lgg4).

3s Per al valenciá meridional, vegeu Veny (1978: 207-2lO), Colomina (1985: tOg-IZ¡)i Segura
(1996: 50-60; 1998: 3843).
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- etapa II. Vacil'lacions en els grups -ador, <det, 4dí-i <dura;

llauraldlor: C (excepte alguns jóvens)

generacions majors: Ala, E, Llí, Or, Se, Teu, X;

esporádic: la resta

mocaldlor alternant arnb mocaor: general

forafdlet: E

albaldlet: E, Teu

encarafdlís: Llí, X

caldlíra: Ala, Or, Sag, San, Teu, Tor, Ver, Xáb

- etapa Itr. La -d- es perd sistemáticament en els sufixos - ada, - ador, - adura, - adís

/ -a, els diminutius en -adet / -a: encaraís, serraissa,llauraor, oixd, maüra,foraet,

etc.; i en mots aillats com ara cai'ra i baejo. Es representativa de prácticament tota la

cornarca.

La pérdua de la -d- en posició inicial, ocasionada per la preséncia de I'article

femení que Ia fa intervocálica, es dóna en tots els pobles -i en tot el valenciá- en el mot

estral,'destral', i només a Castells de Serrella en entíIla (<la entilla 1Ia dentilla <

la llentilla).

A més a més, el prefix des- sol passar, de vegades, a es-, la qual cosa podria

tractar-se d'un simple canvi de prefix, ocasionat pel major rendiment o freqüéncia

d'aparició de ¿s- en la llengua o bé per la pérdua de la -d- en contextos afavoridors.

Siga com siga, als pobles estudiats trobem vacil'lació entre les formes següents, amb

predomini de la primera: desbravar-se / esbravar-se; desmaiat defam / esmaíat defam;

desmorrellat (un plat) / esmorrellat; descom.ar / escorxar, etc.

Generalment s'ha considerat que la pérdua de la -d- intervocálica responia a

factors fonétics: se suposa que en un primer moment el fonema /d/ es rcaLitzava

plenament oclusiu en tot el valenciá -tdl- i que després va passar per un procés de
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fricativització -t6l- que aboce aquest al'lófon a la desaparició. S'ha intentat establir un

orde cronolÓgic entre els diversos sufixos i/o contextos en els quals s'ha produit la

pérdua36 i quines etapes ha seguit. El que sí que se sap amb seguretat és que aquesr

fenomen fonétic és molt recent i en la nostra comarca molt més que en alacantí. Al meu

parer, i en contra del que s'ha dit, considere que s'hauria de tenir en compte, a més

d'atribuir a aquest canvi raons articulatóries -que possiblement tenien sentit en un

moment incipient-, que actualment s'ha produit un procés d'expansió del fenomen per

imitació, com un calc de formes que es consideren prototípicament valencianes. Aixó

explicaria, per exemple, que a la Marina, on fins fa poc sonava clarament la -d- del

sttftx -ador, i on el fonema /d/ sol pronunciar-se sensiblement oclusiu entre molts

parlants, s'acabe perdent ut:n-d- que ara per ara no es pronuncia fricativa 37. I ¿per qué

afecta només uns mots, i en d'altres on la -d- aparcix en el mateix context, es manté,

com ara en abadejo i cadena, que s'hi pronuncien [ba'ed3o] i [ka'dena] / [ka'6ena]
respectivament?38 No oblidemtampoc que sovintel canvi és moltbrusc, sense que hi haja

una etapa de convivéncia de les dues formes entre una generació i una altra. No obstant

aixó, com que trobem diversos matisos d'oclusivitat en el fonema /d/ intervocálica en

altres comarques centrals del valenciá al costat de la pérdua de la consonant, podem

pensar que en tots els llocs s'ha perdut la ldl per relaxació -és a dir, per fricativització-

i posteriorment en aquells mots on s'ha conservat s'ha reforgat i s'ha fet oclusiva com

a reacció.

36 Vegeu Colomina (1985: Lr,5-L27).

37 De fet, a la Marina el fonema /g/ se sent gairebé sempre com a fricatiu -fins i tot en posició
inicial-; l'al1ófon fricatiu de la lü no és gens regular -depén generalment de persones i del moment-
i la bilabial /b/ sempre es realitza com a oclusiva.

3EI sovint en un mareix context hi ha possiblitats de realització teóricament incompatibles.
Recorde un cas del meu propi parlar callosí: el sintagma cap de dansa espronuncia per un mateix parlant
de tres maneres diferents. Ai ccstnt de ['kab de 'dansa] també s'hi pot sentir la forma simplificaáa ['ka
de 'dansa] / ['ka 6e '6ansa], t:i¡js acord amb les tendéncies fonétiques de I'alacantí; i, finalment, tenim
la variant ['ka e '6ansa].
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2.2.2.2. Pérdua de Ia -g- í Ia -v- íntervocdlíca

I-a -g- [y] i la -v- entre vocals es perden de manera aillada en els mots següents,

la majoria dels quals tenen molta extensió en tot el valenciá:

tyl

aülla: Atz, Bb, Bsa, C, D, Nou, Ond, P, Se, Teu, Tor, Ver, Xáb (mapa núm. 11)

aíxuar (1 eíxugar): gairebé general (mapa núm. 59)

juar: gairebé general

(ar)rua: gairebé general (i clássica)

lvl

llaor: A, Atz, G, Teu, P, Po, Rá, Sag, Tor, Ver (mapa núm. 58)

aixuar (laixovar): P, Ver

-dem, - deu: forga estés (mapa núm. 80)

2.2.2.3. Diminutius dels mots lloc, foc, joc, nuc i cap

Pel que fa als derivats -generalment diminutius- d'alguns mots acabats en /k/

(o /p/), hi ha una gran oscillació entre els casos de manteniment de l'oclusiva sorda i la

seva sonorització. Depén dels pobles hi ha preferéncia per una o altra solució (mapes

núm. 37-39):
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zoÍal zona II ZONA III

lloquet lloquet lloguet

rryuquet / nuquet nuguet / nuquet nuSuet

foquet foguet /foquet foguet
joquet joguet /joquet joguet

capet cabet / capet cabet

-zona I: Llí, Ped, X (i també a Tárbena);

-zona II: aquells pobles que conserven I'oclusiva sorda depenent del mot; a Castells,

capet, Iloguet, nugueLfoguetijoguet; aBenissa, Iloquet, nuquet,foguet,jogueticabet;

i a Callosa i la Nucia, lloquet, foquet, joquet, nuguet i cabet; hi ha també molts pobles

arcrb lloquel i la resta d'exemples amb [y];
- zona III: A, B, G, J, Nou, Teu, Xáb.

2.2.2.4. Els grups finals -nt í -lt

Els grups flt i -lt mantenen la [t] a tota la comarca (mapa núm. 40), llevat de

Pedreguer, la Llosa, Jesús Pobre, la Xara i la Vall d'Alcalá (a la Vall de Gallinera
-sobretot a I'interior- la situació és molt inestable, encara que els jóvens la solen

pronunciar més que els vells). Ara bé, enc¿ua que en alguns pobles la pérdua no és

general pel que fa al grup -lt (la 4 d'alt, per exemple, s'hi resisteix a caure), a

Pedreguer no presenta excepcions, llevat dels contextos on es manté per fonética

sintáctica, com en els mots vint i cent (vint-i-u, centat), en els gerundis quan van seguits

del pronom ho (diguent-ho, escoltant-ho) i en casos com ara santAnton¡3e. Per una altra

3e Hi ha, fins i tot, alguns casos d'ultracorrecció, com ara la pronincia [a'ont] per [a'on] a Calp,
en posició final o quan el mot que segueix comenga per vocal, i I'imperatiu de la persona del plural seguit
del pronom ho que se sent a Pedreguer: miremt-ho, escoltemt-ho; que presenta un parallelisme evident
amb les pronúncies deixem-do i dien(t)-do propies de Monóver (colomina l9g5: 173).
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banda, la [p] de llamp s'ha perdut de forma esporádica enuna área una mica més ámplia.

Aquesta pérdua de les oclusives no és gens estranya en el catah del nord, ni

tampoc en el valenciá septentrional, I'eivissenc i part del valencii meridional. Ara bé,

en aquest cas és forga destacable perqué, llevat de la vall d'Alcalá, que suposa una

continuitat lingüisticogeográfica amb el Comtat, els altres quatre pobles representen un

illot dins d'una i.rea molt compacta de conservació, que abraga les comarques costaneres

meridionals:

R I

pont ) pon

cent > cen

guant > guan

molt ) mol

dalt ) dal

llamp ) llam

malalt I maralt ) malal / maral

Cal destacar també que a la resta de la comarca, on es conserva l'oclusiva final,

no ocorre el mateix en els plurals, que, amb una extensió bastant considerable, perden

la consonant oclusiva:froÍntl /fro$sl; mara[t! | mara$sl. No obstant aixó, la [t] també

se sent ailladament a molts pobles -folnts] i marafltsl-, de la mateixa manera que

aquesta consonant es resisteix més a perdre's en els plurals del grup [rt]: velrt] I velrtsl-

ve[rs].

A Pedreguer i a Jesús Pobre, a més a més, es perd la [t] que va precedida d'una

[] semiconsonántica:

malei ( maleit

pa beneí 1 pa beneit ( pa beneit

En els mots buit, cuit íbescuit no s'hi ha produit la pérdua, perqué aquest diftong

s'hi pronuncia creixent, i, per tant, ens trobem davant d'una vocal plena: ['bwit], ['kwit]

i [bes'kwit]. No obstant aixó, a Callosa d'en Sarriá i a Polop @eltran 1994: 30;
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Colomina L994:200), on es manté la [t] en els singulars dels mots acabats en -nt, -lt,

i el diftong /új/ es pronuncia decreixent, el plural d'aquests mots és ['bujs], ['kujs] i

[bes'kujs], a l'igual que hi ha [ma'lals] i ['pcns]. Aquesta mateixa simplificació es dóna

en baleáric, tal i com assenyala Colomina (1996: 200-2Ol), que fa un estudi exhaustiu

de la simplificació dels grups consondntics finals en catalá antic i actual.

2.2.2.5. El grup final -nc i el seu plural

En relació amb el fenomen descrit adés, trobem que sovint el grup consonántic

final que apareix en el plural de cranc -cra[qks]- (mapa núm. 33) se'ns presenta reduit

a crans, a partir del qual s'ha creat un singular cra (Alaguar, Benigembla, Bolulla i

Tárbena) i cran (Bg, Par i Tollos). Aquesta pronúncia relaxada sembla que no siga

prÓpia del nostre dialecte, com es pot veure en les formes banc/balrlksf o esclata-

sang/esclara-sa[qks]. Ara bé, diversos exemples d'ultracorrecció fan pensar que no deu

ser una pronúncia molt estranya en el llenguatge: colínc ('11uer': J, Ped) apareix com a

forma paral'lela a colí (Bd, G, Llo), possiblement per la pressió del plural colins

interpretat com a colincs.Igualment hi sentim tabanc ('tavá, tave': Alc, G, Llo) al

costat de tabd (forga estés). Un altre exemple més difícil d'explicar seria el mot tirlé
-que apareix en I'expressió faltar un tirlé- que pren la variant tírlénc a Teulada i

Xaló.

A diverses zones del catali, com ara a la zona oriental del Principat, on el mot

banc perd I'oclusiva en singular i plural, mantenint-se la velaritat en Ia lnt final, hi ha

diversos exemples de reforg ([q(k)])*: pedrolinc, fenc, rajolínc, reveíxinc, reientinc,

estaldínc'estalzí', etc (DCW). Segurament, més que I'afegiment de I'oclusiva, que a
penes es percep en I'al{ófon velar del fonema nasal, es tracta d'un cas de conservació de

la consonant final, més habitual en aquelles terres que a la resta del catald: tron, rodon

a0 Vegeu Rasico (1935) i Gulsoy (t997).
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2.2.2.6. Les oclusives enfonética síntdctíca

En fonética sintáctica, quan es combinen dues oclusives o una oclusiva i una
fricativa, no s'hi produeix mai la pérdua de la primera de les consonants, com ocorre en
alacantí i, en molts casos en valenciá general (vegeu Recasens [1991: Zl0]; i Barnils

Í1912: 186 i l94l):

Marina Alta Alacantí (Segura 1996: 69)

['krek ke 'si] 
['kre ke 'si]

[(a)ka'bad de 'fer]al 
[aka'ba 6e 'fer]

['plat'pla] ['pla 
'pla]

['did 
'grcs] 

t'di 
'yrcsl

['set ka'basos] ['se ka'basos]

[ 'pct'ser] [ 'pc 
'sef]

[(a) plo'yut 'fcrt] 
['a plo'yu 'fcrt]

Si un mot acaba en dos consonants i la darrera és oclusiva, quan en fonosintaxi
apareix seguit d'una altra consonant, aquella es perd sistemáticament com en tots els
parlars catalans:

['fcr kom] 'fort com'

l'fcr¡ 'ver(a] 'font vella'

ar Exemples com aquest expliquen que a la Marina Alta encara es conserve el p¡onom ¿¿
pronunciat [at] o [ad], ja que s'hi poden donar combinacions del tipus [ad 

'diwen], que a la major part
del valencii serien impensables; i aquest fet ha provocat que a la resta de pobles valencianr r. substituesca
per eI, es o te"
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2.2.3. Les líqaides

2.2.3.t. Alternanga r I I

Sovint les consonants líquides són intercanviables entre sí, alhora que presenten

una quantitat més gran de metátesis que qualsevol altra consonant (vegeu 2.2.6.).

A la part septentrional de la Marina trobem diversos casos d'alternanga r/l enles

dues direccions: per una banda, com és comú en valenciá general, en els grups inicials

cR- , BR- , FR- , que canvien a cI-, bl- ifl-, i de vegades en el sentit invers: FL-

i BL- que passen afr- i ár-. No obstant aixó, és interessant de destacar que el pas de

CR- a cl- no és tan freqüent als nostres pobles com se sent a les comarques veihes. De

fet, només hi ha c[]onír aPego i encara es conserva c[r]osses a Pedreguer, Gata, Xaló,

Llíber, Tárbena i la Vall d'Ebo (mapa núm. 60). De la resta de casos, la distribució

geográfica és la següent:

btllíc: Atz,E, Gall, P (mapa núm. 118)

fllje ix : gairebé general

flrluíx: Nou, Xáb

flrlassd: Ala, Alc, Bb, G, J, Llo, Ond, Or, p, San, ped, Xa (mapa núm. 6g)a2

fiblrló: Bg, Bme, G, Sag, San, Tor (mapa núm. 166)

emblrfincar (<emblincar lblincar lbinclar 1vínclar [Colomina L99l: L73-

L74l\: general

Aquest fenomen ja ha estat assenyalat per Colomina a la Marina Baixa (1991:

24), especialment a la Vila Joiosa, on és particularment cridaner: les formes clénc,

llentiscre, plegar, pluna i safrí hi apareixen en lloc de les normals cranc, llentiscle,

o2 Compareu el castelláfrazada.
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pregar, pruna i saflá (<Ílassada). Jo mateix he replegat del mateix poble la forma

blanca en lloc de branca.

2.2.3.2" La pérdua de Ia -r final a Pedreguer i Xdbia

La pérdua de la -r final a Pedreguer ja ha estat estudiada anteriorrnent per Garcia

i Beltran (L994: 68-71), peró els primers a fer-ne esment foren Sanchis Guarner i

Colomina. Aquest darrer autor també dóna notícies de la pérdua d'aquesta consonant a

Xábia:

"Convé conservar la -r final de paraula que és un dels trets característics de la
pronúncia valenciana, puix que es conserva en quasi tota la Regió, si bé
desapareix a la Vall de Novelda i a les viles d'Ibi i de Pedreguer, com també al
Maestrat i Morella, igual que ocorre al Principat i a les Illes Balears. Cal, peró,
evitar I'epéntesi viciosa de r darrere els mots plans acabats en { que s'ou al
Marquesat de Dénia i a la Marina (...) i també la més generalitzada de darrere
infinitiu en -re" (Sanchis Guarner 1993:88-89)

"La -r final etimolÓgica ha desaparegut en tot el domini lingüístic, a excepció de
la major part del País Valenciá, que la conserva. En la zona estudiada (La
Marina) desapareix l'-r final a Pedreguer i Bolulla -sembla que també a Xábia,
almenys en els infinitius" (Colomina 1985b: 44)

Aquesta característica del parlar de Pedreguer i Xibia oposa tots dos parlars al

valenciá general, i els fa coincidir amb Bolullaa3 -Marina Baixa- i el valenciá

a3En aquest poble la pérdua és molt més sistemática i es produeix en els casos segiients:
1) En els infinitius: cantá, parl.á, volé, corre, coneixe, sentt, dí; fins i tot seguit de pronom

enclític: mirá-me, fé-Io, coneixe-la, serúí-Io, oferí-mos, demaná-vos, contá-ho, volé-ho; també es perd
la -r i la vocal del pronom en casos com coneixe't i mereíxe'm.

2) En els substantius en general --€xceptuant-ne alguns monosítlabs-. Sistemáticament, els
acabats en -ador, -edor, -idor, -er: llauradó, corredó, vividó, sabaté, carré, papé, Algé, soligué, i també
campaná, JZtg{A @pónim), aixauá (<.aixovar), runá.

Els substantius acabats en -or oscil{en. En tot cas, no hi ha -r en o16, caló, pndó, su6, foscó.
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septentrional i meridional de les valls del Vinalopó. No obstant aixó, actualment a

Pedreguer la restitució d'aquesta consonant s'ha produit prácticament en la totalitat dels

substantius i adjectius -a Xibia s'observa més vacil'lació-, mentre que els verbs s'hi

resisteixen més.

El tractament de la consonant final a cadascun dels pobles no és exactament el

mateix, per tant. A Xábia, malgrat que la gent major i d'edat mitjana perden moltes més
-r que a Pedreguer, ja que no la conserven en els substantius i adjectius (senyó retó, per

favó, pont del llavadó, carré majó), els jóvens I'han restituida bastant. A Ped.reguer, per

contra, on la recuperació és anterior, només s'hi perd en infinitius, sobretot els de Ia la

conjugació i els de la2a d'accentuació plana com ara ná, cantá, coneíxe, creixe, corre,

i en mots aillats (carcé, lloré, florímé, primé)e. La situació actualment s'ha estabilitzat

i s'hi observa fins i tot que alguns jóvens poden perdre més -r que no pas les persones

majors, les quals s'esforcen a pronunciar-la, fugint d'una burla secular per part dels

propis veins:

Se sol perdre -sobretot els majors, perd no de manera sistemetica- en directó, autó, actó,
professó, anterió, posterió, escrit6, favó imadfi.

3) En alguns adjectius acabats en -or: milló, pitjó.

La -r s'hi conserva en els casos següents:
1) En alguns monosíl.labs:

.substantius: cor, mttr, por, or, bar, tir, lLar.
Es perd en pl6 ifló.

. adjectiu: pur, car, dur.
En "clar" oscil.la, i tant podrem sentk clar com cld.

. preposició: per.
2) En molts cultismes o mots poc usats:

. substantius: acer, tesor, arnor, valor, sospir, solar, futur.

. adjectius: regular, popular, sonor, militar, segur, obscur (aquest s'usa poc).
3) També es manté en el mot ahir, com en valenciá meridional i septentrional; sens dubte, per

oposar-lo al castellanisme ahí.
4) Tots els plurals de les paraules que conserven la -r en singular també la mantenen: tesors,

cors.

e I de manera fossilitzada en expressions populars: estar fet un sant Ltatze; més amarg que
I'aceve; demanar paré; estar fet un gambé 'aplicat a la roba: estirada i feta malbé' ; garrofé, garrofé, besa
eI cul del bou 'es diu a una persona destrellatada, que actua sense seny' .
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"A Pedregué

tot ho sabenfé;

saben escurá, graná

i treure els gossos a cagó."

Manuel Sanchis Guarner (1982: 51) ja arreplega aquesta frase, i la següent, com

a escarni que fan els pobles del voltant de la pronúncia local de Pedreguer:

-Eres de Pedregué, clá?

Pues obri ln boca que vull cagá.

(diuen els dels pobles veins)

-Obri-la bé i jo cagaré.

(contesten els de Pedreguer)

A la resta de la comarca, de manera més menys general, la pérdua de la -r només

s'observa en els contextos següents:

- en els plurals (entre la gent major): metlés, sabatés, campanás;

- en fonética sintáctica, en infinitius seguits de vocal átona: ell va 'ná (a

A)lacant; van tornñ al poble l'any passat;

- en infinitius seguits de clític comengat per consonant: mírá-te, doná-lí, etc.

(mapa núm. 52)

Igualment trobem, a tota la comarca, fins i tot a Pedreguer i Xábia, -r

ultracorrecta en els mots cónter 'compte' ibacallar, alli on aquest mot és viu, a més de

presor i provessor Qtrofessor a Calp), que abracen tots els pobles, excepte les valls de

I'interior (Cas, Gall). De forma esporidica, també hitnalcdlderper alcalde. I, alternant

R7
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amb la pronúncia sense -r, com ja assenyala Sanchis Guarner, se sent de manera

generalitzada créurer, tréurer, vórer, etc.

2.2.3.3. Canvi [r] > [r]

El pas de la bategant [r] a la vibrant [r] no és massa freqüent, peró en gran part

del valenciá, i a la nostra zona d'estudi al nord-oest de la comarca (A, Atz, B, E, Gall,

P), a més de G, Llí i Se, és general en carranc per caranc (lcranc). També el trobem

ailladament en altres mots com ara:

cafrlegol: Bmau

bolrlumballa: Gall

Recasens (1991: 336) ens dóna una explicació contextual, poc convincentpel fet

que no prova tots els exemples aportats, a partir de diversos mots catalans, alguns d'ells

acceptats per la normativa: espdrrec, sarrampió, carrafal, currumbela, soroll,

carraguina (derivat de carago[):

"Una possible explicació fonética del fenomen resta fonamentada en la preséncia
d'una vocal posterior adjacent a [r] a molts dels mots afectats; efectivament,
aquest context vocálic hauria propiciat un increment del grau de retracció del cos
lingual durant la producció de la bategant, i contribuit, en conseqüéncia, a la
transformació de la bategant en vibrant. "

2.2.4. Les síbilants

És, sens dubte, en el camp de les sibilantsas on el parlar de la nostra comarca

a5 colomina (1985b: 4144) és el primer a donar notícies d'aquest particularisme.
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presenta més particularitats.

2.2.4.L. Abséncía de ljl davant de [l

En principi, cal destacar I'abséncia de la ljl davant de /1, que és própia, a la

nostra zoÍra, de la zona central i costanera (mapa núm. 46) i s'estén per la comarca vei'na

de Ia Safortr, a més del poble de Tárbenai ccrxa, pex, xímenera (mapanúm. 46). Aquesta

consonant sovint és pronunciada amb un marcat carácter alveolar a molts llocs (Bb, Bsa,

Ped, X, Xeb).

Castells de Serrella, la vall d'Alaguar, la vall d'Ebo, la vall d'Alcalá i la vall de

Gallinera en són I'excepció i, per tant, coincideixen, si fa no fa, amb la major part det

valenciá; ara bé, la [i] és molt més perceptible en posició final que no pas en posició

intervocálica: [péjfl, ttréjj] / tkájfal-tkáfal, [brújja]-[bri[ale. Aquesr esradi fonétic

sembla que era corrent en catalá medieval.

Precisament, aquest tipus de pronúncies fa que en aquests pobles siga molt difícil

de trobar un mot comenQat per [Jlo8, que, per contra, sentim a la resta de la comarca

(fflimenera / ffiumenera, l[fátíva, lfiarop, i, fins tot, $larment, fffona i l[folíguer).

Allá la tendéncia és afegir una vocal de suport amb la inevitable semivocal [j], que pot

ser més o menys perceptible: aft[]ímenera / alj[fumenera, a[1[ldtíva, af{farop,

affiarment, af1f]oligueri o bé recórrer al fonema africar frjl ft[]olíguer, ft[farop,

ftffona, etc.

Per una altra banda, no hem d'oblidar que és una constant a tota la Románia

occidental, on existeix aquest fonema, I'alternanga de la pronúncia del fonema palatal

6 I també de I'alacantí (Colomina 1985a: 142-143 i mapa núm. l9).

47A la localitat veina d'Altea també s'observa el mateix fenomeu.

aE Només hi hem recollit els mots [['li[lanta, f]iffiona i els topónims comarcals -encara que
no sistemáticament- lf-lató i Ifid.bia.
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fricatiu sord amb iod o sense (l'italiá és més sistemátic, ja que mai no anteposa la
semivocal: coscia [kólJa], mascella tmalJellal). En aragonés hi ha les dues pronúncies
(vegeu la cita de Nagore en 2.2.4.2.) i en gallec tenim baíxar a la zona occidental i
baxar a I'oriental:

"As formas com - ax- (baxo, baJcar, caxa, faxa) son propias do galego oriental,
especialmente do de Asturias e leste de Lugo, fronte á solución maioritaria ¿íx-
(baixo, baixar, caixa, faixa), na que se xerou un iode. No grupo <x- o
desprendimento dese iode tamén afectou ó galego oriental:feíxe, mndiixa, peixe.
(Fernández Rei 1990: 52-53)"

A Galícia, no obstant, la generalització de I'ensordiment de les sibilants ha
provocat que el fonema /3/, existent encara en porn¡gués, es presente sota I'al.lófon [[,
que' en aquest cas, no ha generat cap element palatal vocálic davant: viaxe, paxe,
paxaro, vexo, mexaL avantax.a, etc. El portugués, per la seva banda, presenta pocs
casos d'abséncia de iod, i prácticament sempre en contacte amb una vocal velar: baixar,
peixe, queíxa, froixo (o frouxo), peró bnua, coxa'cuixa', coxo ,coix,, coxim,coixí,,
moxama, texago'teixó'.

En asturiá només hi ha vacil'lació enpexe/peíxe, quexa/queixa: en els altres casos
la pronúncia mai no és bifonemática: caxa, baxar, coxn, bruxa; a més a més _com en
gallec- hiba viaxe, llixeru, etc, com a resultant de I'ensordiment de la ftl .

Finalment en occitá, el fonema lf , que manté, des del punt de vista dialectal, la
pronúncia palatal [f] en gascó, agenés, Tolosá, foixenc, central i donasanenc i que
apareix sota la forma despalatalitzada [s] alazonanord i oriental, pot anar precedit o no
de iod, com es desprén de les paraules de Lois Alibért (1976:2g): "i pót demorar
sensible o s'amudir del tot: peis (peich o pech).,,

Vícent Beltran i Calvo

El parlar de la Marina Alta: El contacte interdialectal valencianobalear. Vicent Beltran i Calvo.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999.



rouEnc¿ or

2.2.4.2. El cas de Gata i Murla

Per una altra banda, cal destacar la pronúncia d'aquesta consonant a Gata i a

Murla (vegeu Colomina 1985b: 43; L986b:661). En aquests llocs la {/ s'ha rransformar

en [tJ], amb un fort caricter alveolar al primer poble, on se sent clarament el primer

element oclusiu, la qual cosa fa que sovint faga un efecte acústic prácticament idéntic al

de I'africada ltsl. Aquest carácter alveolar afecta també la prepalatal africada sonora

[fi]. Tal i com proposa Colomina (1985b), aquest fenomen deu ser resultat d'una

restructuració del sistema de les palatals que hi dugueren els mallorquins al segle XVII.

Com que en la major part dels dialectes orientals els mots carxofa, puruca i peix són

pronunciats amb prepalatal fricativa sorda, sense fer-ne distinció depenent de la posició

que ocupa dins la paraula, els mallorquins-valencians d'aquests pobles, que comengaven

a imitar els seus veins, que pronunciaven [kar'tpfa] i ['puJ'ttJa], ho estengueren a la resta

de posicions: ['katJa], [petfl, [tfi'tfanta].

Ara bé, hem trobat alguns indicis de canvi que fan pensar que aquesta pronúncia

acabará per ser residual entre els jóvens de Murla. A Gata, peró, a hores d'ara encara

manté plena vitalitat en totes les generacions.

Després de passar uns qüestionaris específics als sis escolars murlers menors de

13 anys, podem afirmar que només mantenen la pronúncia africada ltl aquells alumnes

els dos pares dels quals són de Murla (3 xiques en concretae, i una d'elles només en

registre informal); els altres tres (dos xics i una xicaso) sempre fan servir la pronúncia

fricativa. La generació d'adults i majors és sistemática en la utilització de la ttfi, fins i

tot amb alguna diferéncia respecte a Gata, com araTb [pa'titfi a Murla enfront deTb

[pa'tisk] a Gata; igualment s'observa, com ja s'ha dit adés, que Murla manté el carácter

palatal d'aquesta consonant, mentre que Gata tendeix cap a I'alveolar /ts/.

ael¡rena Sendra Ferrándiz, Paula Sirera Sirera i Alba Sendra Ferrándiz.

s I¿ mare d'Andreu Sala Oliver és de Quatretondeta -el Comtat-; la d'Angel Reig Sánchez és
de Cazorla (Jaén) i un dels pares de Rebeca Sirera Prats no és de la comarca.
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Vegem els resultats obtinguts entre els xiquets de I'escola de Murla, als quals

se'ls va mostrar una série de dibuixos i havien de dir el que veien. Només hi posem

aquells que ens interessen per a estudiar el fenomen en qüestió, incloent-hi paraules que

intuíem que una volta reintroduida la fricativa podien ser exemples d'ultracorreció:

L.S.F. P.S.S. A.S.F. A.S.O. R.S.P. A.R.S.

navalxa na'vatJa na'vatJa na'vaJa na'vajJa na'vaJa na'vaJa

conerxer ko'netJer ko'netJer ko'neJer ko'nejJer ko'neJer ko'neJer

baixar ba'tJar ba't[ar ba'Jar baj'Jar ba'[ar ba'Jar

peix petf petJ pef pejf pef peJ

creüer 'kretJer 'kretJer 'kreJer 'krejJer 'kreJer 'kreJer

Xaló tJa'lo tfu'lo Ja'lo Ja'lo Ja'lo Ja'lo
Xixona tf 'tfona tft'tfotta Ji'Jona Ji'Jona Ji'Jona Ji'Jona
xixanta tJi'tfanta tJi'tJanta Ji'Janta Ji'Janta Ji'Janta Ji'Janta

colxo 'kotjo 'kotfo 'kofo 'kojJo 'kofo 'kofo

fluix flutJ flutJ fiuf fiujJ fiuj fiuf

curxa 'kutfa 'kutja 'kufa 'tujfa 'kuja 'kufa

dibuix di'butJ di'butJ di'buJ di'bujJ di'buJ di'buJ

[J]imenera tJime'nera tJime'nera tfime'nera tJime'nera tfime'nera tJime'nera

patisc pa'tisk pa'tisk pa'tisk pa'tisk pa'tisk pa'tisk

patixes pa'titJes pa'titJes pa'tiJes pa'tiJes pa'tiJes pa'tiJes

patisca pa'tiska pa'tiska pa'tiska pa'tiska pa'tiska pa'tiska

fletxa 'fletfa 'fletJa 'fletfa 'fletJa 'fletfa 'fletfa

cotxe 'kotJe 'kotfe 'kotfe 'kotfe 'kotJe 'kotfe

clótxina 'klctJina 'klctJina 'klctJina 'klctJina 'klctJina 'klctJina

sarvatxo sar'vatJo sar'vatJo saf 'vatJo sar'vatJo sar'vatJo saf 'vatJo
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A la testa de pobles de la comarca, on es desconeix aquesta pronúncia, trobem

alguns casos d'africació, ficilment relacionables amb aquest fenomen ara tan local. Són

els exemples següents:

a[tf]ample (1 eíxamp le) : general

paftffarell / p a[tflere ll ( 1 p aixar e ll 1 p as s erel/) : general

fleÍtll (< fleíx lfreixe ; i rambé el ropónim Fleíx): Ala, E, Ii2ó (fteftfler: Llo)

reltfla (lreixa): Llí, X

rebíltfií (1reveíxí): Bsa, Se

El pas de la palatal fricativa sorda a I'africada coresponent també es dóna

actualment en teres catalanes, encara que en contextos totalment diferents. Veny (1984:

46) i Alegre (1991: 110) ho detecten en el dialecte barceloní, on són ben habituals les

pronúncies "occidentals" txintxa, pantxe, txocolata i, fins i tot, en posició intervocálica,

atxecar-s e per aixecar-se.

Aquesta restructuració o alternanga de consonants sibilants no és tampoc estranya

en altres llengües romániques. Hem localitzat aquest mateix fenomen en aragonés, italia

i gallegoportugués.

Nagore (1989: 41) dóna a conéixer que en aragonés el fonema {/ té diferents

realitzacions fonétiques, depenent de la varietat dialectal: a més de üJI, [f] i [x], trobem

la pronúnciu [tJL que, segons I'autor, ens indica que el fonema es troba desfonologitzat:

varietat occidental varietat oriental var¿etat merídional

cqflco

xada

baxar

buxo

caixíco / caíxigo

ixata / ixada

baixar

buixo

cachíco / cachígo / cajíco

jada

bachar / bajar

bucho / bujo
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Pel que fa a I'itaüe, i seguint els estudis de Rohlfs (1966: 289), observem el

fenomen contrari, és a dir, que les consonants africades ttJ] i tdgl es fricativitzen en

posició intervocálica, fins i tot en context inicial per fonética sintáctica, a la zona de la

Toscana, el Lazio i part de la Umbria i de le Marche. I en gallegoportuguéssr, mentre

que la zona nord de Portugal i Galícia mantenen la pronúncia clissica [tJ]- en aquells

mots en els quals I'etimologia ens duu als grups inicials llatins CL-, PL-, FL-, el centre

i sud de Portugal presenta la variant fricativitzada [fl: 
52

Galícia-Nord de Portugal Centre í Sud de Portugal
'ploure'

'clau'

'flama'

Itf]over

[t]ave

ftfiama

[]over

fffave

Ífiamn

2.2.4.3. Elfonema ld3l

Quant al fonema /d3i, aquest presenta diferents al'lófons o possibilitats de

realització als pobles de Benissa, Senija i Teulada (mapes 4l-42):

1. [dg] a comengament de paraula i darrere de consonarrt: ldslermi, minldzlar;

5r Teyssier (1980): Histoire de Ia langue portugaise, Presses Universitaires de France, traduit
al pormgués per Celso Cunha (1997): História da língua portuguesa, Livraria Sá da Costa Editora.

Italid'general" Lazio-Toscana

'vgí"

'creu'

'la ceba'

'la gent'

viftfiino

croftfie

lalt[Jipolla

la ld3lente

vi[[]ino

croff-le

Ia[]ipolla

la l3lente
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2. [d:3] entre vocals, com a resultat etimológic dels següents grups [atins:

a. -TICU: formaldSle, salvafd:3le (en general, totes les paraules acabades en

atge). El mot feldSle té el mateix origen (<*EerrcuM <FEcTTUM <FEcATUM

<FTCATUM);

b. -DICU: mefdSle, juld3le;

c. -GY-: correfd:3}a, pla[d3]a, colefdSle;

d. El mot bofdSla, d'etimologia incerta, n'és una excepció.

3. Bl entre vocals, quan l'etimologia siga diferent a la dels grups anteriorss3:

a. -DY-: passef3Jar, puf3far, envef3la, mil3la, Ilel3la (a Teulada míld3la i

llefd3la)sa;

b. -BY-: rof3fa, halsla;

c. -VY-: llaul3ler:

d. -G-: lle[3lir, fref3lír;

e. -I-: maf3lor, píl3lor (a Teulada mald3lor i pifd3lor);

S'hi ha de tenir en compte, peró, que la [dg] valenciana es presenta molt

fusionada, de manera que no es percep gens la primera consonant oclusiva. I, per tant,

quan fem referéncia a la geminada [d:3] d'aquests pobles, volem indicar que se sent una

oclusió molt clara a l'inici de I'emissió del so, que sobta als que no estan acostumats a

rcalitzar-la. Sembla que al Principat i les Balears, malgrat que tothom parle del fonema

ld3l,la pronúncia habitual és una mica bifonemitica.

Curiosament, la conservació de les geminades té una extensió major a la nostra

comarca, ja que també afecta, amb diferent dist¡ibució, els pobles de Xábia, Poble Nou,

Llíber i Xaló. Els mapes 4l-45, que reproduim més avant, mostren de manera

esquemática quina és la situació d'aquestes sibilants a tots aquestes localitats. De manera

53 Segons Segura (1996: 65), "a la zona del Verdegis, el Moralet i també Sant Vicent del Raspeig
és (...) molt comú, gairebé general, el fet de sentir [na'vaga], [pase'3ar], etc."

5a Les formes mija, pijor i lleja s6n les própies del catalá medieval i actualment són dialectals;
de fet, mi$a, pitjor i lletja no apareixen documentades en la llengua antiga.
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resumida, trobem que:

- a Xábia únicament hi ha geminació en els finals en - etge, en mots aillats, com ara

bottja i cotettja i, amb vacil'lació, en els finals erL atge, amb predomini de [fi]
valenciana. S'hi desconeix la [g];

a Poblenou hi ha [d:g] en els mots acabats en <tge, atge i en mots aillats (botja,

corretja, llotger). Tampoc hi ha [S];
- Llíber i Xaló desconeixen la [J], peró presenten un nombre important de geminades

en posició intervocálica que desborda qualsevol intent de sistematiaació. No obstant

aixÓ, en molts casos, la coincidéncia amb el mallorquí és tan evident que ens fa pensar

en la influéncia dels repobladors del segle XVII: rotja, lletgir (i també uiÍd5l-ho),

fretgir, passetjar, corretgir, etc. Malgrat tot, sembla que la tendéncia d'aquests pobles

és geminar prácticament sempre que I'africada es trobe entre vocals (baetjo, retjola,

botítia, Senitia, coletge). Aixó explica el cas de llotger (llleuger; propi també de Poble

Nou), que no s'entendria si hi hagués hagut una semiconsonant davanCs. No obstant

aixÓ, hi trobem alguns exemples amb africada sense geminar: díjous, major, ajuntament,

vaja, Benigembla.

L'itali¿ comparteix aquest tret -la geminació intervocálica- amb aquests dos

pobles de la Marina:

"rA g davanti a vocali palatali si é dunque confusa con I'antica j latirn (majus),
con I'antico nesso di (radius) e con gÍ (fageus), per cui corrispondentemente a
queste forme nelle lingue neolatine abbiamo in tutti e tre casi il medesimo
risultato. Tale risultato nel dialetto toscano é, in via normale, gg (cfr. maggio,
raggio, faggio): per esempio Ia legge, egli legge, regge, Írigge, strugge, gregge,
fugge, mugge, rugge, ruggine, piantaggine, suggello < sigilli. Se a g seguivano
le vocali accenüate e oppure i, poteva verificarsi la caduta della consonante,
pervenuta al grado della fricativaT: cfr. nella lingua comune saetta, niello, paese,

55 A aquests pobles es dóna també un cas curiós de geminació que afecta la /n/: es tracta del mot
cuina, que ací es pronuncia ['hvinnc]. Evidentment, si s'hagués mantingut el diftong decreixenr, aquesta
pronúncia seria impensable; en el moment que s'ha produit el canvi al diftong creixent, ija no hi ha cap
semiconsonant davant la lnl, ja és possible la geminació.
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2.2.4.4. Palatalítzació del grup final -ltsl

La palatalització del grup /ts/ es desconeix per complet a toüa la comarca, amb

I'excepció de Pego i de I'Atzuvia. En aquests dos pobles es donen sistemáticament
-sobretot en els plurals i entre els jóvens i la generació intermédia-pronúncies del tipus

goÍtfi i venult[]. En fonética sintáctica no s'hi produeix mai la sonorització: toltfi es

anys, a I'igual que s'hi pronuncia ['vatJ a'nar] en comptes de ['vad3 a'nar]. Igualment,

el seu correlat sonor /dzl comenga a palatalitzar-se creant una consonant geminada [d:J]:

dofdSf e, tr eldSf e, se[d : g] e, Afd:¡lrivi a, etc.

Aquest fenomen *el pas de /ts/ a [tJJ i el del seu correlat sonor /dz/ a [d¡]- ha

estat assenyalat per diversos dialectólegs com a propi del castellonenc (ColonL97}; Veny

L984; Saborit 1998); en toÍosí meridional presenta una área d'aparició menys compacta,

peró té una extensió considerable (Gimeno 1994: 36-37 i 43; mapa núm. 26). En alacantí

i en valenciá meridional, segons Colomina (1985: 139-t4L, mapa núm. 18), la pronúncia

palatalitzada és l'única existent a Alcoi i a diverses localitats al llarg del Vinalopó
-Beneixama, Biar, Petrer, Novelda, el Pinós-; a la resta de pobles estudiats trobem tres

possibilitats: -[ts], la variant desafricada -[s] o la coexisténcia de [ts] i [tJL de manera

que la propagació de la palatalització és una variable sociolingüística, com per exemple

a Xixona, on els majors conserven I'africada alveolar i ets jóvens ja la pronuncien

palatal. Agó també ocorre a Callosa d'en Sarriá -la Marina Baixa- (Beltran 1994:33)

i a Canals -la Costera- (Sancho 1995: 45) i tinc constñncia que -[tJ] és la forma

predominant en valencii apitxat. Segons Segura (1996: 64-65), a la comarca d'Alacant

"[ts] en posició final es palatalitza sovint a la ciutat, peró no mai al camp". Fora de

l'ámbit valenciá, aquest fenomen és freqüent a diversos punts de la Franja de Ponent,

56 Vegeu Rohlfs (1966: 300).
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com ara a Fraga (Galan i Moret 1995: 29) i a Saidí (Moret i Sasot 1996:18-19).

Amb tot el que s'ha dit, podem afirmar que el canvi de /ts/ a ffi és un fenomen

propi d'alguns parlars de la Franja de Ponent i del valenciá general, ja que es dóna des

de les terres sud-tortosines a les alacantines -de forma més intermitent, si de cas, a les

comarques meridionals-.

2.2.4.5. Altres consonants geminades

La resta de consonants geminades própies del catale també es mantenen a la

comarca.

Per una banda, el grup lnnl apareix, de manera general, en els mots co[nn]a i

a(m)pofrurlar-sd7. En altres casos I'extensió geográfica és menor:

xefwla / xalnrla'tipus d'ocell': A, B, Alc, Bsa, Llí, pa, Teu, X, Xáb (mapa

núm. 187)

p olnrlerá' excrement' : Xáb (pofnlerá: Bsa)

[kwínna]: Alc, Llí, R¿, X (mapa núm. 7)

Pel que fa a aquest últim exemple, si s'hagués mantingut el diftong decreixent,

la geminació seria impensable; en el moment que s'ha produit el canvi al diftong

creixent, i no hi ha cap semiconsonant davant la lnJ,ja és possible la geminació.

Quant al grup ltll,lapronrincia general a tota la comarca és [ll]: mefllla, molllje,

espafll]ar-se, veflllar, gua\lla.I-es variants fonétiques dissimitades [r[ i [nl] se senten

únicament en el mot camamilrlla, a tot arreu, i en el segon cas només entre les

generacions jóvens de Benissa i Pego en el mot meln\a / ammefrila, respectivament, i

en aquesta darrera ciutat en el nom d'ocell mÍrdla (compareu xenna, xegna i xera /

57 En toponímia rural es conserva al terme de Xaló la geminada [nn] en el cas del Masserof dels
Friscannes.
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xara).

Tampoc no és gens freqüent la variant metatitzada [d], ni la simplificada [l], que

es troba molt esporádicament, com és el cas del mot mufi]aes o maufl)aes (<mottades)

a Sanet i al Verger respectivament. Més al sud, a Altea i l'Alfhs del Pi, aquesta és la

pronúncia predominant: mellla, espafllar-se, mollfe, velllar, etc.

No és, peró, tan estranya la dissimilació [yl] -amb la variant tqgll- que trobem,

per una banda, en el mot panvalenciirolylle, i també en molylfe a Dénia i pego, a més

de les variants que pren la paraula rutló als pobles on aquesta és viva: ruÍylló a Alcalá,

Beniaia i Castells, rulrlglló a la vall d'Ebo irulllo a Xibia. EIDCW, contráriament al

que jo he sentit, recull munglñ ('motlada') a Sanet; possiblement es tracta d'una variant

anterior en el temps, substituida actualment per muflld.

Enelcas detítlet,queapareixenl'expressiífaltaruntítlet,trobempossiblement

el nombre máxim de possibilitats, en una mateixa paraula, d'aquesta geminada: tirlé

@sa, Nou) | tírlénc (Teu, X) | tril¿ (C), tinglé (Cas), tíIdé (Se).

2.2.4.6. Canvi de [s] postconsondntica a lzl

Amb una extensió considerable -tn alguns casos només entre alguns parlants-

s'ha produil una sonorització de la consonant alveolar fricativa sorda /s/ en els mots

següentss8:

p ínlzld: gairebé general

pollzlím (<polsim 'roina'): G, Llí, Nou, Teu, Xáb

(aDcñnÍzler 'cáncer': forga estés

conplert: esporádic

5E A la Vila Joiosa -Marina Baixa- aquest fenomen está forga generalitzat i és cridaner en els
finals en -ció: aclzfió, redacfzlió, actuafzTió; també és habitual a Guardamar.

Vícent Beltran i Calvo

El parlar de la Marina Alta: El contacte interdialectal valencianobalear. Vicent Beltran i Calvo.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999.



de Ia Marina Alta: el contqcte interdialectal valencianobalear

Navarro Q, 1996: 51) dóna constencia que a la Terra Alta també es produeix el

mateix fenomen enpinzes, ganzell (canfzlell per cancell és general en catali), esguinzar

i pínzd. El context és prácticament el mateix: /n/ seguida de lsl. No s'ha de perdre de

vista el fet que en catalá actual els mots que presenten el prefix trans segtit de vocal

també es pronuncien amb I'alveolar sonoritzada: trdnsít f'trarultf, transacció

[ffanzaksi'o], a I'igual que els verbs endinlzlar i enfon[zlar. La sonoritzacil s'ha estés

també a diversos cultismes com ara sintalgzlí.

2.2.5. Abséncía de repercussíó de nasal en els mots magrana, llagostí i llagosta

A tota la comarca hi ha abséncia de repercussió de nasal, a diferéncia del valenciá

meridional alacantí, en mots comtrctgrana, llagostí i llagosta. No obstant aixó, en altres

casos aillats:

galrqlfarró: G, Teu I calrqlfarró: Bsa, C, Se (mapa núm. 186)

pori[r1]gós: D

llafrl)gostí: Bsa

2.2.6. Ieísme i betacisme

Malgrat que el ieisme sobretot i, molt tímidament, el betacisme, s'estenen entre

els jóvens de la nostra colnarca, encara hi ha un clar predomini de /Á / en els majors de

35 anys ala zona costanera, disminuint I'edat a la resta de pobles; la lvles manté molt

més ferma: només hi ha indicis de betacisme entre els jóvens de Benissa, Calp, Dénia

i Xábia. Fins i tot, hi ha molts exemples de pronúncia labiodental fricativa en casos on

etimolÓgic¿Iment hi ha /b/: vícícleta, vilIet, viveró, prohivir, convinar, vídó, porc javalí,

videt, vetum, villa (< cast. hebílln); la pronúncia betacista només afecta mots com ara
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a suSJínt, [blolta 
'tomb' (+ [b]oltar i relblolta) i [b]olar (+ [b]o/).

2.2.7. Fenómens fonétics díversos

Coincidint amb el vocalisme, hi ha moltes paraules amb evolucions fonétiques

més o menys irregulars pel que fa al consonantisme (assimilacions, dissimilacions,

metátesis, síncopes, etc.):

2.2.7 .1.. Assimilacíons

estifr)ores: Bb, Bsa, J, Nou, Ped, Se, Teu, Xa (mapa núm. 62)

carlkl (1card): Gall

[¡rleny a: gairebé general

fiI d'alllam: C

l¡tlegarrya: Ped

ld3lauger (1 llaugerllleuger): A, B, C, D, Gall, P, Xab / ldj,louger: Atz (mapa núm.

28)

2.2.7.2. Assimilacions deltípus mallorquí:ks, ps ) ts; kt ) tt; pd > dd

A tota la comarca -llevat de Pego i de les valls més interiors- se senten

nombroses assimilacions que recorden els hábits articulatoris dels illencs. Malgrat tot,

entre el jovent s'observa una tendéncia clara a I'anivellament fonétic amb la resta del

valenciá, encara que hi ha diversos pobles on el fenomen és més sistemátic i es manté

amb major fermesa; es tracta de Xaló i Llíber -a més de Tárbena- seguits de Gata,

Pedreguer, Jesús Pobre, Senija i Poble Nou. Els exemples recollits en són només una
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mostra:

dissalttle

prdlttlíca

tualttle

cafddfemunt / cafddlamunt

calddlany

cal*fana

caltsfot

caltslíngle

daltsla

sa[ts]

efdzfamen

Al poble de Gata també trobem un altre cas d'assimilació total -al punt i al mode

d'articulació- que afecta les palatals i que també ens recorda la influéncia mallorquina

del segle XVII:

doldSlóvens < dolzd3lóvens'dos jóvens'

méfd5]ent < mélzd3lent'més gent'

treft:fiícs < trelstflics'tres xics'

left:flímeneres < Iefst[]imeneres' les xemeneies'

alffiibres < a[2,Á]ibres'els llibres'

méffieig < méÍzñelg 'més lleig'

2.2.7 .3 . Dissímilacíons

El mot llentilla (mapa núm. 64) presenta a tota la comarca les formes dissimilades

següents:
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fglentílla: Ala, Bg, G, Or

entílln: Cas (també a Famorca i a Tárbena)

[dlentilla: la resta

Compareu ldlinoll / fdlunoll per genoll a la Cerdanya i el Capcir (DCW);

igualment JorÍdlí per Jorgi"

D'altres dissimilacions recollides a la comarca són:

malrlalt (<malalt): gairebé general (mapa núm. 63)

tollujina (1 torryina): gairebé general

me[r]ejar (1 menejar): gairebé general

lnlínya (lnyinya <nyenya 1 llenya): Bmau

eslbjurry ir ( 1 esmunyir) : Xáb

meftlunque ((cast. mejunje): Sag

tref\ija (<trellijaltregilla): A, Bme, Po, Sag, San, Tor

[d3lombrígol (<llombrígol'llambric'): J, Ped I [d3lambrígol:Bd, Bmau, Bsa, C, Cas,

D, Fl, Llí, Llo, Nou, Or, Par, Po, Rá, Sag, San, Teu, Xáb

2.2.7.4. Haplología

círer (1círerer): A, Ala, Alc, Atz, B, Bb, Bg, Bme, Bsa, D, Gall, Llo, Mur, Or, par,

Po, Sag, Teu, Tor (mapa núm. 69)

olar (lolorar\: Alc, Bsa, C, Llí, Llo, Mur, Se, X (mapa núm. 98)

mo nem (1mo n'anem'ens n'anem'): G, Nou

Jus Pobre (1Jesús Pobre'topónim'): G, J, Ped

destrellat /destrellá (1 destrellatat ldestrellatada): G
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2.2.7 .5. Consonants antihidtíques

rífy]alla: Cas

agrafdlelles: San

afvlon: D

2.2.7.6. Epéntesis

asmdriltl: A, Ala, Bb, C, E, Llo, Or, Tor I afuñrtft\: Atz, Bl, Bme, Bv, Or, pa, po,

Rá, Sag (mapa núm. 65)

(en)sómiftl: general

prémiftl: general

cast. anddmi[t] : general

géni[tl: general

rdncíft]: A

sdpoltl: X

2.2.7.7. Metdtesis

alquifós (< alficós): Bsa (mapa núm. 55)

saflá (<flassada): A, B, C, Cas, Se (mapa núm. 68)

quídrar (lcridar): B, Bsa, C, Cas, D, Se, Teu, po, Ver, Xa, Xáb (mapa núm.67)

cabrombo (lcogombre): Nou, Xáb / combrombo: Cas (mapa núm. 133)

segrentana / segrantana (lsargantanc): gairebé general

berellola (1 bellerola 1 abelleroln): G, Xáb

percís (1precís): Ped

ambraser ( 1 ambarzer 1 esbaner) : Ala

estuftnent ( 1 instrument) : general

angegala (largelaga): Or, Par, Teu langigala: Ala, B, Bg, Br, Cas, G (mapa núm. 13)
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masaguent (1 magasent < nngatzem): D

pac a (<cap a): general

en contre de (1en cónter de 1en compte de): Ped

desfigalassat / desfigalatxat (<desfilagassat): molt estés

gavinet (1 ganívet): general

mollera (1 morella'Parietaria sp.'): C

tallarina ( 1 tarallína 1 terarryína): gafuebé general

trellija (<tregilla): B, D, Gall, J I trelija: A, Bme, Po, Sag, San, Tor

2.2.7.8. Canvis del punt o mode d'artículncíó

ldlespa (1 vespa): G, J (comparev cavernera (Alcoi) i alavern per cadernera i aladern)

fk]amfarcó (<gafarró): Bsa, C, Nou, Se, Te (mapa núm. 186)

turlrúell (lturmelt): Atz, Bsa (mapa núm. 116)

forlnlíga (<formíga): Alc, Bg, Par, Se, Tor (mapa núm. 61)

trelzlilla (<tregilla): Bsa, Se

albarlzfínia i variants (lalbergínia): gairebé tota la comarca (mapa núm. 54)

llnolzler (<lleuger): Se (mapa núm. 28)

ball)andat (lbarandat): A, E, Gall (mapa núm. 117)

pítxi[rjína (< pitxílína'petxina'): X

gefrlmí (<gesmí): G, Ped

rebelrlnet (1 rebesner) : Ped

xelllevia (lxerevia): Nou, Teu

albanél1nla / as- (<albergínia): Xáb (mapa núm. 54)

La causa de I'origen del canvi no és necessdriament articulatória, sinó que pot ser

perceptual. Les unitats subjectes al procés del canvi no són els fonemes, sinó algunes de

les seves propietats articulatóries o acústiques. De fet, en moltes ocasions aquest no es
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produeix de manera unidireccional. Aixó explica que sovint, per exemple, el carácter
oclusiu que tenen en comú el fonema /t/ i lkl (i més esporádicament els corresponents

sonors ldl i lgl) els fa equivalents acústicament, com ho demostren els exemples següents
recollits a la nostra comarca: pallot / palloc (pallerot / palleroc), estambórit /
estambóric, car[t] / carc (comp. tomata / tomnca, patata / pataca, acótit / acólic, dnet

/ dnec, présset / préssec, etc.)i dentilla / guentílla (comp. cadernera / cagarnera). De

la mateixa manera, pel mode d'articulació, els fonemes /b/ i tmlpoden aparéixer en els

mateixos contextos: esmunyir / esbunyir, mandovell I bandobeiló, mancal / bancal,
menar / benar, camussela / cabussela, mocí / bocí; a I'igual que les nasals lml i lnl, en
posició final o en la desinéncia d'impeúet -dvem: pórlan / pórlam, parldvem / parlaven
(nosaltres); turnell / turmell iforniga / formiga. I la mateixa explicació perceptual5e -i

no oblidem que qualsevol explicació d'aquest tipus té un origen articulatori-justificaria,

si més no, el pas del fonema sibilant ftl a [z], com ocorre en els mots mifzfdia,

albarfzlínia (i variants) , llaolzler í tre[zlilla per mígdía, albergínía, lleuger i tregíIla.

te Vegeu Veny (1989) i Recasens (1991).
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3.1.. L'article

3. l. 1. L'artícle determinat

L'esquema de I'article determinat no varia gaire respecte al valencii general: eI,

la, els, les; aixó sí, pronunciat d'acord amb les tendéncies articulatóries própies del

parlar de la nostra comarca, on la [e] átona pretónica de gairebé tots els clítics esdevé

lal:

Marina Alta singular plural

masculí al as / als

femení la les

El masculÍ plural presenta dues variants al'lomórfiques, depenent del context

fonétic en qué es troba: ds sempre apareix seguit de consonant -as llibres; as pares-,

encara que esporádicament es pot sentir en context vocálic, on, no obstant aixÓ,

predomina la forma ak; als hómens; als atres.

L'elisió de la vocal no és gens sistemática, i, encara que sí que es dóna davant de

[a] i [e], siguen tóniques o átones, i de [s] i [c], és molt inestable en els altres casos:

l'ascola, I'éuia, I'horta, I'oli, I'era, l'herba, l'oliva / la olíva, la orelln / l'orella,

I'iglésia / la iglésia, la ungla / I'ungla. Fins i tot, esporádicament, hi pot haver aI oli í

al home per l'olí í I'home, com ocorre en valencii general el olí, el home.

Com hem pogut observar, I'article femení plural és sempre les.I-a forma reduida

es (</es), própia de I'alacantí, és inexistent a prácticament tota la cornarca. Només
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n'hem trobat exemples a Pego en el llenguatge rápid i sovint en diverses contraccions:

es donesi as casetes velles (1a les...): la gruga negra ve as primaveres; baixa pes

escales. Així doncs, en aquest poble, on, a més a més, es manté el timbre de la [e], el

sistema de I'article determinat es troba a mitjan camí entre el del valencid general i el de

I'alacantí:

Pego singular plural

masculí el es (els)

femení la les / es

L'article antic lo es manté amb molta vitalitat a la major part dels pobles de la

cornarca, encara que només darrere de la prepo sició en [an] ( : ¿*6) i de la particula tot:

íxen en lo cotxe; (ha) parlat en lo Josep; vam estar tot lo dia fent faena. Malgrat tot,

molts jóvens prefereixen I'article reforEat el Íall:. sempre estd en el lan alf seu germd.

3.1.2. L'article derívat de IPSE

L'article salat es desconeix per complet a tots els pobles estudiats. Actualment

només es conserva a Tárbena, on encara és la forma general, fins i tot, entre els jóvens

i els infants. A la Vall de Gallinera únicament apareixen les formes procedents del llatí

rLLv IILLA, encara que en la memÓria dels majors es recorda I'article salat com a molt

prÓxim en el temps; possiblement entre la generació anterior. D'aquesta substitució se'n

fa ressÓ Alcover (I92L: 181) en la seva excursió lingüística el 5 de juliol de 1918 pel

Patró: "Entre la gentjove han desaparegut els articles es, sa, que conserven encara els

vells: la gent de cinquanta anys en amunt encara los usen, els de quaranta en avall les

empren poc ferm".

No obstant aixó, aIDCYB llegim que en terres valencianes aquest article tenia una

extensió geográfica major:
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"En el País Valencii s'usava I'article es, femeni so, en els deu poblets que
formen la Vall de Gallinera i a L'Orxa, Evo, Alcali de la Jovada, Alcampell,
Fleig, Benimaurell, Tárbena i Finestrat; peró actualment ja no existeix tal ús, i
sols es troba I'article baleáric en noms de lloc (com "sa Foia es Pi", "sa Caseta
es Moros") i en alguna locució fossilitzada."

És ben probable que a totes les valls interiors de la Marina Alt¿ es conservás

I'article baleiric fins al segle passat, com ho demostra la mallorquinitat lingriística ben

palpable encara avui en dia; és més sorprenent, peró, al meu parer, el cas de Finestrat,

que es troba a més de 30 km al sud de Tárbena i on la petjada mallorquina, si n'hi ha

hagut, ha quedat a hores d'ara totalment diluidam.

Curiosament, i malgrat tot el que s'ha dit, molts manuals han repetit constantment

-sense tenir en compte les declaracions d'Alcover- que a la Vall de Gallinera es

conservava actualment I'article salat: entre d'altres Joan Martí i Castell (1985: 2I8),

Montserrat Alegre (1991: 220), etc. Joan Veny (1984: 173) és conscient, peró, que

"Tárbena manté, millor que els pobles de la Vall de Gallinera, algunes peculiaritats del

mallorquí: l'article salat ..." i Colomina (1986b: 664-665) és el primer a afirmar que "a

la Vall de Gallinera han desaparegut totalment els articles derivats de lpsu,IpsA".

Per una altra banda, Badia (1984: 315), repetint Griera (192I: t9-20), testifica

que "Tárbena coneix i empra els articles es, sa amb tota plenitud; en canvi a la Vall de

Gallinera es conserva IPSE, peró només esporádicament i sense vitalitat, cosa que fa que

hom anteposi ttLe a tot el conjunt de pse * substantiu; exemples; la sa corbella (...),

La sa rota" .

Aquesta cita, juntament amb les paraules de Casanova (1,994:81), que referint-se

al mot asbelntge ('albalatge'), recollida a Sanet, considera que hi apareix *l'article salat

fossilitzat", és forga suggeridora i fa plantejar-se si realment va tenir més extensió la

utilització d'aquest article en temps passats o no.

Si fem un recull de paraules masculines que presenten una síl'laba inical es- [as]

sospitosa de ser un article salat fossilitzat, només hi trobem uns quants exemples

@ A més a més, els cognoms més habituals actualment en aquesta poblacié {liment, Llinares,
Ortuflo, Orquín, Llorca, Lloret, etc.- en descarten qualsevol possibilitat.
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escadussers: esconsellet ('escolt'), escarpó ('cropó'), escorfoll / esclafotfr, escarpinell
('crespinell') i estambori ('sambori). Els dos darrers, peró, deuen tenir una explicació
més complexa, fruit de diversos creuaments o de transformacions fonétiques de creació
popular sense una causa aparent.

Pel que fa a paraules femenines, no hem trobat cap exemple amb una síl.laba
inicial sa-, tal i com diu Griera i repeteix Badia; no obstant aixó, n'hi ha algunes amb
es-: esfalg, esfalgó, escorbella, esfalzia, esferratjao. Perunaaltrabanda,tenimasbarda,

asbarzínia i asmissera -i mantinc la grafia a perqué les formes normatives presenren
aquesta vocal-, de la mateixa manera que en masculí hi ha asbelatge, asbelló, asbercoc,
asgeps, asmnr| asbeurador, etc.

Tots aquests exemples, a més de les formes verbals esfosquir-se, esbaldar,
esgrunsar, esfondrar-se, esmunyír i escomen7ar, gens sospitoses de dur article, fan
pensar que realment es tracía d'una extensió analógica de la síl'laba inicial es-, tan
productiva i freqüent en catali, que a la nostra comarca s'imposa sovint a la síl.laba
inicial al-, que pot haver-se iniciat en aquells exemples en els quals s'han produit una
dissimilació de líquides (asbarda, asm.ari, asbarzínía 1 albarda, armarL albergínía).
Malgrat tot, en exemples com ara asbercoc i asbetatge no hem de descartar la hipótesi
que s'haja produit anteriorment una aftresi (bercoc, belatge; formes corrents a la
comarca) i que després s'haja afegit l'article, la qual cosa no explicaria tan frcilment els
mots asgeps (( es geps?) i asbelló (( es belló?).

Hi ha també un exemple d'article plural, que podria considerar-se salat, fossilitzat
en el topÓnim tormosí els Espoets [alz aspoéts] (<els pouets), encara que, al meu parer,
es tracta de I'article derivat d'LLU, que a la nostra comarca -com a gran part del
valenciá, sobretot el meridional- perd la consonant líquida quan el mot següent
comenga per consonant: [alz áBres I az áBresf , peró [as péJos]63. Es tracta, per tant, d'un

6r Aquests dos mots poden haver afegit la síllaba es-
habitual al sud de Bérnia- i esclafar.

62A Bolulla pronuncien estovallola per tovalloln.

per analogia a escorfa -variant molt

63 Absurdament Lluís Fornés (1990: 413) considera la reducció de I'article els a es [as] com una
resta d'article salat: "Al parlar de Pedreguer encara es poden trobar reminiscéncies de l'árticle salat.
Probablement quedaran restes en I'actualitat d'una pintadi a la replaceta de la Bufa on una má anónima
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cas paral'lel al de leix per eix, que ha conservat I'article literari fusionat a la paraula.

3. 1.3. L'article personal

L'article personal -a diferéncia del valenciá general- es conserva molt viu a

gran part de la comarca: tant a les valls de I'interior (la Vall de Gallinera, la Vall

d'Alcalá -amb Beniaia-, la Vall d'Ebo, la Vall d'Alaguar i I'Orxa -el Comtat- ),

com a una ampla zona que va des de Tárbena a Jesús Pobre, passant per Xaló, Llíber,

la Llosa i Pedreguer. El sistema d'article personal propi de la nostra comarca és el

següent:

art. + consonant art. * vocal

masculí aI Vicent

anlo Joan

l'Andreu

femení Ia Rosa l'Antónía

Tirbena és l'únic poble que fa servir el masculí en davantde nom propi comengat

per consonant, en fan'l Vicent; en els altres casos Lttilitza I' o la: l'Andreu, Ia Maria6a.

Tenint en compte que a la resta del valenciá -excepte a Crevillent- I'article

personal és pricticament desconegut, la seva preséncia a la Marina es fa fácilment

atribuible a la repoblació mallorquina.

reinvindicava: "Treballador, defén aJ teus dretsno i ho posa en relació amb el mallorquí, amb diversos
punts de la Catalunya marítima i amb els parlars occitans, que, segons una cita d'Anglade, encara
conserven I'article salat "a la regió de Niga, i en alguns parlars dels Pirineus (Bearn)".

ú A la Vall de Gallinera s'ha conservat en Ia toponímia (Colomina 1986; 667): el Barranc d'¿n
Grau, el Corral d'¿n Calores, el Corral d'en Ros, la Foia d'ez Camps, la Font d'enPav A Callosa d'en
Sarriá, a més de conservar-se en el nom del poble, hi ha un exemple en Ia toponímia urbana: el Cantó
d'án Pillo [el kan'to m'pir(o].
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3.2. Els pronoms

3.2.L. Pronoms personals forts

Els pronoms personals forts no presenten variació respecte al valenciá general:

Uó]ut, tu, ell, fnosatros, vosatros i elts.

S'hi desconeix la forma ellos, freqüent en alacantí, que podria tractar-se d'un

castellanisme o bé ser resultat de I'analogia a la -o- de mosatros ivosatros, que alhora

és paral'lela ala dels pronoms algunos í quínos, tan característics d'aquell subdialecte i

que en el segon cas és poc sospitosa de ser influéncia del castellá; i a penes se senten les

variants dels pronoms personals de primera i segona persona del plural mntros i vatros,

que apareixen ailladament en diversos punts del valenciá meridional i que sónpropies del

tortosí -allá natros i vatros-.

El pronom personal de cortesia és sempre vosl2 [vos'teJ. Vós ha quedat fossilitzat
-i no a tot arreu- en el parlar arcaitzant dels majors en frases estereotipades del tipus:
-Com estd? -Jo bé, i vós?

3.2.2. Pronoms personals febles

3.2.2.I. Posicíó proclítica

El paradigma predominant dels pronoms febles adopta les següents formes en

posició proclítica (+ verb comengat per consonant):

reflexiu CD CI

singular

la persona am am ¿Im

2a persona a t la l a t la l a t la l

6 A Terbena [c], com en eivissenc i castellonenc.
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Esporádicament -i rarament entre els jóvens- hi apareixen les formes plenes de

forma fossilitzada, sempre al costat de les reforgades, que les trobem de forma

sistemática. Tinc un grapat d'exemples recollits de la parla espontánia, dels quals

n'extrac una mostra:

*sa sol dir" (Par)

"ara els pardalets no se senten molt" (Cam)

"sava encendre el paper" (G)

"sa va trencar la cama" (G)

"si sc vol acostar a mi, que s'acoste" (G)
*clar que mn sona" (I-lí)

"quan Je pasta" (Nou)

"no sé com.J¿ diu" (Teu)

"com fe diuen?" (Ver)

A partir dels casos exposats de conservació dels pronoms febles me, te, se, sovint
pronunciats en [a], es pot fer un intent de sistematitzaci' per contextos:
- quan el verb comenga pel fonema sibilant /s/;
- darrere de diverses con¡iuncions, sobretot com, peró també que í quan; í
- precedint un pretérit perfet perifrástic, concretament a Gata.

Evidentment, no ocorre mai quan el verb comenga per vocal, ja que en aquests

casos es produeix sistemáticament l'elisió de la vocal del pronom.
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3.2.2.2. Posició enclítica

Pel que fa a la posició enclítica (verb acabat en vocal / verb acabat en consonant)

hi trobem:

reflexiu CD CI

singular

la persona 'm / -me 'm / -me 'm / -me

2a persona 't I -te 't I -te 't / -te

3a persona 's / -se 'l (-lo) / -lo

-la

-li

plural

la persona *mos -mos -mos

2a persona 's / -se -vos -vos

3a persona 's / -se 'ls (-los) /

-los

-les

'ls (-los) /

-los

3.2.2.3. Elpronomen

El pronom en lanl -a Pego [en], o més sovint [ne]* - només manté plena

vitalitat en els verbs de moviment i com a partitiu. Els altres usos s'hi desconeixen. El

pronom hi, com a la resta del valenciá, ha quedat fossilitzat en uns quants verbs: anar,

6 El mateix ocolre a Callosa d'en Sarrii (Beltran 1994: 46), on 'predomina en, peró, també hi
ha qui fa servir n¿ en tots els contextos fonétics: en vok? / ne vols?" La forma plena ne és prdpia del
valenciá central, amb consoni,ncia amb la resta de pronoms febles. El fet que en alacantí, al costat de me,
te í se, aparega únicament en en posició proclítica (Segura 1996: 78) fa pensar que aquelles són unes
formes modernes, la qual cosa es veu confirmada a partir del coteig de textos relativament recents (El tio
Cuc d'Alacant i Cañís i canisaes de Monóver) i de la coexisténcia de em/me i es/se a les localitats de Sant
Vicent del Raspeig, Alacant, Mutxamel i Sant Joan (Colomina 1985: mapa núm. 40). A les comarques
situades al sud de la lÍnia Biar-Busot i banyades pel Vinalopó el procés de substitució deu ser una mica
més antic.
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se'n, íxír-vo'n, an tinc quatre, anvols un parell?; hí ha molt de personal, no m'hí vec67 .

3.3. Combinació de pronoms

3.3.1. En posició proclítica (* verb comencat per consonctnt sorda)

67 Pel que fa a la vitalitat del pronom /li a Benissa a principis de segle, en tenim un testimoni
forga illustratiu d'Alcover (1921: 172): "Se pert molt la partícula hi; i aixi diuen:-Ver¡s a tjuar fjugar]?
-No vaig!-¿Tornes Q Gandia?-No torne.-¿Aplegues a Beni.dorrn? -No aplegue. Perd encara diuen:-Er¿s
a Ia plassa?-Sí que HI era!-¿No Hl éreu?-No HI érem'.

ME TE LI MOS VOS

(SE)

ELS

EL lmell

lmall

ltell

ttall

tliu lmol]

fmozall

[vo(za)l]

[sell

Íalzall

(lalzaw])

LA [mela]

lmalal

ltelal

ltalal

Iila] lmolal [vola]

lselal

[az(a)la]

(lalzawl)

ELS lme(1)sI

[ma(1)s]

tte(1)sl

lta(l)sl

[1i(l)s] [mozals] [vozals]

lselsl

lalzalsl
([alzaw])

LES [meles]

[males]

[teles]

ltales]

llilesl [moles] [voles]

lselesl

[az(a)les]

([alzawl)

EN [men]

[man]

ltenl

ltanl

llinl [mon]

lmozan]

lvo(za)nl

lsenl

Ia1zan]

HO Imew]

[maw]

ltewl

ltawl

Iiw] [mow]

lmozawl

lvo(za)w]

lsewl

Íalzav¡l

SE [mese] ltesel llisel [mose] [vose]
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3.3.2. En posició enclítica

ME TE LI MOS VOS

(SE)

ELS

EL lmell ltell tlill lmoll lvoll

lsell

llol

LA lmelal [tela] llilal [mola] lvola]

lselal

ltolal

[lozla]

ELS [mels] ltelsl [lils] [mols] lvolsl

Iselsl

Iols]

LES [meles] [teles] llilesl [moles] [voles]

Iseles]

[loles]

Iozles]

EN [men] ltenl llinl Imon] [von]

lsenl

llonl

Iozenl

HO [mew] ltewl [1iw] [mow] [vow]

Isewl

Iow]

[lozewl

SE [mese] [tese] llisel [mose] [vose] Iose]

3.3.3. Peculiaritats que presenten els pronoms

3.3.3.1. El pronom de segona persona 'et' pren les següents variants davant de verb

comengat per consonant -si el verb comenga per vocal, és sempre [t]-:
- [at]: Bb, Br, Bsa, Cas, D, E, G, J, Llí, Llo, Mur, Nou, Ped, Se, Teu, X, Xa,

Xáb;

- [a1]: A, Ala, Alc, Atz, Bb, Bd, Bg, C, E, Ond, Or, Par, Pa, Rá, San, Sag,

Tor, Ver;

- [e[: P;

- [as]: Cas
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3.3.3.2. Coincidint amb el mallorquí i altres varietats del catalá, a la Vall de Gallinera,

la Vall d'Ebo, la Vall d'Alaguar -llevat de Campell-, Xaló, Llíber i Castells de

Serrella -a més de Tárbena- el pronom els seguit de consonant pren la vocal [a] de

suport: falzal; jo alza diré que vinguen; ia telza passard ell68.

3.3.3.3. Aquest mateix pronom e/s, quan fa la funció de complement indirecte pren

sovint la forma los ala Vall de Gallinera -també a Tárbena-: no volíen aní a escola

de por que los feen (els mestres) (Bv); si as posen nerviosos, los ix mnlament (Pa); ío lo

hu (<los ho) donaré (Gall)).

3 .3 .3 .4 . El pronom ho, enposició enclítica, té sovint com a forma al'lomórfica la variant

fonética vo a Calp i Castells de Serrella, sobretot entre els jóvens, coincidint, per tant,

amb I'alacantí: ntiran-vo, escoltan-vo, agarrá-vo (C) | agarrar-vo (Cas). Colomina

(1985: 170-L72) apunta la possibilitat que en alacantí s'ha creat com a resultat d'una

consonantitzacií dela lwlfinal de les segones persones verbals del plural en casos com

mireu-ho ) mirev-ho, habituals a molts pobles del sud valencii. No obtant aixó, no

hauríem de descartar la possibilitat que fos una consonant antihiática, a partir de formes

com ara mirá-ho, amb pérdua de la -r de I'infinitiu.

3.3.3.5. Mentre que en els verbs pronominals i en els reflexius el pronom de primera

persona del plural és mos, el de segona és as: mosatros mas pentinem / vosatros as

pentineu', nem-mo'n / neu-se'n.6e

6E Aquest fenomen no és exclusiu de la Ma¡ina Alta, ja que en diversos punts del valenciá també
es recorre a un coixí vocálic, peró sobretot en combinacions bini.riesz no se'ls e pot dir res; a la Vila
Joiosa la vocal epentética és una o, segons Colomina (1991: 23). Aquest autor considera que és resultat
d'una confusió amb el pronom neutre I¿o: a les persones que vixqueren allí se'lso üna este malnom.

6e Conec tres possibilitas de pronominalització reflexiva de primera i segona persona del plural
al sud del Xúquer: l. mos pentinem / vos pentinea (Marina Baixa, Foia de Castalla i tot I'alacantí);2. mos
pentinem / es-as pentinea (Marina Alta, Safor); 3. es pentinem / es pentineu (Alcoi, Banyeres, la Vall
d'Albaida, la Costera).
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3.3.3.6. Darrere del verb s'eviten les combinacions de CI de tercera persona del plural

+ CD?o, encara que a les valls de I'interior -Ala, Cas, E, Gall-, a Xató i a Llíber

presenten plena vitalit¿t: dónaJo -hu, fe s -lo-la, compra-lo'ls, etc.

Vegem les quatre possibilitats de combinació binária dels pronoms indirectes de

tercera persona de plural seguits de CD singular a tota la comarca:

I

llowl dóna I dóna-[ow]

lo'n dóna I dóna-lo'n

lo'l dóna I dóna-lo'l

lo la dóna I dóna-lo-la

lalzawlalzol I dóna'ls (-los)

dóna I dóna'ls (-los)

[alzan] dóna I dóna'ls (-los)

[alzal] dóna I dóna'ls (-los)

[alz(a)la] dóna

[alzaw] dóna I dóna-[ow]

[alzan] dóna I dónalo'n

[alzal] dóna I dóna-lo'l

[alzala] dóna I dóna-lo-la

lalzolalzawl dóna I dónalos(-ho)

[alzan] dóna I dóna-los(-en)

falzo/alzawl dóna I dónalos(ho)

([alzal]) | dóna-los(ho)

falzolalzawl dóna

([alz(a)la])

wru

I sistema: Gall (+Tárbena)

II sistema: Ala, Cas, E, Llí, X

III sistema: gairebé general

lV sistema: C, Nou, Teu, Xáb

Pel que fa a la pronúncia del pronom ho en la combinació els l¿o trobem tres

pronúncies diferents:

70 La tendéncia actual és substituir només I'indirecte o, fins i tot, fer servir la combinació amb
el CI en singular.
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[alzaw]: A, Atz, Bsa, Bb, Bd, G, J, Llo, Ond, Ped, Po, Se, Ver, Xa

[alzo]: Bg, C, Nou, Or, Teu, Xáb

[e(l)zew]: P

És interessant de destacar, pel que fa al quart sistema, la tendéncia entre els

jóvens -sobretot de la zona costanera- a reduir les combinacions formades amb

I'indirecte els i el complement directe masculí i femení el / la a els ho, de manera que

aquesta única combinació -pronunciada generalment [alzaw] o [alzo]- equivaldria no

només a els ho, sinó també a els el, els la, els els i els les: els done eI llibre (els ho

done), els done la taula (els ho done), els done els llíbres (els ho done) i els done les

taules (els ho done). Curiosament, quan el pronom indirecte és singular, es conserva de

manera general la distinció: li ho done, li'I done, Ií Ia done, lí'Is done, Ii les done,

contririament al que ocorre a gran part de la Marina Baixa i de I'Alacantí, en concret a

la zona compresa entre Altea, Polop, la Nucia i el Campello (Colomina 1985: mapa

núm. 43; l99I: 166), on les formes emprades són fi &o i [iws]: eI llibre, jo li ho donaré;

Ies taules,Tb [iws] donaré, etc.

3.3.3.7. A Castells de Serrella, a I'igual que a la veina vall de Guadalest -a més de

Polop, la Nucia, I'Alfás i Benidorm, segons Colomina (1991: 62-63)-,les combinacions

de pronom me, te, li, mos i vos * se donen com a resultat les formes [mesi], [tesi],

[isi], [mosi] i [vosi]. Aquest autor hi veu dues explicacions possibles; per una banda,

"que s'haja originat en la tercera persona, per assimilació vocálica,li se compra > lí si

compra (...) i després s'haja generalitzat a les altres persones", o bé "que hi haja hagut

confusió amb combinacions terniries me s'hi" . No obstant aixó, cal tenir present que en

posició enclíüca mai no apareixen, de manera que hi ha una oposició entre les variants

me s'hi veu aíxó í trencar-me-se La catut, depenent del contextTr.

7r Segons el DCYB, el pronom feble ¡i apareix precedint el verb com a complement directe o
indirecte a les Homilies d'Orgarryri, fossilitzat en el folklore i actualment com a forma viva a la
Ribagorga: La mare ti vol donar una ponn (Pont de Suert), la qual cosa corrobora due aquests pronoms
tenen un compoftament una mica diferent si van davant del verb o si el segueixen, encara que en el primer
cas s'observa una inestabilitat fonética major; de fet, la normativa -i molts dialectes- contraposa les
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3.3.3.8. Comencen a estendre-s'hi entre alguns jóvens les formes mira-lo, mira-los i, en

menor mesura, compra-me-lo(s) en compte de les més generals míra'|, mira'ls i compra-

me'l(s).

3.3.3.9. L'accentuació dels pronoms combinats segueix les següents reglesT2:

a. Si el verb és monosíl'lábic I'accent recau sobre ell: dur-li-la ['durlila];

b. Si té més d'una síl'laba i és pla, I'accent (en els pronoms) recau dues síl'labes

després: dóna-lí-la ['dona,lila] (donar-lí-ln [do'narlila] o [do'narli,la]).

3.4. Els possessius

Prenen les formes generals del catalá occidentaÍ3: el meu / Ia meua, el teu / la

teua, el seu / la seua1a. Els possessius átons mon, ton, son, ftra, tq, se només apareixen

davant depare, ftwre, tio, tia, casa; flnruelo, mnuela. Se'n desconeix el plural: e/s

meus pares, les meues ties.

3.5. Els demostratius

Hi mantenen els tres graus de locació, com la resta del valencii: este, eixe f'efef
| ['ej[e] (['tfe] a A, Ala, B i Gall), aquell. Aquesta triple distinció també s'estén al

neutre: agó, aixó [aTc] -a I'interior [aj'Jc]-, alló. El demostratiu astó, propi de

formes invertides a les plenes en posició proclítica i enclítica respectivament. I a la mateixa comarca
tenim am, af, as enfront de nne,-te, -se..

T2Aquesta preferéncia d'accentuació coincideix amb el valenciá central i amb el nord de la
Marina Baixa (Beltran 1995: 49) i s'oposa a les tendéncies accentuals de I'alacantí, on sempre recau
I'accent a l'última síllaba.

?3 I que es retroben a diversos punts del catalá oriental com ara el rossellonés, el gironí i et
baleiric.

74 En el llenguatge rapid les formes femenines sovint es redueixen a Ia mo(a), Ia to(a), Ia so(a).
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l'alacantí, s'ha generalitzat forga en els últims anys entre el jovent dels pobles costaners
-calp, Benissa, Senija, Teulada, Poble Nou i Dénia-, a l'igual que en alguns punts de

la Marina Baixa -Altea, I'Alfbs, la Nucia, Benidorm, Relleu i la Vila-.

Els mots substantivats daixó i daixona tdeTcl / [deJcna] serveixen de substitut

d'una paraula de la qual en un moment donat no es recorda el nom, peró sí el génere:

dóna'm al dexó, passa'm Ia dexona. El valenciá general desconeix eI carácter

substantivat d'aquest compost de la preposició de i el demostratiu aíxó; I'excepció n'és

la Marina Alt¿ i una part de la Baixa (Colomina L99t:87). A la nostra comarca deu ser

un mallorquinisme, l'ús del qual, fins i tot adjectival (les taules eixes són molt daixones),

coincideix de ple amb el baleáric, segons el, DCW. La resta del catalá també fa servir

les formes daixonses í dallonses.

Cal destacar també l'ús dels demostratius neutres aplicats a persones: agó és mon

pare, com ja assenyala Colomina (1986: 668), i que es retroba a les terres extremes del

sud, segons Segura (1998: 57-58).

3.6. Els numerals

Hi cal destacar les següents variants fonétiques: ['sero], ['uno] (al sud de la

comarca) / [u] -[un] (a la resta), ['wit], ['desat] / ['deset], ['diwit], ['denaw] / ['denew],

[ko'ranta] i [Ji'Janta].

3.7. Els quantitatius i els interrogatius

3.7 .1,. Els quantítatius

Com a equivalent de molt o de 'gran quantitat' hi ha diverses fórmules com ara:
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alamon: Ala, Cas75; An hi 'via alamon de personal; me'n queden alamon.

bona cosa.'Molt'. Esti francament en desús a la Marina Alta, al contrari del que ocorre

a moltes comarques vernes.

unfum: En aquella tenda pots trobar unfum de coses.

una piln: Tenía damunt la taula una piln de regals.

un repic: Amb un repic de camises que té i mní en troba cap bona per a posar-se.

un carafal (i carafalada ftarafa'lal): M'han regalat una carafalá de llíbres.

una caterva -a Pedreguer caternaT6-: Som una caterva de jóvens.

a muntó. És ben característic i forga utilitzat a tota la Marina Alta: el treball está a

mantó bé; vam estí beguent a muntó.

de calent: Ha treballat de calent tot lo dia.

cap (cap de). Presenta plena vitalitat a la nostra cornarca. A penes se sent entre el jovent

el castellanismeTT ningun i ninguna, que no obstant aixó apareix en la llengua

clássica: No es va quedar a Ia reuníó cap de dona; no en vull cap.

En contextos interrogatius i condicionals els termes de polaritat negativa presenten

les formes tradicionals:

- Vols que et duga res de la plaga?

- Has 'nat mni a Valéncia?

- Si vols res d'alld, m'ho díus.

Sancho (1995: 90) dóna constáncia que "aquestos usos no es conserven a Canals,

7s També és una forma viva a Beniardi, Confrides i Tárbena (la Marina Baixa) i a Banyeres
(l'Alcoii). Per a més informació, vegeu Colomina (1991: 77-78).

76 Segons el DCYB, tambe hi ha caterna a Ciutadella.

u Ho considerem castellanisme pel fet que es desconeix en les generacions adultes; malgrat tot,
té molta extensió en el valenciá central, i sobretot a Valéncia ciutat, i apareix documentaf ámpliament
en els textos clássics. De fet, presenta un paral'lelisme evident i lógic amb algun i algti. Així doncs,
I'existéncia de ningú jttstificaria, si més no, I'tís de ningun en lloc de cap.
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i, tot i ser presents en d'altres dialectes catalans, han retrocedit prácticament en tots els

parlars valencians. Precisament a la Safor, que conserva un sistema de negació molt

genuí, amb formes com no gens en les respostes, es manté també aquest ús. . .'.

A la Marina Alta -coincidint amb la Safor- el sistema catalá de negació s'ha

vist poc trastocat, de manera que pertot arreu se senten frases com les següents:

ENTR.: Quina diferéncia hi ha entre un galló de metl.a i un metló?

INFOR.: Diferéncia? No cap. (Ond)

ENTR.: Hi ha hómens vells?

INFOR.: No cap @r)

ENTR.: Vosté ha fet espardenya?

INFOR.: Jo, no mai. (Gall)

ENTR.: Va ploure ahir?

INFOR.: Ploure? No gens. (Ped)

3.7 .2. Els interrogatius

molt 'quant': Molts anys tens? Moh de terlps fa que no mos veguem?

A qué? ['a 
'ke] 'el qué?' / lo qué?

Com? equival sovint a 'com va?', mantenint la mateixa entonació que en la pregunta

completa, peró perdent el verb. Aquesta fórmula de salutació és forga

característica de la comarca de la Marina, de Dénia a la Vila, i causa cerüa

estranyesa entre els altres valencians.

A on? 'on?', quan va seguit de qualsevol mot, pren les variants fonétiques segtients:

fianl es fa aíxó? / ['an] vas? 78: Ala, Cas, E, Llí, Nou, Par, Teu, X

['awn] ([a'on]) esfaaíxó? /['awn] vas?: A,Atz, B, G, Gall, Or, P, Ped, Po,Ver

[a'von] es fa aixó? / [a'von] vas?: D

?E Aquesta és la pronrincia més estesa a la Marina Baixa; com a mínim a Tirbena, Bolulla,
Callosa, tota la vall de Guadalest, Polop i la Nucia.
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[a'ont] i ['ant] es fa aíxó? / [a'on] vasT: C

3.8. Les preposicions

Cal destacar el manteniment de a davant dels locatius: estic a Oliva, a diferéncia

de la major part del valenciá, que hi utilitza en, qtJeja se sent entre els parlants més

acastellanats, sobretot de Dénia. Aquella preposició també precedeix els mesos de l'any:

a juny, a setembre, oposant-se de nou a les comarques centrals i del sud.

La variant més estesa en valenciá ad, seguida de vocal, es manté també a gairebé

tota la comarca, encara que, a diferéncia d'altres zones, está en franca regressió entre el

jovent. No obstant aixó, se sent amb certa assiduitat a diversos pobles de les valls

interiors (Castells de Serrella, la Vall d'Ebo, la Vall d'Alcalá) i a Xibia:

"lí ho ha dit ad ell"

"aíxó és per ad eII"

També s'hi conserva per a indicar finalitat la preposicií per a íntegrament, encara

que pren diverses variants depenent del context fonétic: per a apareix sempre davant de

consonant o de vocal tÓnica; per davant de vocal átona o de consonanti pe precedint una

consonant: axó és per a tu / pe tui per a ella; axó servix per consevol cosa. La fornn pa

ja se sent a les zones més poblades i a les valls de I'interior. Per tanbé sol reduir-se a

pe davant de a itona: pe cí, pe lld (<per ací, per alld). vegem-ho en els exemples

següents:

PER / PER A

"pa picá I'espart" (Pa)

"aixó és pa mi" (P)

"el gastiem (el fenoll) pa evfeir el leacá" (P)

"la segáem pas arimals" (P)

"i la bova, p[a] 'mbovar cadires' (P)
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"La llobá és 1o que llauren a la vora de la soca i es quedapa llaurar" (C)

"Era per 4 viure" (Cas)
'El tabollat el pots gastar per a fer coca" (G)

"L'encovená és lo que feenper atravre el lleixiu" (Xáb)

"El jag és lo que fan ells (=els conills) per a criar" (Ond)

"No sabem qué fer per a (e)star bé" (Ond)

"Un casell és un clot per a colgar les tomaqueres" (Teu)

"El sicató és per apodar" (Teu)

"El que guisa salat, guisa pel gat; qui guisa dolg, guisa per a molts" (Ped)

"I¿ remolatxa és pes animals i la betrava per a mmjar" (Or)

"Cabres, perqué t'acabes,/ ovelles perqué t'empenyes,/ moltonsper afer doblons" (Xáb)

"La safa aproftta pe llavar-se la cara" (G)

"Tollina en os p¿ cóurer" (G)

"El llevat era pe fé'l rent" (Xeb)

"L'ampot de grava és pe tlo" (Ped)

"Aixd és pes xiquets" @v)

"La remolatxa és pes animals i la betrava per a minjar" (Or)

"El segamans és un(a) herbabona pes matxos" (X¿b)

"El que guisa salat, guisa pel gat; qui guisa dolg, guisa per a molts"

"El tárrec és bo pel constipat" (Ped)

"Tens preparat el minjarpel gos?" (Ped)

"per quaÍ siga" (X)

"aixó ésper mi" (Or)

"perqué no el pique la forniga ('ortiga'), no has d'alenar' @g)

"Cabres,perquét'acabes,/ovelles perquét'empenyes,/moltonsperaferdoblons" (Xáb)

"els alls, perqué'guantaren més, els feen en trena" (Bb)
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"Vam passepe 'ci" (Ped)

"Pe'qui, propet del poble, se'n troben molts" (Xáb)

Davant les estacions principals de I'any hi ha un predomini absolut de la

preposició de: d'estiu, d'hívern. En tinc anotacions preses pertot arreu, sobretot a la

plana central, on sembla que té més vitalitat.

També s'usa molt la preposició de coma lligam dels quantitatius indefinits quan4

tant, molt i cap -només en masculí- i el substantiu al qual precedeixen:

Quant de temps fa que no mos vegem

Hí havia tant de personal, que no el vaig trobar

Fa molt defred

Als abres no els queda cap defuUa

També és freqüent -peró no sistemitic- davant de poc i bona cosa 'molt':

Hui em queda poc de pa

Més amunt encara hi ha bona cosa de pobles

A més a més, cal ressaltar l'ús de la preposició pac a, qlJe alhora predomina en

altres terres valencianes i de Tortosa, metátesi de cap c, forma originária, que, no

obstant aixd, és coneguda entre les generacions majors de molts pobles (Bb, G, X).

Els adverbis amunt i avall poden anar precedits de la preposició cara, sinónima

de pac a: cara (a) amunt i cara (a) avall.

Pel que fa a altres preposicions, hi destaquen les següents:

a rírao de'ala mateixa altura de': Lí arribava l'auia a rinxo (d)el coll.

a mitjan [a mi'd3ant]: Aíxó Ii va passar a mítjan mesi va vindre a mitjant agost.

enEense'sense': se'n van 'nar a cagar ensense gos.

r28
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A la vora presenta diverses variants segons el poble:

devora: GaIl, Llí, Ond, Ped, Se, Tor, X

a vora: Atz, Yer

a la vora: C, G, Or

3.9. Els adverbis

3.9.1. Adverbis de temps

adés. En molts pobles esti en desús.

antes. S'hi desconeix abans, Qüe només apareix fossilitzat en I'expressió a/ temps

d'abans.

a sovint. Entre el jovent de Ia zona costanera comenga a sentir-se el castellanisme a

menut.

después / endespués [andes'pwes] 'després', peró també 'abans', entre els majors:

después, quan jo era xicoteta, el poble estava més unit.

entonces [an'tonses] (general) / [en'tonses] (pego)

huí

ahir

demñ

despús-demñ

despús-ahir

l' andespús -ahir' desptts-ahir I' altre'

anitpassá, 'anit': Alc, Atz, B, Bg, Bme, G, Gall, J, Llo, Mur, Ond, par, ped, Rá, San,

Se, Ver, Xa I anímpassá: Bmau, FI, Llí, X I anít (mapa nrim. 142)

L'endemi presenta les dues solucions següents alazonaestudiada, algunes d'elles amb

accentuació doble:
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a l'andemi [alande'ma]: Gall

a l'an demñ [a'lan de'ma]: A, B, Ala, Ped

en san demi [an'san de'ma]: Llí

al san demi [al'san de'ma]: D, Gall

L'andespús-demi'l'endemi I'altre' pren les mateixes variants que l'endemi, de manera

que hi ha també al san despús-demá i an san despús-demd.

aI tardet'al vespre, a boqueta de nit': Bsa, C, D, G, J, Llí, Llo, Nou, Ond, ped, po,

Se, Teu, Ver, Xa, Xáb (mapa núm. 141)

a boqueta de nit: A, Ala, B, Bg, E, Gall, Mur / a poqueta (de) nit: la resta (mapa núm.

r4r)
a hora horada'a última hora': tot ho fa a hora horí

més maí'mai més': no ho faré més mai.

Encara hi pren les variants fonétiques següents:

[er¡lcára]: P

[aqkára]: general

[iqkára]: Llí

encara no: A, Ala, D, G, Gall, Llí | no encara: Ala, ped (no incara: Llí)

poc ha'fa poc': aixó va passar poc ha.

enguany [aq'gwa¡l

enguany passat 'l'arty passat'

falstanit, lalstany passa: Bg

a misdia / a mesdia: A, E, Nou, Or, San, Teu

ara-i-adés'a tothora, sempre': aixó ho fa a(ra)-i-adés

d'estiu / d'hivern: A, Llí, Or, Par, Ped, Ver, X
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3.9.2. Adverbís de lloc

A la Marina Alta els adverbis de lloc són els del valenciá general: ací, ahí i

allí/alld. La forma aquí és característica dels pobles costaners de Dénia, Xábia, Teulada

i dels jóvens de Calp.

al capdamunt, al capdavall

caddemunt, caddevall: Llí, Nou, Se, X

cqdemunt, cadevall: Ala

cqdamunt, cadavall; C

De Jesús Pobre he sentit I'expressió adverbial alld buíx, que pren el mateix valor

que alld baíx, peró amb un matís més expressiu o emfátic, equivalent, en certa mesura,

a 'més avall d'allá baix'.

3.9.3. Adverbis de mnnera

beníssim: Bsa, G, Ped, Se, TeuTe

a orri'en abundáncia, a I'engrds; de qualsevol manera, sense control'

arreu'arbitráriament, a ull': agarra'n una arreu

més aina'més aviat': com sí no fóra una xiqueta; més atna pareix una nina

de gaidó'de costat, obliquament'

al biaix'obliquament'

de colp i repent'de sobte'

a espai'lentament; amb veu baixa'

aixína

de rasquínyri 'fregant lateralment; passar fugagment'

7e És també mallorquí i es retroba en I'italiá benissimo. Paral{elament, tinc recollit a Bolulla
exemples del tipus és un xic moltíssim faener; a Callosa, per exemple, se senten, igualment, els
augmentatius i diminutius massota i blalna cosota / blalna coseta.
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a presses í corruíxes'amb molta pressa'

a osades Ja ho crec, caram'

a tombollons 'amb dificultats; a empentes i redolons'

de puntellefes 'tocant aterta, sostenint-se només amb les puntes dels peus'

a cdnters. Ploure a cdnters.

de tos'caure d'esquena, cap arrere'

de morros'caure cap avant'

de sobines'panxa per amunt'

És interessant de destacar que I'adverbi de manera aixtna en el discurs oral i

espontani apareix com una mena de connector introductori en frases com ara 'aixína, mos

ha eixit bé?'; 'aixina, com quedem?'. Aquest connector s'utilitza a I'hora d'iniciar un

discurs interrogatiu, peró en relació a una cosa que ja s'ha dit, de manera que esdevé

també, en certa mesura, un connector metadiscursiu de represa, organitzador del discurs.

3.9.4. Locucions adverbials de manera

A grapes / a gatameu (Mapa núm. 201)

a arrapameus: E, G, J, Nou, San, Ver

a arrapamiaus: Sag

a catameus: A, Atz, Bg, Bsa, Mur, Or

a gatameus: C, D, Bb, Nou, Ond, Xáb

a gretpamezs: Cas, Llo

a / de grapes: A, Alc, Bg, D, E, Llí, Pa, Par, Ped, X

a graponsw: Nou, Teu

a ratameus: Bl, Bv

rc Aquesta locució, no enregistrada en cap diccionari, presenta un sufix bastant freqüent en catali
en contextos semblants: a rossegons, a tombollons, que també existeix en italii: a tenÍoni'a mans palpes',
a grapponi'a grapes'; i en francés: a tátons'a les palpes'.
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Pujar al be (als lloms)

al be; D, Xeb

a galeretes: Alc

Pujar a collibé (als muscles)

a cames amigo: A, D, Ver

a cametes amigues: X

a cametes d'amigo: E, San (a cametes d'amígos: Ala)

a cametes al cotl: Xitb

al coll: Cas (al collet: I)

Anar a peu coix (Mapa n'úm.202)

a cann-coix: Par (a camncotx: Mur; a camicon: G)

a Ia cama coixa

a coíxar: Nou

coíxo-coíxando: Bsa, Ond, Xáb

a peu coir: Cas, San

a peu coixo: D

Anar agafats del bracet

de bracillo: A, Ala, Cas, E, Llí, X

de braceo: Atz, Bd, D, G, Nou, Or, Par, Ped, Po, Rá, Teu, Ver

Anar de vint-i-un botó (ben mudat)

anar de vint-i-un botó: gairebé general (no docurrentat en valenciá)
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anar de punt d'onz¿: E, Ped

anar de pic i paca: C

anar de paquet: A

De bat a bat

en pinta en ample: E, Ri, San

emparampat:Ped

de par en par:la resta

Estar / quedar-se fet pols

fet a pols: G, Nou, Ped, Xáb

fet pols: la resta

D'altres

caure de tos: general

beure al gall(et): general

3.10. Les conjuncions

3.10.1. Quasi com / Massa bé que'sort que'

Amb el valor de la locució conjuntiva sort que -eícastelli menos mal que-, a

la Marina trobem solucions originals, que malgrat no ser normatives, en són equivalents

exactes:
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Marina Baixa Marina Alta Valenciá

central

valga que

massa que

casi com

cast com

massa bé que

encara com

- casi comno mos ha plogut; mas haguéremfet un remull: forga estés
- massa bé que no em van vore; quína vergonya!: Gall

3.10.2. Manera que'no siga cosa que'

La locució conjuntiva condicional que equival a'no siga cosa que...'és

predominantment a la nostra comarca mnnera que: no íxques, ftnnera que ploga.

Localment, i coincidint amb diversos punts de la Marina Baixa, sentim mané que (Or).

Colomina (1991: 79-80) en fa un estudi detallat, en el qual no es decanta per la forma

originária: " mnnera pot ser un intent d'etimologia popular [a partir de manQ, peró també

podria ser la forma primitiva: Ros (1739) enregistra mt¿ner 'manera' i en valenciá

popular és normal la pérdua de la -r intervocñlica -encá que, m'a que < encara que,

mira que-."

3.10.3. Or de'en comptes de'

A Pedreguer -i també a Bolulla, sense anar acompanyada de I'oració

principalsl- se sent sovint la conjunció or de ['cr 6e] amb valors prácticament idéntics

a 'en comptes de': or d'escurar, estén la roba 82" El DCVB considera gal'licisme

tr Vegeu Belt¡an (1994: 5l).

E2 A Boluila només es conserva la subordinada.
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l'adverbi o conjunció antiga or, que jatrobem a les cróniques de Jaume I i de Muntaner.

De fet, no s'ha de perdre de vista la preposició francesa hors 'fora de, excepte' que té
uns valors relativament propers.

3.11. Les interjeccions

Són diverses les conjuncions que caracteritzen els pobles de la nostra comarca,

sovint caracteritzant-los i oposant-los els uns als altres:

Capso!

Pren les variants fonétiques ['kapso] i ['katso] (G, Nou, ped, Xáb) -i al poble

Nou també ['kakso]- i coincideix amb el mallorquí. Segons es desprén de les paraules

que llegim al DCW, que de catso temet a capso, aquesta darrera forma "s'usa [a
Mallorcal entre gent vella per expressar admiració o altre sentiment vehement" . El Dcor
(s-v - cap), que considera infundada la localització a Catalunya i Valéncia que dóna el
DCVB, no descarta la possibilitat que es tracte d'una recialla mossárab i s'oposa
radicalment a la proposta del DCVB, que aposta perqué aquesta interjecció, paral.lela a
I'eufemisme caratso per carall, siga un derivat de cap, possiblement format mitjangant
una regressió a partir de capgana o capgal. El DEsc i el DMGaja recullen catso enles
seves págines.83

Verga!

Se sent a diversos pobles, peró especiarment a pego, on, a més a més, pot

Recorde que el socidleg valenciá Eduard Mira, que havia sentit aquesta interjecció a Xibia,
intentant establir connexions marítimes entre la Marina Alta i Itilia, em suggeria la iossibilitat que
s'hagués pres de I'itaüe cazzo 'penis' (compareu allrf'o verga!). Des del *éu parer, considere més
encertada aquesta hipótesi que no pas la que apunta la possibilitat que s'haja pogut formar a partir de
processos derivatius propis.
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aparéixer la forma reduida aí, ver!

Guapo!

Interjecció molt usada a tota la Marina -i sembla que a gran part del

valencii-equivalent a 'a quin sant?'. A Callosa d'en Sarriá també guapo (a)nem! El

DCVB recull aquest mot, si bé amb un sentit diferent: "adv. i interj. d'aprovació, usat

generalment amb ironia".

Toca!

És forga característica de la nostra comarca i del valencii central i té un rendiment

semintic molt alt: Indica rebuig -toca! Vesie'n!-, sensació d'alegria o satisfacció

davant un fet considerat com a positiu -toca! Ja has víngut!-, conhort de cara a una

altra persona -toca! No faces cas!.

D'altres

caram!

Vaia!['baja]8a

aí, mirec! (1aí, mare!): X

3.12. La flexió verbal

L,es diferéncies amb la resta del valenciá no són moltes, peró, cal destacar

diverses tendéncies del parlar de la Marina Alta que oposen una parlars a uns altres.

e L'origen castellá es reflecteix en la pronúncia betacista.
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3.12.t. Extensió de la velar

Com a la major part del valenciá, totes les primeres persones del present

d'indicatiu de molts verbs no incoatius de la 2a i 3a conjugació presenten formes

velaritzades -amb la consegüent extensió analógica al subjuntiu-i perc, bullc, cullc,

dorc, llígc, senc, tusc, vullc; perga, bullga, cullga, dorga, lligga, ...

No obstant aixó, sovint aquest increment velar afecta una part de la comarca.

Mentre que a uns pobles hi ha abséncia total de velarització en diem, correm, traeu,

caeu, sent, estant, volent iveent, concretament alazona "periférica" de la Marina Alta
-Calp, Benissa, Teulada, Poble Nou, Xábia i Pego-, a la resta les formes predominants

presenten la lgl analÓgica, per una altra banda tan característica del valenciá central8s i

d'altres dialectes catalans:

infinitiu gerundi present

viure vívint

visquent

vívim, vivíu

crerxer creixent

cresquent

cretxem, cremeu

estar estaguent / estíguent estem, esteu

ser siguent som, sou

vindre vinguent ventm, ventu

tindre tinguent tenim, teniu

voler vullguent volem, voleu

vendre venguent venem, veneu

encendre encenguenl encenem, enceneu

8s Sembla que a les comarques centrals valencianes la velarització ha pres encara més volada,
com ara a comarques com la Vall d'Albaida i la Costera (Sancho 1995: 73-76) on se senten les formes
de present d'indicatiu siguem i vullguem.
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pendre prenguent prenim, preniu

prenguem, prengueu

beure beguent

bevent

beguem, begueu

bevem, bevea

vore veguent

veSent

veSuem, veSueu

vegem, vegeu

coneüer coneguent coneguem, conegueu

treure treguent/traguent treguem, ffegueu

traguem, ffaguea

creure creguent creguem, cregueu

caure caiguent catSuem, catSueu

dir díguent diguem, dígueu

cofTer correSuent correSuem, corregueu

D'acord amb els resultats obtinguts, podem assajar una mena d'orde cronológic

pel que fa a I'extensió analógica de la velantzació, tenint en compte que primer afecta

el gerundi i després el present d'indicatiu:

- Els verbs créixer i viure a penes coneixen lavelarització; de fet només es dóna

de forma aillada en el gerundi: cresquent i visquent (Castells de Serrella, Tárbena i

Bolulla).

- Estar, ser, vindre, tindre, voler, vendre i encendre presenten el gerundi

velaritzat, mentre que el present d'indicatiu es manté intacte a tot arreu. Prendre velaritza

el present de forma aillada alternant anrb prenim i preniu, a I'igual qte beure, qrue

presenta alternanga, fins i tot en el gerundi: beguent / bevent, beguem, begueu / bevem,

beveu. Voreté, al costant deveguent, vec, veguemívegueu,les formes analógiques a la

1a pers. del present d'ind. veig, vegent, vegemi vegeu.

- Els verbs conéixer, treure, veure, creure, cantre, ür í córrer han estés la velar

de forma generalitzada, tant al gerundi com al present d'indicatiu.

Sembla, per tant, que els verbs acabats en -ure són els més afectats per la
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velarització, afavorits pel subjuntia: trega, crega, caíga, bega; d'aquesta maneradíga,

córcega i conega han creat analógicament formes com diguent, correguent, coneguent

i consegüentment el present d'indicatiu. No obstant aixó, els verbs acabats en-ndre s'hi

resisteixen una mica més, a I'igual que estar, ser ivoler, que malgrat tenir una lgl enel

subjuntiu (estíga, siga, vullga) i en la primera persona del present d'indicatiu (estic, sóc

i col'loquialment vullc). El próxim pas seria el de la Vall d'Albaida i la Costera.

3.12.2. Predominí de les desínéncies de present de subjuntíu -em i -eu enfront de les

antígues -am i -au

Hi ha vacil'lació en una part de la comarca @sa, Gall, Se, Xib) entre les primeres

i segones persones de plural del present de subjuntiu dels verbs de la2a i 3a conjugació

entre les desinéncies antigues -am, -an¿ i les analógiques-em, -eu, arnb predomini de

les segones: prengam / prenguem; supongam / suponguem; cregau / cregueu; fuiggam

/fuígguem. A la resta de pobles s'han generalitzat, peró, les formes modernesprenguem,

cregueu, fuigguem, etc., coincidint amb la major part del valenciá meridional, amb

I'excepció del parlar arcaítzant d'Elx (Segura L998:71).

Alcover (192I: 172) ens dóna constáncia que fins no fa massa aquelles

desinéncies tenien més extensió a la nostra comarca:

"[A Pego] conserven molt els subjuntius antics en-ga i les formes -gam,

-gau (que io faíGO, que nos fubcGAM, que vos fuíxGAU, que ío

dmpIiGO, que nos omplíGAM, que vos omplíGAtJ)".

3.L2.3. Síncope en els verbs acabats en -vre seguíts de pronom

És també interessant de destacar la síncope que es produeix en els verbs acabats

erL-u,re seguits de pronoms, sempre que aquest no siga fto a Benissa i Calp: traure'm )

trant-rne, escriure't ) escriu-te.

86 Aquest és un fenomen molt habitual en alacantí, a la veina comarca de la Marina Baixa
(Colomina 1985a: 164, mapa núm. 42; l99l: 22) i a la Codonyera (Quintana 1987: 49'1.
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3.t2.4. Pérdua de Ia -v- en les desinéncies d'ímperfet

I¡s desinéncies d'imperfets -aves, -dvem, -dveu i -aven poden perdre la -v- o

mantenir-lai anaves / anaes, escoltdveu / escoltdeu, etc. Depén generalment de qüestions

de la rapidesa del llenguatge. En tot cas, predomina la pronúncia de la -v- ala zona

costanera, mentre que a la centro-occidental s'ha produit d'una manera més o menys

sistemitica I'elisió.

3.12.5. El cas de Xaló i Llíber

És interessant de ressaltar les formes de primera persona del pretérit imperfet

d'indicatiu en [e] própies de la gent major de Xaló i Llíber: io nae; ere; la palpae;

carregee, veníe, astee, etc. Segurament, al costat de la necessitat de distingir la primera

persona delaterceru, com ocorre en castellonenc, sovint amb el resultat invers (ío anava

/ ell anae), hi ha influit I'estadi fonétic t¿n inestable i canviant propi d'aquests pobles i

resultat de les antigues neutralitzacions sistemátiques del mallorquí que s'impose en

aquesta comarca. Així doncs, s'estableix un paral'lelisme entre el present d'indicatiu i

I'imperfet:

jo cante jo cantae

ell canta ell cantava

3.12.6. EI pretérit pefet simple

El pretérit perfet simple només es conserya entre les generacions majors de

Castells de Serrella, llevat de la primeruitereera persona: de jóvens férem moltafaena;

i en les perífrasis de probabilitat precedint un infinitiu, encara que les seves formes

apareixen sovint sincopades i amb canvi d'accent: el meu cosí degue/degueravindre ahir
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(general).

Perífrasi de probabilitat * inf.

(pretérit perfet simple)

Colomina (1991: 67) també destaca la pervivéncia del pretéritperfet simple entre

els ancians de la Vila Joiosa -llevat de la primera persona- i fossilitzat en el folklore.

3.12.7. Peculíarítats de la conjugació

Les peculiaritats de la conjugació d'alguns verbs queden reflectides en el següent

llistat:

3.t2.7.L. Les formes impersonals, els presents í els futurs

ANAR:

Pres. Ind.

I il

vatJ vatft / vaft (vask)

MODEL I MODEL II
'deye ('deya) de'yera
'deyes de'yeres
'deye ('deya) de'yera
'deyem de'yerem
'deyew de'yerew
'deyen de'yeren
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vas vas

va va

a'nem a'nem

a'new a'new

van van
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model I: gairebé general

model II: [va(t)Jk]: Bsa, C, Nou, Se, Teu (variable i generacional); [vásk]: G

Pres. Subj.

model I: gairebé general

model II: Se, Teu

model III: Bsa, C; ['vazya]: G

BATRE

Pres. Subj.

I II il
'va(d)38 'vajya 'vagya ('vazya)

'va(d)3es 'vajyes 'vagyes ('vazyes)

'va(d)ga 'vajya 'va3ya ('vazya)

a'nem a'nem a'nem

a'new a'new a'new
'va(d)gen 'vajyen 'va3yen (vázyen)
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I il
'bata 'batiya

'bates 'batiyes

'bata 'batiya

ba'tem ba'tem

ba'tew ba'tew

'baten 'batiyen

model I: gairebé general

model II: A. Ala

BROLLAR

Infinitiu [bru'.l,ar]: A, B, Bsa, C, Cas, E, Or, Se, Teu

[bro',l.ar]: la resta

Gerundi [bro'l.an(t)]: gairebé general

[bru'l,an(t)]: A, B, Bsa, C, Se, Teu

[bru'l,int]: Cas, E, Or

Pres. Ind. 3a pers.

['bro.l.a] : gairebé general

['bru.l.a]: A, B, Bsa, C, Se, Teu

[bru.l,]: Cas, E, Or

CONEIXER

Infinitiu [ko'neJer] ([ko'netJer]: G, Mur)

fto'nejJerl
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Gerundi87 [kone'yen(t)]

[kone'Jent]

Pres. Ind.

I I

ko'nek (ko'neJk-ko'nesk) ko'nek fto'neJk)

ko'ne(ifes fto'netJes) ko'neJes

ko'neOJ fto'netf¡ ko'neJ

kone'yem kone'Jem

kone'yew kone'Jew

ko'ne(ifen fto'netJen) ko'neJen

model I: gairebé general

model II: Bsa, C, D. Nou, Ond, P, Teu, Xáb

cÓnnpn
Gerundi [kore'yen(t)]: gairebé general

[ko'rent]: Bsa, C, Nou, Ond, P, Teu, Xáb

Pres. Ind.

I II
'korek 'korek

'kores 'kores

'kore 'kore

E7 Per a saber-ne la distribució geográfica, vegeu, el present d'indicatiu.
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kore'yew ko'rew
'koren 'koren
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model I: gairebé general

model II: Bsa, C, Nou, Ond, P, Teu, Xáb

Pres. Subj.

model I: A, Bb, D, G, Llí, Nou, Ond, P, Ped, San, Teu, Ver, X, Xáb,

model II: Ala, Atz, Bd, Bme, Cas, Llo, Or, Ri, Sag

DESPERTAR:

Participi [des'pert]: Alc, Atz, Bg, Cas, E, G, Gall, J, P, Llí, Llo, Mur, Or, Par,

Ped, X

[desper'tat]: la resta

ENCETAR

Pres. Ind.

I II
'koreya 'korya

'koreyes 'koryes

'koreya 'korya

kore'yem kor'yem

kore'yew kof 'yew

'koreyen 'koryen
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I II

an'sete an'sgte

an'setes an'sgtes

an'seta an'sgta

anse'tem anse'tém

anse'tew anse'téw

an'seten an'sgten

MORFOSINTAXI I47

model I: gairebé general

model ll: Ped

ESTAR

Inf. [as'tar]: general, llevat de P

[es'tar]: P

Ger. lasta'yent]: Ala, Alc, Bme, Bsa, D, Gall, Llí, Llo, Nou, Or, par, Rá,

Sag, San, Teu, Ver, X, Xáb;

[asti'yen(t)]: A, Atz, B, Bd, C, Cas, G, Ped, po, Ver

[as'tant]: Bsa, C, Nou, Ond, Teu, Xáb

[es'tant]: P

FER:

Pres. Ind.

I II m
fatÍ fa(Qjk (fask) fas

fas fas fas

fa fa fa

Vicenl Beltrun i Culvo

El parlar de la Marina Alta: El contacte interdialectal valencianobalear. Vicent Beltran i Calvo.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999.



EI parlar de Ia Marina AIta: el contacte interdialectal valencianobalear 148

fem fem fem

few few few

fan fan fan

model I: general

model II: [fá(t[k]: Bsa, C, Nou, Se, Teu (variable i generacional); [fásk]: G

model III: Llo, Mur, Par, Ped (majors)

Pres. Subj.

I II m IV
'fasa 'fa(d)ga 'fa3ya ('fazya) 'fajya

'fases 'fa(d)3es 'faSyes ('fazyes) 'fajyes

'fasa 'fa(d)3a 'fagya ('fazya) 'fajya

fem fem fem fem

few few few few
'fasen 'fa(d)gen 'fagyen ('fazyen) 'fajyen

model I: gairebé general

model II: gairebé general

model III: ['fa3ya]: Bsa, C; ['fazya]: G

model [V: Teu

HAVER:

Pres. Subj.

I II III (+participi) IV (+participi) V (+participi)
'a(d)3a 'a7ya ('uya) a'va(d)3a a'vagya (-zy-) a'vajya
'a(d)3es 'agyes ('azyes) a'va(d)ges a'va3yes (-zy-) a'vajyes
'a(d)ga 'a1ya ('azya) a'va(d)3a a'va3ya (-zy-) a'vajya
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a'(d)gem aJ'yem (az'yem) ava'(d)3em ava3'yem (-zy-) avaj'yem

a'(d)gew a3yéw (az'yew) ava'(d)3ew ava3'yew (-zy-) avaj'yew
'a(d)gen 'a3yen ('azyen) a'va(d)gen a'va3yen (-zy-) a'vajyen

model I: gairebé general

model II: ['a3ya]: Bsa, C; ['azya]: G

model III: gairebé general

model IV: [a'vagya]: Bsa, C; [a'vazya]: G

model V: Teu

Futur

Imperatiu (de *nyaure):

nyas / rryeu (< n'hi has, n'hi heu, 'pren, preneu') @sa, Nou, Ond)

nyas / nyagueu (Ala, Bg, Bv, Cas, E, Ped, Sag, Se)

Des del punt de vista sintáctic, cal destacar que la forma impersonal hí ha / n'hí

ha, al costat del plural analógic hi han / n'hi han, que se sent pertot arreu, conserva

sovint la forma del singular amb aquell valor:

- de gavines, no n'hi ha: P

- an hí ha moltes: Cas

I (haver-hi) II (+participi)

(a)vo're

(a)vo'ras

j awrá (an iw'ra / ni aw'ra) (a)vo'ra

(a)vo'rem

(a)vo'rew

j aw'ra(n) (an iw'ra(n) / ni aw'ra(n)) (a)vo'ran
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PRENDRE:

Pres. Ind.

model I: Ala, Alc, Bsa, C, E, G, Gall, Llí, Ond, Or, Pa, Ped, San, Se, Teu,

Ver, X, Xáb

model II: Ala, Cas, Llo, Or, Ped, X

model III: Atz, E, G, Llí, P

SABER:

Pres. Ind. 2a pers.

[sats]: molt estés / [sas]-[saps]

Pres. Subj. (+ CABRE)

I II m
preqk preqk prer¡k

pfens prens prens

pren pren pfen

pre'nim pren'gem pre'nem

pre'niw preq'gew pfe'new
'prenen 'prenen 'prenen

I il m ry
'sapja / 'kapja 'sapiya / 'kapiya 'sabja | 'h,abja 'sabiya / 'kabiya

'sapjes / 'kapjes 'sapiyes / 'kapiyes 'sabjes /'kabjes 'sabiyes / 'kabiyes

'sapja / 'kapja 'sapiya | 'kapiya 'sabja / 'kabja 'sabiya / 'kabiya

sa'pjem / ka'pjem sapi'yem / kapi'yem sa'bjem / ka'bjem sabi'yem / kabi'yem
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sa'pjew / ka'pjew sapi'yew / kapi'yew sa'bjew / ka'bjew sabi'yew / kabi'yew
'sapjen / 'kapjen 'sapiyen / 'kapiyen 'sabjen / 'kabjen 'sapiyen / 'kapiyen

model I: gairebé general

model II: Ala, C, Se

model III: A, E

model [V: Ala, Bd, C, Cas

SENTIR:

Pres. Subj.

TREURE / TRAURE

Infinitiu ['trewre(r)]: gairebé general

['trawre(r)]: Bsa, C, D, P, Se, Teu, Xáb

model I: Alc, Bb, Bg, Bme, Bsa, C, J, Llo, Nou, Ond, Or, ped, po, Rá, Sag,

San, Tor, Ver, Xa

model ll: A, B, Atz, Bd, Cas, E, Gall, Llí, Llo, Se, X

model III: C, P

model IV: Mur, Teu

I II m IV
'senta 'sentiya 'seqka 'seqga

'sentes 'sentiyes 'seqkes 'seqges

'senta 'senüya 'seqka 'ser'¡ga

sen'tim sen'tim sen'tim sen'tim

sen'tiw sen'tiw sen'tiw sen'tiw
'senten 'sentiyen 'ser¡ken 'seqgen
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Gerundi [tre'yen(t)] / [tra'yen(t)]

[tra'ent]

Participi [tret]: gairebé general

[tret]: Bsa, C, D, Nou, Ond, P, Se, Teu, Xib

Pres. Ind.

model I: gairebé general ([tra'yem], [tra'yew]: Ala), excepte II i [I

model II: Nou, Ond

model III: Bsa, C, D, P, Teu, Xáb

VESTIR:

Pres. Ind.

I II n
ff8k tfek tfak

ff8ws rEws raws

tfEw trSw ffaw

tfe'yem (tra'yem) ffa'em tra'em

ffe'yew (tra'yew) tfa'ew tfa'ew

'tfDwen 'tfDwen 'tfawen

I (general) II (Xábia, Dénia)

ves'tijk (ves'tisk: G / ves'titJk: Mur) vist: Xáb / viJk: D

ves'tdes (ves'titJes: G, Mur) 'vistes

ves'td (ves'titJ: G, Mur) vist

ves'tim ves'tim

ves'tíw ves'tiw

ves'tden (ves'titJen: G, Mur) 'visten
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Pres. Subj.

VEURE:

Inf. ['vore]

Ger. [ve'yen(t)]: model I

[ve'(3en(t)]: models II i m

[ve'ent]: model IV

La distribució d'aquestes tres variants fonétiques sol coincidir amb la de les

formes de present que s'exposen seguidament.

Pres. Ind.

I (general) II (Xnbia)

ves'tiJka (ves'tiska: G / ves'titJka: Mur )
'vista

ves'tiJkes (ves'tiskes: G / ves'titJkes: Mur) 'vistes

ves'tiJka (ves'tiska: G / ves'titJka: Mur) 'vista

ves'tim ves'tim

ves'tiw ves'tiw

ves'tiJken (ves'tisken: G / ves'titJken: Mur) 'visten

I il m Iv
vek vetJ ve(ffi (vesk) vek / vetJ

vews vews vews vews

vew vew vew vew

ve'yem ve'(3em ve3'yem (-zy-) ve'em
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ve'Yew ve'(3ew ve3'Yew (-zy-) vg'ew

'vewen 'vewen 'vewen 'vewen

El model predominant és el primer. Pel que fa a la resta de models, sovint

coexisteixen amb les primeres formes o bé presenten sistemes híbrids. Per a la primera

persona, [vék] sol ser la variant més utilitzada a tota la comarca, sovint alternant amb

[vetj]. No obstant aixó, trobem [veft] a Bsa, C, Cas, Nou, Se i [vesk] a G. [ve'd3em]
i [ve'(3ew] són bastant freqüents -en molts casos alternant amb [ve'yem] i [ve'yew]-

a Ala, Alc, Bd, cas, G, Gall, Llí, or, Par; el tercer model només el trobem entre alguns

jóvens de Gata, sota les formes despalatalitzades, i, esporádicament, entre la mateixa

generació de parlants d'aquells pobles on hi ha el reforg velar de Ia -k. El model IV és

el propi de la zona costanera @sa, C, D, Nou, Teu, Xáb) i Pego.

3.12.7.2. Imperfets

ANAR

Imp. d'Ind.

model I: Bsa, C, D, G, J, Nou, Ond, Ped, Po, Teu, X, Xa, Xáb

model II: A, Ala, Alc, Atz, B, Bg, Bd, Bme, Bb, Cas, E, Gall, Llí, Llo, Mur,

Or, P, Par, Sag, San, Tor, X

model III: Llí, X (majors)

I II m
a'nava | 'nava a'nava I 'nava 'nae

a'naves / 'naves a'naes / 'naes 'naes

a'nava | 'nava a'nava | 'naya 'nava

a'navem (-n) / 'navem (-n) a'navem (-n) / 'navem (-n) 'naem

a'navew / 'navew a'navew / 'navew 'naew

a'naven / 'naven a'naven / 'naven 'naen
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BEURE:

Imp. d'Ind.

I II m
be'via be'wia 'bea

be'vies be'wies 'bees

be'via be'wia 'bea

be'viem be'wiem 'beem

be'view be'wiew 'beew

be'vien be'wien 'been

model I: gairebé general

model II: Or, Ped

model III: se sent a Cas

CAURE:

Imp. d'Ind.

I u ru ry
'kea ka'wia ka'via ka'ia
'kees ka'wies ka'vies ka'ies
'kea ka'wia ka'via ka'ia
'keem ka'wiem ka'viem ka'iem
'keew ka'wiew ka'view ka'iew
'keen ka'wien ka'vien ka'ien

model I: Alc, Bsa, D, Ond, P, Se, Teu, Xáb

model II: A, Atz, Bb, Bg, Bl, Br, E, G, J, Llo, Or, ped, San
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model III: Ala, Bl, Bv, Pa, Par

model [V: C, Cas, G, Llí, Mur, Ver, X

cÓRnpR:

Imp. d'Ind.

Model I: Fl i Cam (+ Tárbena)

Model II: la resta

CREURE:

Imp. d'Ind.

model I: Alc, Bb, Bsa, C, Cas, D, Llí, Ond, P, Se, Teu, Ver, X, Xáb

I I

kore'via ko'ria

kore'vies ko'ries

kore'via ko'ria

kore'viem ko'riem

kore'view ko'riew

kore'vien ko'rien

I il n TV V
'krea kre'wia kre'via kre'ia 'kreja

'kfees kre'wies kre'vies kre'ies 'krejes

'krea kre'wia kre'via kre'ia 'kreja

kréem kfe'wiem kre'viem kre'iem 'krejem

'kreew kre'wiew kre'view kre'iew 'krejew

'kfeen kre'wien kre'vien kre'ien 'krejen
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model II: A, Atz,Bg, Bl, Br, E, J, Llo, Or, ped, San

model III: Ala, Bl, Bsa, Bv, C, G, J, Pa, par

model fV: Mur

model V: Cas

ESTAR

Imp. Subj.

model I: A, Atz, B, Bd, C, Cas, G, Ped, po, Ver

model II: Alc, Bme, Bsa, D, Nou, Or, Par, Rá, Sag, Teu, Ver, Xáb;

[estayéra]: P

model III: Ala, Br, Llí, Llo, San, X

HAVER-HI

Imp. d'ind.

3a pers. sing. I a'via]

3a pers. pl. [j a'via] / [ a'vien] / [J aven] / ['j aen]

Precedit del pronom EN

I II ilI

asti'yera asta'yera (esta'1era) as'tafa

asti'yeres asta'yeres (esta'yeres) as'tares

asti'yera asta'yera (esta'yera) as'tara

asti'yerem asta' yerem (esta'yerem) as'tafem

asti'yerew asta'yefew (esta'yefew) as'tarew

asti'yeren asta'yeren (esta'yeren) as'taren

Vicent Beltran í Calvo
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3a pers. sing. [an i 
'via]

3a pers. pl.

SABER (+ CABRE)

Imp. Subj.

[ni a'via]

[ni'ava]

[an i 
'via]

[ni a'via]

[an i 
'vien]

[ni a'vien]

[ni'aven]

[ni'aen]

I II ru
sa'bera lka'bera sabi'yera / kabi'yera sa'pjera / ka'pjera

sa'beres / ka'beres sabi'yeres / kabi'yeres sa'pjeres / ka'pjeres

sa'bera / ka'bera sabi'yera / kabi'yera sa'pjera Ika'pjera

sa'berem / ka'berem sabi'yerem / kabi'yerem sa'pjerem / ka'pjerem

sa'berew / ka'berew sabi'yerew / kabi'yerew sa'pjerew / ka'pjerew

sa'befen / ka'beren sabi'yeren / kabi'yeren sa'pjeren / ka'pjeren

model I: gahebé general

model II: Ala, C, Cas

model III: Po

Vicent Beltran í Calvo
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TRAURE / TREURE:

I II m IV V
'tfea 'trea ('treja) tre'wia tfe'via tfa'via
'tfees 'ffees ('trejes) ffe'wies tre'vies ffa'vies
'ffea 'trea ('treja) ffe'wia tre'via ffa'via
'treem 'treem ('trejem) ffe'wiem tre'viem ffa'viem
'treew 'ffeew ('trejew) tfe'wiew tre'view tra'view
'tfeen 'ffeen ('trejen) ffe'wien ffe'vien ffa'vien

model l: Bsa, C, D, Nou, P, Se, Teu, Xáb

model II: ['trea]: Alc, Bb, Llí, Ond, Sa, Teu, Ver, X; ['treja]: Cas

model III: A, Atz, Bg, Bl, Br, E, Llo, Or, ped

model IV: Bl, Bv, G, J, Pa, Par, San

model V: Ala

3.13. EI génere i eI nombre

3.13.1. El génere

Hi ha vacil'lació de génere -segurament per influéncia del castellá- en mots com

an senyal (masc./fem.), costum (masc./fem.) i corrent (masc./fem.)88.

Pel que fa als femenins dels adjectius acabats en -ent i -ant, s'observa que hi

tenen gran acceptació les formes analógiques pudenta, lluenta, domínanta, etc., com

ocorre a la major part del cahh.

tEEn aquest segon cas, segons el génere emprat s'estableix una distinció semintica: es manté el
masculí quan es tracta d'un corrent d'aire, i és obligatóriament femení en I'expressi1 seguir Ia corrent
i quan ens referiih al corrent eléctric.

Vicent Beltran i Calvo
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A tota la comarca sentim llebraifebra en comptes de llebre ifebre, que s'explica

per la pressió que ha exercit el génere que tenen aquests mots intrínsecament, ajudats per

la preséncia del'article la.

Per una altra banda, cal destacar que el mot estrel és femení a tota la comarca
-les estrels-, possiblement influrt pel femení estrela, que trobem esporádicament a

diverses localit¿ts.

Malgrat tot, sovint hi ha alguns mots que presenten divergéncia genérica depenent

dels pobles:

'sarment'

masculí: Bb, Bg, G, Nou, P, Rá, Teu

femení: Ala, Alc, Bme, C, E, G, Llí, Llo, Mur, Or, Par, Sag, San

'alacrá'

masculí: general

femení: A, Gall (plural alacraes)

Quant a I'adjecüu esquerre, convé destacar que a tota la comarca no existeix el

femení en -a, coincidint amb molts punts del valenciá central: brag esquete, mi

esquerre. El mateix ocorre amb roín i segon, que en general desconeixen I'equivalent

femení. Sovint s'estén, fins i tot, a primer i tercer en posició proclítica: la primer volta.

3.13.2. El nombre

A I'igual que el valenciá general, el parlar de la Marina Alta conserva la nasal /n/

en el plural dels mots procedents de proparoxítons llatins: hómens, jóvens, rdvens i

mirgens; i també trobem a Pedreguer Ia Plaga dels pórxens. No obstant aixó, termes és

el plural més conegut del substantíu terme a tot arreu.

Hi ha un predomini absolut del plural reis enfront de la forma reixos, que, si bé

Vicent Beltran i Calvo
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se sent a les valls de I'interior i a gran part del valenciá, es desconeix a la zona central

i costanera de Ia comarca.se

El plural de I'adjectiu crz presenta dues formes diferents que es reparteixen d'una

manera més o menys equitativa la geografia comarcal:

crus: A, Ala, Alc, B, Br, E, G, J, Llí, Llo, Ond, Or, p, ped, po, X, Xa, Xáb

cruns: Atz, Bb, Bd, Bg, Bl, Bmau, Bme, Bsa, Bv, C, Cas, D, Mur, Nou, pa, par, Rá,

Sag, San, Se, Teu, Tor, Ver

Pel que fa al plural dels mots trist ifresc, s'observa que hi ha un predomini de

les formes trists ifrescs a les valls de I'interior (A, Ala, B, Gall), mentre que a la plana

central i litoral predomina tristos ifrescos. Disgustos ha estat l'únic plural recollit a tots

els pobles.

3.t4. Sufixació i frnals en -o

3.14.1. Sufix -all

En tots els casos es tracta d'un radical nominal -o verbal en els dos darrers

exemples- seguit d'un sufix:

bordall'rebrot de garrofer'

escombrall'escombra o granera utilitzada als forns de llenya'

rtmail'abric que forma una roca en forma de cova'

Ee Reíxos s'ha format damunt la ¡ealització fonética de reís, una volta s'ha perdut la consciéncia
de pluralitat, afavorida per la realització palataliuada [rejfl, própia dels parlars que mantenen I'element
palatal davant la sibilant; per aixó, a la nostra comarca se sent únicament a les zones més próximes al
Comtat -precisament allá on apareixen les pronúncies tpejf] i tbajjl. A la resra de la comarci, on es diu
[peJ] i [baJ], no identifiquen aquest final amb el de reis, la qual cosa fa que no el palatalitzen i que, per
tant, no el relacionen amb un sinzular.

Vicent Beltran i Culvo
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secall'ametla closa'

senderall'senda tortuosa'

sumall'humitat que suma per les parets'

regall'regalim'

3.I4.2. Sufix -ol (diminutiu, sovint amb connotacions pejoratives)

barxol'barxa o cabás mal fet'

burguerol'tipus de caragol marí'

estellolet'fusta petita que es posa a la punta del forcat'

estíverol (1 * estiver 1 estiu)' ttpus d'ocell, mallarenga'

ganjol (< llatí cLADIoLUM<cLADruM 'espasa'?) 'lliri blau'

redol'rogle, rodal'

refillol'repél als cabells'

senderol'senda tortuosa'

ullol'brot o ull del margalló'

En toponímia

Cabe go ls'partida pegolina'

Emp e dr o la, l " partida calpina'

3.14.3. Sufix -ell (sufix diminutiu)

baldovell 'balda'

bufanell'anus'

caspínell'raim de pastor'

clotell 'occipuci'

escoltell 'escoltet'

figatell ( < rtcaruu'fetge')

gatimell (< gotim)'rames secundáries dels ceps'
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petorrell'cepell, petorrí'

plomell / pomell'pom o carris de fruits'

porcell'bombolla de sang a les ungles o als dits'

portella

ramell'ram'

vorell

En toponímia

Benimaurell

Benitatxell

Campell

Cremaelles'camí i barranc d'Ondara'

Granadella, /a 'topónim xabier'

Llobella, /a 'topdnim benisser'

Pinella'topónim denier'

Planestelles'partida de Llíber'

Serrella

Sortanelles'topónim del Verger'

3.14.4. Sufix -6

algavessó'ruixat fort de poca durada'

ametló'galló d'ametla'

baldovelló 'balda'

bequeltó'broc d'una canterella'

bardó'vorell que reforga la llata'

calderó'tipus d'ocell'

carríló 'carreró'

coníllons'joc infantil: jugar a conillets o a I'acuit'

corcó'corc'
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corneló 'carreró'

eschrtñ'mongeta o roseta que no esclafeix'

falgó'falg per a tallar raim'

faldiró 
'faldellí'

figó' castarrya de cabells'

Ilepó'fang verd i humit'

mamó'ull o rebrot d'un arbre'

olivó 'olivera borda'

palmó / posmó'brutícia provocada per la potineria de les mans'

pasteló ((cast. pastelón)'tortada, pastís'

píntó'pinta'

repeló'repél dels cabells'

sevílló'capcingle, sivella'

topoló'colp al cap'

tremoló 'calfred'

xupló'pipeta o xumet dels xiquets'

En toponímia

Bullentó (< Bullent)'topónim pegolí'

Castellons, e/s 'topónim teuladí'

3.14.5. Sufix -ero

fanguínero 
'fanguer'

patumero'fanguer provocat per petjades'

saginero'personatge fictici per a fer por'

Vicent Belfran í Calvo
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3.14.6. Finals en -o

Des del punt de vista de la gramática histórica, el catalá perd quasi

sistemáticament totes les vocals itones finals llevat dela -a: pont, mu4 ull, pell,veritat;

taula, dona, etc. No obstant aixó, actualment hi ha diversos casos de mots acabats

formalment erL -e o -o i que cap lingüistam no dubta a considerar-los genuins, com ara

gendre, temple, ferro, moro i carro. Sembla que aquesta vocal nasqué com a vocal

epentética o de suport darrere d'un o més fonemes consonántics que presentaven una

pronúncia dificultosa. Se sap també que els exemples que actualment presenten una -o

anteriorment apareixien documentats amb -e i ací I'assimilació a la tónica, al costat de

diversos condicionants morfológics, degué ser decisiva a I'hora de produir-se el canvi.

Siga com siga, a les hores d'arala preséncia de mots acabats en -o en catalá és

molt major de I'esperada. Evidentment que I'abundi.ncia de castellanismes en la llengua

col'loquial en justifica un bon grapat, peró, malgrat tot, hi queden molts casos difícils de

solucionar.

Tradicionalment, el gran calaix on han cabut molts dels subst¿ntius acabats en -o,

divergents del castelli, ha estat el mossárab, i potser el mestre Coromines ens hi ha

tingut excessivament acostumats. A penes s'ha parlat d'aragonesismes, d'italianismes

o de processos evolutius propiset. Ét, peró, als darrers anys quan s'ha encetat un camí

d'investigació que aposta decididament per la preséncia d'aragonesismes en el valenciá

actual (vegeu Martines 1999), a més de tenir en compte les relacions humanes entre

diversos pobles mediterranis. Llorca (1998: 16), per exemple, amb molt d'encert, gosa

posar en dubte tot un seguit de mots de caire mariner -independentrnent de la vocal

final-, considerats fins al moment com a mossarabismes, i els atorga la qualitat de mots

"que viatgen dins d'un corredor niutic, pesquer i almadraver, on la confluéncia

s Vegeu el treball de Coromines (1984): 'Finals genuihes en-o', dins Lleures i converses d'un
fiIdleg, t97-209.

er Colomina (1991 47) fa un recull de derivats postverbals acabats en -o propis de la Marina
Baixa -amero, arreplego, deslrio, espernego, rosego, trafego, etc.-, molts dels quals es poden fer
extensius a la comarca que estudiem.

Vícent Belt¡an i Calvo
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d'andalusos, árabs, italians, maltesos, valencians i balears crea les seues própies formes

lingüístiques, que, de cap manera, pertanyen a una llengua prejaumina". El mateix autor

considera que I'emigració comarcal a Algéria -en el cas de la Marina- deu haver

reforgat I'existéncia d'aquestes formes.

Per una altra banda, des de l'óptica tradicional, no es poden explicar els

hipocorístics valencians Quelo, NeIo, Cento, Ximo. Enfrontant-se a aquest repte,

Casanova (1995) fa un estudi dels mots esmentats, carregats de valor connotat, i

interpreta I'acabament com un veritable morfema sufix que s'ha afegit a l'aGresi

esperable en catalá, amb la intenció de marcar I'afectivitat, amb un valor intencional

clarament expressiu. I es mantindri en valenciá "perqué la marca d'expressivitat i

d'afecüvitat pot mantindre's fora del sistema, tot marcant millor la sonoritat i la

individualitzaciódelaparla" (1995:33-34),alhoraques'havistreforgatperl'existéncia

prévia de molts antropdnims en -o, com ara Mingo, Poldo, Jacinto, Doro, etc.

Amb tot, i resumint, davant la quantitat d'exemples recollits, hem d'anar obrint

el punt de mira i, com assenyala Segura (1998b: 163-165) "caldrá aprofundir-hi més i

valorar en altres termes, en primer lloc, la preséncia de I'aragonés sobretot en formes

valencianes o pertanyents al catalá occidental i, per altra part, la concurréncia i

aproximació secular del catalá envers el castellá no solament des del punt de vista formal

sinó també en aspectes més profunds relacionats amb les bases semántiques i cognitives

de cada llengua""

Si ens centrem en la comarca estudiada, observarem que la quantitat inesperada

de mots acabats en -o desborda qualsevol intent de sistematització. No obstant aixó,

intentarem d'assajar una possible classificació del corpus arreplegat:

1.- Alguns d'aquests mots són clarament castellanismes -molts d'ells antics-, i fan

referéncia a la vida quotidina, com ara menjars, vestits, animals, oficis i objectes diaris:

abadejo 'bacalli'

bollo'panada o cocot'

cotxino'porc'

nispro'nespra del Japó'

palmíto 'ventall'

písso

r66
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judío 'libél'lula' seguro 'asseguranEa'

monesillo, monissillo'escolá' velodíIlo'vellut'

2.- En alguns casos, els finals en -o apareixen aplicats a defectes o aspectes fisics
-recordemels castellanismes més o menys generals cego, mttnco, viscoícoixo-,encara

que sovint no tenen un equivalent exacte en castellá, la qual cosa en descarta la possible

procedéncia. Ací la -o es presenta com una vocal connotada pejorativament:

cerquillo 'serrell' rego 'dit menuell'

coto'colp al cap' fuco'colp al cap'

curro'dit menuell' torondo'bony'

merxo'ferida al cos, sobretot al cap' tritao'trau al cap'

nyarco'merxo' xirlo'ttit:xo'

nyasco'ferida al tronc d'un arbre'

3.- Sovint són resultat de diverses alteracions fonétiques:

3.1.- per regressií: padripollo (<padrí pollós), todo (<todó <mdA

3.2.- per assimilacií: combrombo / cabrombo / cabombro (<cogombre)

3.3.- com a vocal de suport: caramel'lo (italianisme), rulo (<rutlo ['rullo]
'trull')

4.- De vegades són fruit de la composició amb base castellana:

pepetono'mullador, fregit'

picamato 'ortiga'

pionono'brag de gitano'

5.- La influéncia o el paral{elisme amb altres llengües és ambé considerable -sobretot

amb I'aragonés, el mossárab, I'occitá i, fins i tot, el porugués; la possibilitat que siga

Vicent Beltran i Colvo
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castelh no es descarüa en alguns casos-:

bubo'dac'

brullo'brull, mató'

caraputxo'cucurutxo de gelat'

cuquello'cucut'

diarao 'libél'lula'

fre gitório'fregit, mullador'

gavatxo 'libél'lula'

grandaio 'libél'lula'

llomello

mírao'tipus de menjar' (occitá (pan de) mincho)

nyest(r)o 'aladern'

papafigo'oriol' (port. papafigos)

tossilao'sangatxo, espineta' (1 tusítago)

xírworro 'llardons'

6.- N'hi ha, perÓ, un grapat que no són tan transparents i aixó dificulta la classificació:

bojonjo'raim que ha crescut desigual,

mumo'fantasma'

sangatxo 'espineta'

sonoro'rent, llevat'

xoflo 'esclafrtó'

Vícent Beltran i Calvo
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L'inventari del vocabulari s'ha organitzat

per una banda, hi ha un recull dels principals

tres parts clarament diferenciades:

inónims comarcals. al costat de

localismes i léxic divers, en la major part dels diferent de la normativa; el segon

bloc -orga¡tttzat en c¿rmps semántics, com el pri inclou els mots d'ús general a la

zona estudiada, que solen coincidir amb la resta del 1á; i, per últim, hi ha uns llistats

dels castellanismes comarcals més comuns, des de diferents perspectives

sociolingüístiques, com ara la variació

altres.

i la distribució geográfica, entre

La classificació del primer apartat s'ha fet d rd amb els mateixos criteris que

trobem a la configuració del qüestionari lingüísti encara que s'ha provat d'agrupar

diversos subapartats per tal d'alleugerir la lectura i

Així doncs, aquest apareix classificat per camps

distribuit alhora en dos grups:

més accessible el corpus lexical.

mántics, cadascun dels quals está

a- Repertori de termes cartografiafs; preci aquells que presenten més de

dues o tres denominacions diferents. A cada -fixada o representada per

un o dos dels sinónims més usats en la

definició idéntica o semblant a les que

2 De vegades, provaré de proposar alguna forma
que'considere adequada per a ser elevada ala categoria d'

estándarde2-, li segueix una

al Diccionarí de Ia Llengua

Catalana de I'Institut d'Estudis Catalanso al Diccionari Valencid de la

els geosinónims arreplegats a laGeneralitat Valenciana, i a continuació

Marina Alta, ordenats per orde alfabétic,

corresponent, si s'escau.

la seva localització i I'explicació

b- Totes aquelles unítats l?xíques no van a continuació de les que

sí que ho estan -dins del mateix apartat o semántic- i es complementen

Vicent Beltrsn i Calvo
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amb I'anilisi corresponent. La intenció última és donar-hi constáncia dels

nombrosos localismes i de les solucions comarcals no coincidents amb la

normativa.

Amb tot, el repertori léxic ha quedat estructurat de la manera següent:

4.1. Geosinónims comarcals i localismes

4.1.1 El cos humi. L'home

4.1.1.1 . Parts de cos í accions relacionades

4.1.1.2. El món ínfantil. Els jocs. Les festes

4.t.2. La casa

4.1.3. L'alimentació

4.1.4. La construcció. El món urbá

4.t.5. El camp i els oficis tradicionals

4.t.6. Fruita, vegetals i fongs

4.1.7. El relleu i l'aigua

4.1.8. Meteorologia i celístia. El temps

4.t.9. El món natural

4.L.9.t. Entomonímia. Invertebrats

4.1.9.2. Ornítonímia

4.1.9.3. Ictíonímia

4.L.9.4. Amfibis, réptils i altres animak

4.L.9.5. Fítonímía

4.2. Mots d'ús general a la zona estudiada

4.3. Castellanismes

4.3.t. Castellanismes generacionals

4.3.2. Castellanismes que afecten part de la comarca

4.3.3. Castellanismes per canvi d'objecte

4.3.4. Mots no castellanitzats respecte al valenciá veí

t72
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L'apartat 4.1.9. es complementa amb unes gráfiques en les quals apareixen els

noms estándards, els noms científics i totes les denominacions comarcals arreplegades

dels diversos éssers vius estudiats, deixant-hi de costat els carnívors i herbívors de gran

dimensió. En conseqüéncia, tindrem a I'abast, d'una manera il'ustrativa i entenedora, tot

el conjunt de léxic zoonímic i fitonímic comarcal.

Amb la intenció de localitzar els mots arrepleglats en altres contrades de l'ámbit

lingüístic catalá, s'han fet servir el DCW i el DCor, a més d'un bon grapat de
publicacions sobre parlars locals, que apareixen detallades a la bibliografia, i,

especialment, les obres de diversos lexicógrafs valencians dels darrers segles, com ara

el DSan (Diccionarto Valenciano-Castellano), de M. J. Sanelo, i sobretot el DMGa

(Diccionario GeneralValenciano-Castellano), de F. Martí i Gadea, gran coneixedor dels

parlars de la Marina, pel fet d'haver viscut durant una temporada a Senija, a Pedreguer

i a Dénia (vegeu Colomina 1995: 136). Per aqueix motiu, aquesta darrera referéncia

bibliográfica es feia necessária i imprescindible, per tal d'assenyalar la constatació

escrita, a les acaballes del segle passat, d'un bon feix de mots propis dels pobles

estudiats, que es troben absents als diccionaris normatius que circulen avui dia.

En diversos casos s'ha recorregut a la comparació amb altres llengües

indoeuropees, sobretot romániques, davant els nombrosos paral'elismes que s'hi

estableixen.

En molts casos s'ha fet necessária la transcripció fonética dels mots recollits, per

tal de facilitar la seva interpretació. S'ha utilitzat I'Alfabet Fonétic Internacional (AFI).
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4.1. Geosinónims comarcals i localismes

4.L.L. El cos humá. L'home.

4.1.1.1. (a) Pan del cos i accions relacionades (repertori de termes cartografiats)

coPRÓ. Part inferior de I'espinada o, per extensió, espinada en general. Regió sacra i

interglútia. (Mapa núm. 115)

ballador de I'anca (Alc, B, Bme, E, Llí, Llo, Mur, Par, Sag, San). Denominació de

carácter expressiu que fa al'usió als moviments airosos que suposadament ocasiona

aquest os quan caminem o ens movem (compareu arrtb saleret < cast. salero?). El

DCW dóna constincia de I'existéncia de ballador a Ciutadella aplicat a la 'part

convexa d'un os, que va articulada dins I'extrem cóncau d'un altre os (...). Ballador

de s'anca: el cóndil del fiémur'.

carpó @sa, C, Nou, P, Teu) / escarpó (A, Bb, Bg, Cam, D, Se, Tor, X). Segons el

DCor (s.v. carpó) aquest mot prové d'un derivat germánic de *KRUPPA. La variant

carpó és una "alteració fonética del més antic crepó, i abans cropó (les formes copró

i grepó es diuen a molts llocs)". A la nostra comarca es diu crepó a Xábia i (es)carpó

a la major part de la comarca, variant que coincideix amb el baleáric i amb diversos

punts del Principat. Sembla que aquesta danera forma, escarpó (i carpó), abraga, com

a mínim, tot¿ la Marina (Sella, Relleu, Confrides, Callosa, Bolulla, Tárbena). En

alacantí rabello.És interessant d'observar com a molts pobles aquest terme sol aplicar-

se als animals o a la totalitat de I'espinada humana i per al concepte 'osset extrem de

I'espinada que es troba damunt de I'anca' s'hi ha creat un nou terme.

corpet (Ver). És el valenciá corbet -diminutiu de I'adjectiu corb- que el DCW

defineix com a 'cadascuna de les vértebres del porc amb la carn que porta adherida (...)

El conjunt de I'espinada i la llenca de cansalada corresponent es diu els corbets
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(Valéncia, Massalavés)'.

crepó (Xeb).

osset de la rissa @mau, Ped). Veu de creació irónica, tenint en compte que aquesta és

precisament una de les parts del cos més delicades i vulnerables en cas d'una caiguda

forta a terra.

pontet del cul (Bl, G, J, Ond, Po, San, Ver, Xa).

saleret (A, Atz, Bd, Cam, Cas, E, Fl, Gall). D'aquest mot, amb un sentit sensiblement

diferent, ja ens en dóna constáncia el DMGa (s.v. saleref), que el defineix com a 'hueso

que hay en la parte posterior del cuello', encara que aquest darrer mot podria ser una

errada per culo.

DIr MENaBLL Dit menut de la mi. (Mapa núm. 113)

curro (D; sovint curret). Dit menuell. A més de la forma deniera, a la nostra comarca

aquest mot pren les variants següents:

curruci Cam, Fl, Po, Ver

cumtco: Bb

curréc: E

curré: San

curréu: Tor

curréngo: Bd, San (vegeu régo)

currírao: Llo

currínyéa: A, B (compareu més avall amb gorrinyéu i variants)

currit: P (vegeu gorrí / gonit)

corrit: Or

Malgrat que molts pobles de la nostra comarca coneixen aquest dlt com a dít

xicotet o dít menudet, c$-n a r::ínin:, hi ha unes quantes denominacions locals ben

originals. Totes elles. 
'nrii:cn 

c''lomatopeic, repeteixen les consonants k/g-rr,
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inseparables de la cangoneta infantil tant coneguda arreu del nostre paísi este és el pare,

esta és la mnre, este demana pa,..., Qü€ acaba amb el moviment suau del dit menuell

del xiquet, a dreta i a esquerra, i amb la repetició d'unes síl'labes onomatopeiques que

varien de poble en poble: corrín xiruet (Alc, Cas); currínyeu xiruet (A); ditet

marranxet (I); saraet mnrratüet (Ped). El DCor (s.v. garrí) ja fa un estudi d'aquesta

onomatopeia, peró recull només el mot amb el sentit de 'porcell', i és a I'entrada de

carn on estudia les variants nord-valencianes corronyet i corrurw(o), amb el sentit de
'dit menuell'. Per a Coromines, aquests mots tenen una etimologia incerta.

Possiblement s'han vist influits pel mossárab, d'acord amb el grup consonantic -w-,

encara que aquest autor suggereix com a origen la forma llatina CARUNCULA 'carnot',

que, de ben antic, s'aplicava especialment als dits. Vegeu a la Marina Alta gorrí, régo

i runyéc.

De la resta del País Valenciá conec les denominacions següents:

La Marina meridional: esquerreny [aska're¡] (Callosa), gurrírryeu (Confrides),

ftwrranyeu @olop, la Nucia, Altea), gorrírryo @elleu).

El Comtat: réc (Tollos), réngo @enimassot), manuelet @enilloba, segons el

DCW).

L'Alacantí: meniuelet / maníuelef (Xixona, la Torre de les Maqanes; en occitá

det mené[), garranyez (Sant Vicent del Raspeig).

D'altres denominaciorc: dit comtra(et) (Almussafes-Ribera Baixa; I'Alcora,

segons el DCor), corronyet (Castelló de la Plana, segons el DCor), corruÍDco (Orpesa,

segons el DCor), gorrí (Oliva-la Safor), dít gorrirry (Plana Baixa fGor:¿ález i Felip:

1991: 631).

gorrí (Bme, Mur, Pa, Rá, Sag) /gorrit (Atz). EIDMGa (s.v. gorrinef) ja documenta lo

dít gorrinet com a 'dedo meñique'.

rego ['reYo] (G, J). A Tollos --tl Comtat- rec. Compareu més amunt amb curréngo.

Mot d'origen onomatopeic, format pels sons consonántics r/g, relacionats amb

I'entreteniment infantil adés esmentat. És interessant de destacar el fet que en cahle les

denominacions més habituals d'aquest dit són veus expressives i onomatopeiques (vegeu

curro) -com ho és l'itaüe mígnolo i I'occiti det coi'c- a diferéncia d'altres llengües,
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que senzillament fan referéncia a la poca grandária del dit: port. dedo mínímo o

míndinho, rcm. deget mic, fr. petü doigt, ang. little finger, rus mí7inets.

runyec [ru'¡ek] @1, Br, Bv).

ERT. TEs. Dit d'una cosa flexible que es manté dreta, plana i ben llisa. Mapa núm. 102)

ert (Ala, Atz,Bt, G, J, Llo, Nou, Or, Xa, Xáb).

tes (4, Bl, Bv, Cas, Pa) / tiesso (Bme, C, D, Ond, Rá, Sa). Enfront del castellanisme

tiesso, que comenga a sentir-se ala nostra comarca, destaca la conservació de la veu

tradicional fes a les valls interiors, encara que el femení tessa, amb sibilant sorda,

delata I'hibridisme amb la forma forastera, a I'igual que la variant masculina

monoftongadatesso, própia de Tárbena. A la Marina Altates itíesso conviuen sovint

amb ert, que ha reduit considerablement el seu camp de significació a molts pobles i

ha quedat fossilitzat en frases fetes, com ara estar ert de "fred.

ESCoLT. Cosa que es diu amb reserva, a cau d'orella. (Mapa núm. 111)

consellet @sa, C, D, Llí, Mur, P, Po, Se, Teu, Ver, X, Xeb) / esconsellet @me, ped,

Rá, San).

escolt (Alc, Atz, Bd, Bg, Cam, Cas, E, Fl, Gall, Llo, Nou, Or, Par, Sag, Tor). Escolts

en reuníó és falta d'educacíó.

escoltell (A, B). Format damunt escolt amb el sufix diminutiu -ell.

escolteta @mau, LlQ. Solució minoritiria a la nostra comarca, que té com a sinónims

més comuns escolt al centre i a ponent i consellet a llevant.
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ESGARRIFAR. ESMUSSAR. Causar una impressió desagradable o tremolor convulsiu,

generalment a causa d'un soroll estrident. (mapa núm. 99)

escarrufar (Alc, Llí, Llo, Ped, D / escarrifar (G, I). La variant estudiada amb -c-,

desconeguda en gairebé tot el catalá, coincideix amb et balear. El DCor (s.v.

esgarrifar-se) la considera originária i alteració d'una forma escalffi / escalifred,

gennana del castellá escalofrío. Amb escarrufar ens trobem, per tant, davant d'un

mallorquinisme evident, a I'igual que la forma de Gata i Jesús Pobre escarrífar, híbrid

entre aquella forma i I'original esgarrifar.

esgarrifar (Atz, Bd, Bg, Bme, Gall, Mur, Or, P, Par, Po, Rá, Sag, San, Tor, Ver).

Esgarrífar és un mot molt viu a la nostra coÍrarca, cosa que ja testifica el DCor, quan

diu -ben encertadament- que "en terra valenciana també s'ha usat, per més que un

grupet d'enemics de la llengua, ala zona central, insisteixi que no és valenciá". El

DMGa (s.v. esgarrifar) també dóna constáncia de la seva vitalitat o preséncia en el

nostre dialecte: 'estremecer, hacer temblar a uno alguna cosa'.

esmussar. 1. (4, Ala, B, Bb, Bsa, Cas, D, E, Nou, Ond, Se, Xáb, Ver). Esgarrifar 2.

(General) Tenir una sensació desagradable, causada pels aliments, i acompanyada d'un

moviment conwlsiu.

BSPBNTAR. ESPITJAR. Empényer. Fer forga contra una cosa o persona per moure-la o

rebutjar-la. (Mapa núm. 100)

espentar (Alc, B, Bsa, C, Cas, Gall, Se).

espitjar (4, Ala, Atz,B, Bd, Bg, Bme, D, E, G, Llí, Llo, Nou, Ond, p, ped, po, Rá,

Sag, Tor, Ver, X, Xeb). Segons el DCW, aquest verb es coneix amb el mateix sentit

només a Mallorca. Segurament es tracta d'un mallorquinisme, tenint en compte que és

un mot viu a la Marina Alta i a diversos punts de les comarques veines de la Marina

Baixa i de la Safor, deixant al sud la forma espentar i al nord espentejar.
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estibar (Alc, Bg, Mur, or, Par, Sag, Teu). A orba es distingeix entre espitjar una

persona i estíbar un objecte. Els substantius derivats són esf¡ó ó i estíbassó. Colomina

(1985: 195-L96; mapa núm. 70) també localitza el verb estíbar a les localitats d'Elx,

Santa Pola, Petrer, Onil i Castatla" És interessant de destacar aquesta coincidéncia

geográfica i el desplagament semántic que s'hi ha produit, tenint en compte que en llatí

STIPARE significava 'atapeir, amuntonar, apilonar', sentit que encara conserva el

catalá general, segoris elD&8.

OIDRE' oLoRAR. Aspirar I'aire pel nas per sentir I'olor d'una cosa. (Mapa núm. 98)

olar (Alc, Bsa, C, Llí, Llo, Mur, Se, X). La forma olar ésuna variant fonética del verb

olorar, que per haplologia ha fet desaparéixer una síl'laba a causa de la semblanga amb

els sons veins. Segons Ribas (1991: 128) i Veny (1999: 97), també ltttn otar a Eivissa.

oldre. 1. (Bb, Cas, D, G, J, Nou, Ond, P, Par, Ped, po, Teu, Ver, Xa, Xeb). Segons

el DCor (s.v. olor) ens trobem davant d'un verb antic que "en catalá sembla haver

caigut en desús, ja en el S.XVI, amb I'excepció del parlar de Valéncia en el qual ha

continuat fins avui al costat d'olorar" . En valenciá meridonal, inclosa la parla de la

major part de la Marina, no se'n coneix cap altre que oldre.2. D'igual manera, a tots

els pobles, fins i tot als llocs on hi ha olorar i olar en el sentit primari, el verb oldre

és conegut amb un altre significat molt diferent: no puc oldre aquell home'no puc

suportar-lo; no el puc supofar'.

olorar (A, Ala, Atz, B, Bd, Bg, Bme, E, Gall, Or, Po, Rá, Sag, San, Tor). Solució

majoritária en catalá, peró que només abraga un terg de la Marina Alta.

RBM0LÍ. Floc de cabells que creixen en direcció cont¡ária dels altres i, per extensió,

qualsevol anomalia dels cabells pel que fa a la seva distribució. (Mapa núm. 110)
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parrús @mau).

refillol. Pren les variants comarcals següents:

refillol: Atz, Bb, Bd, Bl, Bme, Cam, E, Llo, Ond, P, Ped, Po, Ri, San, Ver

refiol: Br, Bv, Fl, Pa

refullol: Bg, Or, Sag, Tor

La solució fonética própia de la Vall de Gallinera i de la Vall d'Alaguar -que

pressuposa una iodització anterior- és clarament una recialla de la parla dels

repobladors mallorquins del segle XV[.

remolí (A, B, Cas, G, Llí, Teu, X, Xeb). Denominació de base metafórica que relaciona

I'orientació anómala dels cabells amb la forma circular o espiral d'un remolí.

repél (Alc, Nou, Par). Derivat" de pé|.

repeló @1, Mur). Format damunt repél amb el sufix diminutiu -ó.

reveixí [rebeffl / [rebiffl / [rebffi @sa, Se). El mot mallorquí reveixí, que pren el

mateix sentit, continua viu als pobles de Benissa i Senija, sota diverses variants

fonétiques, enfront de les denominacions comarcals més generals remolí, repélirepeló.

RENYAR. Reptar o corregir algu amb rigor o amenaga. (Mapa núm. 101)

funyar (Cas). Amb les dades que ens aporten Colomina (199L:207) iBeltran (1998: 51)

sabem que aquesta denominació és própia com a mínim d'Altea, I'Alñs, la Vila, la

Nucia i Polop.

marmolar (4, Atz, B, Br, Bv, E, P, Pa). Deformacií de murmurar, patal{ela a

mormolaL que trobem al diccionari de Fabra . El DSan (s.v . marmolar. surryir)ja recull

el mateix valor que sentim en diverses terres valencianes.

renyar (Ala, Alc, Bb, Bd, Bg, Bl, Bme, Bsa, C, D, G, J, Llí, Llo, Mur, Nou, Ond, Or,

Par, Ped, Po, Sa, San, Se, Teu, Tor, Ver, X, Xa, Xáb). Aquesta veu és la forma

predominant a la Marina Alta i al catalá oriental. A la comarca veina de la Marina

Baixa aquest concepte es coneix perfurryar (vegeu més amunt) , bonegar -a la vall de
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Guadalest, Sella i Relleu- í marmolar a Finestrat i també a Relleu. L'Alcoii i el

Comtat opten majoritáriament pel verb bonegar, mentre que I'Alacantí, amb Xixona,

prefereix renegar.

REPBLÓ. Porció petita de pell que resta algada al costat de I'ungla. (Mapa núm. 114)

padastre (gairebé general).

pellastre [pe'r(astre] @b, Bmau, Bme, ond, Ped, Rá, sag, San, Tor) / [pa'Áastre] (Br).

Mot format a partir de padastre amb contaminació de pell. El DCW dóna la variant

pellastre com a viva a Felanitx i Esporles, la qual cosa justifica la procedéncia

mallorquina del mot.

RaNC. AFÓNIz. Privat de l'ús de la veu. (Mapa núm. 112)

afbnic [a'fcnik] / ['fcnik] (gairebé general).

engorgat (Llí, X). Possible mallorquinisme, derivatde gorg. A les Balears aquest mot

pren diversos sentits traslladats: a Mallorca "aturar el moviment o curs d'una cosa per

aglomeració dels components" (DCW); en eivissenc "engorgat: embogat", segons

Ribas (1991: 73). A la nostra comarca el desplagament semántic ha fet un pas més

respecte a I'eivissenc, de manera que pren el sentit de 'privat de l'ús de la veu'.

escanyat. 1. (Ala, Br, C, Cas, D, E, Or, Ped, Po) Ronc, afónic. Derivat de canya.

Paral'lelament, se sent I'expressií tíndre veu de canya, quan hom té la veu molt

esquerdada . Escarryat coincideix semánticament amb el mallorquí, peró sembla que está

forga estés en catalá, la qual cosa descartaria la possibititat de trobar-nos davant un

mallorquinisme. L'accepció més general en és 'matar una persona o animal privant-lo

de respirar per compressió de la gola' .2. (G, Llo, P) S'aplica quan ix la veu desigual.

escarranyat (Nou, Teu). Derivat d'escarryat Segons eIDCW, també hihaescarrarryat
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al Pallars i pren el mateix sentit.

SERRELL. Cabells retallats que cauen penjant damunt del front. (Mapa núm. 109)

cerquillo @r, Bsa, Se, Teu). Aquesta denominació, que també se sent a la Safor (Oliva,

Vilallonga i la Font d'en Carrós), deu ser manlleu del castellá cerquíllo (dim. de

cerco), que pren sentits idéntics o semblants a diversos punts del castellá, sobretot

d'América llatina. Es tracta, per tant, d'un castellanisme antic. L'escriptor peruá J. M.

Arguedas (1995: 246) ens n'ofereix una mostra, quan escriu que "tiene los ojos

chiquitos y negros. EI cerquillo le tapa la frente ... ". El DMGa (s.v . cerquitt) ja en

dóna constáncia, malgrat I'especificació semántica: 'cerquillo: circulo ó corona formada

de cabello en la cabeza de los religiosos: se usaba también antes entre seglares'.

clenxa (C). A la localitat de Calp, a I'igual que a la major part de la Marina Baixa s'ha

produitundesplagament semintic que afecta el mot cleraa 'ratlla que deixa al descobert

la pell del cap, quan es parteixen o separen els cabells a dreta i a esquerra' de manera

que ha acabat aplicant-se al 'serrell' .ELDSan (s.v. clenja) li dóna a aquest mot el sentit

pancatalá: 'carrera. Señal que deja el pelo quando le parten en la cabeza'.

flequillo (fleco) (B, Bb, D, ond, P, Ped, Ver, Xáb). A la nostra comarca coexisteix el

castellanisme ftequíllo amb les denominacions tradicionals i propies garsa, parrús,

cleraa i rom.ana.

garsa (Llí, X) / garseta (Nou). El DCW defineix garseta com a 'floc de cabells que

baixa dels polsos a la galta'; un significat semblant recull el DME a I'entrada de

Sarceta ('pelo de la sien, que cae a la mejilla y allí se corta o se forma en trenzas') com

idéntica és la descripció del DMGa (s.v. garceta): 'pelo de la sien que cae a la mejilla'.

metxa (Bmau).

parrús(A, Ala, Alc, Bd, Bg, Bme, E, G, Gall, Mur, Or, Par, Po, Rá, Sag, San, Tor).

Derivat de pata, a partir de la metáfora o comparació que s'estableix entre aquella

planta, formada per sarments, i els flocs de cabells que pengen damunt del front. Cal
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destacar que a nombroses comarques valencianes el parríu fa referéncia a l'órgan

sexual femení, la qual cosa provoca nombroses burles entre aquells parlants i els de la

Marina, on pren un sentit sensiblement diferent.

romana (Cas). Ens trobem davant d'una denominació que no deu tenir molts anys

d'existéncia, si bé a hores d'ara está forga generalitrada entre tota la població de

Castells de Senella. És evident que la influéncia de la televisió, i, en concret, de les

pel'lícules de romans, hi ha estat decisiva.

TossoLó. Colp que et pegues al cap. (Mapa núm. 108)

coto (Ala, Alc, Bd, Bme, Llo, Mur, or, San). 1. colp pegat al cap, en general .2. colp

al cap en el llenguatge infantil. En aquest darrer sentit a Callosa es diu cocoroto.

cotoló (D). Segurament es tracta d'un encreuament entre coto itopoló, que també és

freqüent entre els deniers.

cupot [ku'pct] (Ped). Deu ser un derivat fonétic de tupot, que sentim a Xaló i Llíber,

amb un canvi de ltl a lW,justificable per I'equivaléncia acústica que s'estableix entre

els dos fonemes, i afavorit per un procés dissimilatori que intenta allunyar o separar la

primera consonant de la danera. No obstant aixó, no s'ha de perdre de vista el valenciá

calbot, cabot i cabotada.

taco (G, Nou) / tacada (Nou).

topoló. Aquest mot pren les variants següents a la nostra cotnarca:

tupaló: Bg, Bsa, C, Mur, Par, Teu

tapoló: Atz,P, Po, Sag, Tor, Ver, Xa, Xáb

topoló: D

tupot (Llí, X). Derivat de topar [tu'par].

tussot (Cas). Derivat de tossar [nr'sar].
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EI parlar de Ia Marina AIta; el contacte interdialectal valencianobalear

TRENC. TRTNXET. Tall o esquing a la pell i, per extensió, al cap. (Mapa núm. 107)

merxo ['mertJo] (A, Ala, Bd, Bg, Bme, D, G, J, Llo, Mur, Nou, Ond, Par, Ped, Po,

Ri, Sag, San, Tor, Xib, Ver). En mallorquí i menorquí merxa (< fr. mnrche). S'ha

parlat sovint de la preséncia d'acabaments en -o en el nostre léxic referent als defectes

o aspectes frsics -cego, coho, tnanco, visco, turondo- i generalment s'ha atribuit a

la influéncia del castelll. No ho posem en dubte (vegeu Segura [1998: 163-165]). No

obstant aixÓ, moltes voltes ens trobem amb exemples com el que ara estudiem, en qué

no hi ha un equivalent castellá acabat en -o,la qual cosa ens fa rebutjar la possibilitat

que es tracte d'un castellanisme. Possiblement ens trobem davant d'una vocal en certa

mesura epentética i de caricter expressiu. És interessant de destacar que, no només

merxo, sinó totes les denominacions que sentim a la Marina aplicades a aquest concepte

acaben igual: tríruo, xirlo, cléruo, rryarco/tryaco.

nyarco (E, Llí, X). Segons el DCW, aquest mot és viu a Mancor amb el mateix sentit.

També el conec com a propi de Tárbena; a Bolulla rryaco.

trinxet (gairebé general) / trenxet @).

xirlo ['tJirlo] (Nou).

vENTALL.Instrument que serveix per a agitar I'aire. (Mapa núm. 121)

palmito. Aquesta és, sens dubte, la denominació més estesa en valenciá per a referir-se

a aquest concepte. Malgrat tot, ventall es conserva a gran part de la Marina Baixa, i

també a I'Alcoiá i el Comtat; a la Marina Alta únicament a Castells de Serrella i a

Beniaia.

ventall. 1. (8, Cas) Instrument que serveix per a agitar I'aire. 2. (Atz, Gall, P) Ventador

de foc i objecte de canya i paper, fet a má, per a ventar les mosques.
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4.L.L.L. @) Part del cos i accions relacionades (unitats léxiques no cartografiades)

abatoll. Sorolls, renou. Segons el DCor (s.v. batre), "en catalá també ha existit batoll,

i sobreviu localment en alguns llocs, encara que no el registrin els diccionaris".

Efectivament el mot existeix i, de fet, ja apareix documentat al DMGa (s.v. abatolt)

i definit com a 'atrabanco: vareo ó vareaje: acción y efecto de varear los árboles'. A

més a més, si tenim en compte, d'acord amb el DCW, que a diversos punts del País

Valencii batollar és 'batre els arbres per fer-ne caure la fruita, generalment les nous,

garrofes, ametles, etc.' amb un bastó llarg conegutper batolln, pot entendre's fácilment

el sentit que pren abatoll a la nostra comarca.

abrasir-se. Abmsar-se. Verb format damunt brasa. En un sentit figurat o desplaqat

significa 'patir set'. Estar abrasit és, per tant, un geosindnim perfecte d'estar

assedegat.

aborronar-se. Posar-se la pell de galtina; esgarrifar-se pel fred, I'horror o la por. Creat

metafóricament a partir del mot borró, tenint en compte que, en els arbres, aquesta

gemma o grum sol ser pilosa, de manera que protegeix una porció de teixit destinat a

originar un brot o una flor. Aquest verb ja apareix documentat al DMGa (s.v.

aborronar): 'temblar con movimiento agitado ll Aborronarse de fret' .

asarrerar (Xab). Acagar, empaitar; encalqar algú que fuig corrent amb la intenció

d'atrapar-1o. El sentit que pren aquest verb en el valenciá de Xábia no el recull cap

diccionari, ni tan sols els etimoldgics. Acarrerar apareix documentat al DCor (s.v.

carro) i al DCVB com a caah antic, peró pren el sentit de 'dirigir-se cap a un lloc',
'agafar un camí, una direcció, una habitud', les mateixes accepcions que han reproduit

els diccionaris normatius actuals. Es tracta, per tant, i a falta de més aportacions

dialectals, d'un localisme que apareix enmig de la denominació general aca7ar, que és

l'única que es coneix a la resta de la comarca.
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EI parlar de la Marina Alta: el contacte interdíalectal valencíanobalear l g6

acurgar (Llí, Ped, X) / escurgar @ed). Fer tornar curt. La preséncia d'aquesta veu a

la Marina Alta -tenint en compte que en valenciá general només existeix la forma

acurtar- fa pensar en la influéncia de I'emigració dels mallorquins del segle XVII. De

fet, acurgar í escurgar són variants própies d'aquells parlars, a I'igual que de les zones

situades al nord de Tortosa, segons el DCW. Ex.: A partír de hui s'actrga et dia.

(Mapa núm. 105)

adalit [adalít] / [avalít] (Llí). Extenuat; famolenc. Adalít defam.ElDCW recull aquesr

mot a Eivissa amb el sentit de 'consumit, molt amagrit, que just té la pell i els ossos';

el'DMGa (s.v. adaláf) fa equivaldre el valenciá adalát defam al castellá hambriento,

malgrat que defineix I'adjectiu descontextualitzatcom a 'desalado, da: el que corre con

ansia tras de 1o que apetece'.

afambrat. Famolenc. Aquesta denominació -paral'lela a I'aragonés afamegáu (Andolz

t992: 11)- apareix a la comarca al costat de la forma general desmaiat / esmaiat. El

DMGa (s.v. alambrrír) testimonia la variant que actualment pren aquest mot al Poble

Nou i la defineix com a 'alampado, da: ansioso de alguna cosa (. ..) Atambrát de fam
ó sét. Alampado: hambriento ó sediento'. A la Marina Alta se senten quare

possibilitats fonétiques diferents :

afambrat: Teu

anfambrat: Bb, Ond

asfambrat: Atz, Bl, Bg, Br, Ond, Teu, Tor, Ver

alambrat: Noa

agarull (Teu). Gran quantitat de gent. Podria tractar-se d'un deriv at d'aldarul/ o més

aina alteració del castelli barull(o).

aidar (Ala, Cas, E, Ga11). Arcaisme viu a les valls interiors de la Marina, sovint al

costat d'aiudnr. És igualment un verb molt usat a Onil i a Guardamar (Colomina 1985:

190) --en aquest darrer poble amb canvi d'accentuacíó (ío aide, tu aides)-, a Tárbena,
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tExtc

a Finestrat (Colomina 1991: 85), a Bolulla i a Callosa, i segurament deu tenir una

extensió major.

allobir @sa, D, Ped). Renyar o reptar algú, recriminant-li alguna falta comesa o error.

Format danrunt llop. EI DCW recull el mot a Alcoi amb el sentit de 'perseguir amb

insisténcia' , mentre que el DMGa (s.v . allobir) reprodueix I'accepció que nosaltres hem

recollit, a més de la de 'fer crits semblants a udols de llop'"

amotinar (Gall). Parlar malament d'una persona a una altra. Es tracta d'un derivat de

motí. Yegeu embotinar.

animeta. Nineta de I'ull. Segons eIDCW, és una denominació que es coneix a diversos

punts del catah occidental, sobretot en valenciá: Pont de Suert, Massalcoreig, Llucena,

Gandia.

aponnar-se [apon'na(r)se] / [ampon'na(r)sel. Baixar el cos doblegant els genolls fins que

estiga a punt de tocar terra. Colomina (1991: 95-96) dóna la variant amb geminada com

a prÓpia de Tárbena, la Marina Alta i la Safor. A Alcoi, segons el mateix autor, i a

Callosa, emponar-se.

arrullar [ru'Áar]. Redolar. Caure de dalt cap a avall, per acció voluntária o no. Les

(ar)rullaores són pedres molt grans, la disposició inclinada i llisa de les quals permet

esvarar-se. Colomina (1985: 295) presenta les variants fonétiques del verb rutlar enel

valencii més meridiotnl-rular, ruglar, (ar)runglar i arrunglonar-, de les quals no

n'hi ha cap palatalitzada.

arrunsar [arun'sar] / [anrun'sar]. Moure de baix cap amunt un objecte o una persona;

algar (pronunciat per molts valencians aügar): (ar)runga't la mñnega'arromanga't la

miniga', (ar)runga la xiqueta per a qué puga vore el carrer. Segons el DMGa,
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arrunsar és'encoger: retirar contrayendo el cuerpo y sus miembros ll Arrunsar els

muscles (...) Arrunsarse les dónes les robes". Aquest verb, de carácter expressiu,

apareix al diccionari fabriá sota la variant gráfica arronsar.

atamborinat (Ver). Atarantat, marejat; que té els sentits torbats per la insisténcia de

sorolls forts o de sentir parlar a una persona. Format damunt tambor, de la mateixa

manera que hi ha atabalat (< tabal), forma que se sent a gairebé tota la comarca.

ba. Besada en el llenguatge infantil. Fer un ba. Mot de creació onomatopeica, que

caracteútza els primers balbotejos dels xiquets, format a partir d'una oclusiva i la vocal

lal, que són els fonemes més fácils de reproduir pels nounats. Aquesta -i la variantma

de I'Empordd (DCVB)- és la millor adaptació de la reproducció exacta d'un bes, que

correspondria pam dalt pam baix a alló que en diverses llengües africanes equival a un

clic bilabial -tOI-.

baix del brag. Aquesta perífrasi adverbial s'aplica a la part inferior de la unió del tronc

amb el brag, és a dir, I'aixella, mot totalment desconegut en aquestes tatituds.

Coincideix amb I'eivissenc de Yila baix des brag, que s'oposa a I'híbrid davatl xella,

propi del Camp, segons Veny (1999: 101).

barranxí (C). Enuig gran, disgust, fort desplaer, irritació, especialment en els xiquets.

Compareu amb el castellá berrinche, procedent del llatí vERREs 'verro, bacó'.

batecul [bate'kul] / [bata'kuI]. Colp pegat amb el palmell de la má a les anques. Segons

el DCVB, aquesta paraula -amb el mateix significat- pren les variants batecul a

Valéncia i a Alacant i baticul a les Illes Balears.

blau (Cas, Gall). Estar blau defam. Famolenc, desmaiat. Cap dels dos grans diccionaris

etimolÓgics i dialectals del catalá, ni el DCW m el DCor, no recullen aquesta
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expressió, que és ben viva a gairebé tot el migjorn valenciá. La fraseologia existent a
partir de I'adjectíu blau, que fa referéncia al color de la pell suposat en cadascuna de

Ies situacions descrites, és forga important; només cal llegir I'obra d'Alcover-Moll:

anar blau'no pofiar cap céntim' , quedar blau'quedar ple d'estupefacci6' , deíxar blau

a algu 'produir-li gran sorpresa' , fer blau alg(t'donar-li una gran tupada', etc.

bolera. Colp fort pegat amb la má. Aquest vocable coincideix arú bolei, boleia i bolea,

que el DCW recull a Mallorca, i també a Vic, Solsona i Cardona, i que defineix com

a 'cop violent amb Ia mi'.

borruga [bo'ruya] / [bu'ruya]. Variant fonética que pren el mot bemtgaper assimilació

de la primera vocal a la vocal tdnica.

botijós [boti'd3os] (gairebé general) / [botid'd3os] (Llí, X). euec. persona que es

caracteútza per parlar amb repeticions i interrupcions involuntáries de les paraules que

emet. Aquesta acció s'anomenafer botiges.

bótil (Gall). Home gras. Estarfet un bótil. Malgrat que el DCor (s.v. bot) afirma que

aquest mot "és quasi exclusivament balear", se sap, seguint Colomina (1986: 674;

1991: 123), que també és viu a diversos punts de la Marina, com araa ta vall de

Gallinera i a Gata -a Polop estarfet un botiló-, i que sovint s'hi aplica a una ametla

Srossa que es fa servir en un joc infantil, equivalent al bóIit, que el DCVB dóna com

a propi de diversos indrets del Principat aplicat també a un joc d'infants.

brosseta (Bb, D, G, J, Mur, ond, ver, xeb). Busca que entra dins de I'ull. A Dénia hi

ha qui també en diu brosqueta o brusqueta. híbrid o encreuament entre brosseta i

busqueta.

bufanell (D, Xeb). Anus. Aquest mot és un derivat del substantia bufa'ventositat que
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El parlqr de la Marina AIta: el contacte interdialectal valencianobalear 190

s'expel'leix sense soroll'.

bufaneller (D). Persona que vol aparentar el que no és, que té un desig excessiu de ser

notat i lloat pels altres; vanitós. Format a partir del verb bufar, que pren sovint el sentit

desplagat de 'fer ostentació de riquesa, de poder, etc.' i que els valencians han sabut

sintetitzar en la frase feta bufar en caldo gelat. No obstant aixó, el DMGa (s.v.

bufanejar, definit com a 'engreirse, envanecerse') ens remet a bafanejar, 'jactarse ó

vanagloriarse, ponderar indebidamente las propias alabanzas'. Igualment , de bufaner,
'jactancioso, sa', envia al lector a bafaner.

caducada (sempre enpl. ftau'kaes]). Comportament, generalment verbal, que está fora

de raó, a causa de I'edat; desvariar. Ex.: Quan mos fem vells, farem ca(d)ucaes.

Format damunt I'adjectiu caduc. També hi ha el verb caduquejar.

cagarri [ka'yeri]. Covard. Colomina (1991: 132), que recull caguérro a Benimantell i

caguérri a Alcoi, tot i comparant-ho amb les diverses vacil'lacions que afecten la vocal

final del mot ferro -ferro / fere / ferri-, considera que el suftx -erri podria ser

resultat d'una evolució de I'antic occitá -eire / aíre, com ho mostra I'alternanga

beverre / beverri(s) ((occ. beveíre); cagarro / caguerro / caguerri (lcagaire);

fumerri (<fumaíre), etc.

caguetes. Diarrea. Cal destacar, al cosüat d'aquesta denominació més o menys general,

tot un seguit de derivats, de carácter expressiu, que es reparteixen l'área d'estudi:

cagatxóla: Bsa, C, Gall

cagandana: Teu

cagandóla: Nou, Teu

cagueróla: D, Or

calat. Carrera o esquing produit als teixits o géneres de punt, generalment a les calces.
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A les dues Marines és la denominació tradicional própia, sovint al costat de punt: m'ha

fet un calat (o un punt) a In calga. A hores d'ara a molts llocs ja ha desaparegut o ha

quedat relegada a la generació adulta, mentre que els jóvens han adoptat el mot carrera.

Calat apareix al DCW com a 'cor¡iunt de forats fets per adorn a una roba, a un mur,

etc., formant un dibuix determinat'

calgons @mau, c, Llí, Ped, san, Teu, ver, X). calgotets. Enfront del castellanisme

calgoncillos, tan estés en valenciá, a la Marina Alta encara es conserva vivament la

denominació tradicional calgons, que en altres llocs té connotacions antigues.

canella. Part anterior de la cama. Per aquest mateix concepte el valenciá meridional

coneix dues denominacions: canella és la forma de la Marina -i té continuit¿t cap al

nord-, mentre que a la regió d'Alcoi-Alacant es fa servir el terme espinella.

cantoria (Gall). Cants. Cantoria dels pardals. Possiblement ens trobem davant d'un

mallorquinisme, ja que, segons el DCW, aquest mot apareix només, arnb el mateix

sentit, a I'Empordá i a Mallorca. Format damunt cantor o manlleu del castellá cafiurta.

que el DRAE recull amb sentits idéntics.

cascar [kaJ'kar]. Fer nosa, molestar, i també incitar una persona a alguna cosa: no les

caixques molt, que estan enfadaes; sí no vols que t'acompanye, no cal que eI caíxques.

cástig (Ped). Curiosament els pedreguers mantenen la duplicitat accentual en el cas de

castic / cdstig, tal i com ocorre actualment, des del punt de vista dialectat: el valenciá

manté la variant antiga i etimológica castic i la resta del catalá la forma evolucionada

cdstig. A Pedreguer la primera fa la funció de substantiu, mentre que la segona, amb

regressió d'accent, ha restat fossilitzada en la frase feta donar cdstíg'donar quefer,

destorbar'.
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caturla (Llí). Forma humorística de 'constipat'. Aquest mot té una certa relació

semántica amb el seu homónim plural caturles, que el DCW recull a Camprodon, Olot

i Segúries i defineix com a 'cabóries, coses que preocupen'.

clamar @ed, San). Denunciar: sí funes taronges, et clamaran. El DCW ja recull

aquesta accepció a Sanet, de la mateixa manera que deixa entreveure, a partir

d'exemples de Llull, Pere IV, Metge i Ausiás March, que clamar devia ser un verb

habitual en catali antic amb el sentit prácticament idéntic de 'queixar-se, posar clam de

qualcú'.

clotell @ed). Nom aplicat a la petita cavitat de I'occipuci. En la parla de Pedreguer, el

bescoll comprén tota la part posterior del coll, a I'igual que en la resta del valenciá; el

clotell es refereix concretament a I'occipuci. Sembla que aquest darrer mot té poca

extensió en valenciá; és, peró, forga conegut en mallorquí (clatell en catalá central).

conrear. 1. Tenir cura d'una persona amb atenció especial; mimar. 2. Pron. Recrear-se,

posar esment en una cosa: Acaba ja lafaena i no et conrees tant. Colomina (1991: 159)

ja recull la primera d'aquestes accepcions a la comarca veiha de la Marina Baixa i

recomana la forma conreu com a bon substitut del castellanisme cuidado, tan arrelat a

les nostres terres.

cosconelles (A, Ala, Alc, Atz, Bb, D, E, Gall, J,Llí, Nou, Or, par, Se, Teu, Tor, Ver,

X, Xáb; cuscanelles a Cas). Pessigolles. Variant fonética própia de les terres del

migjorn valenciá, que s'oposa a les formes amb -r- (cosquerelles), típiques del les

comarques centrals. Aquest mot, de formació expressiva, té com a base un radical ft-s-

ft, que també el trobem en el castelld cosquilla^s. També hi ha et sinónim pícoretes,

format a partir del mot pícor.

crossa (E, G, J, Llí, Llo, Ped, X [també a Tárbena]; clossa a la resta fclosa a Dénia i
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clotxa a Callosa i Bolullal). Bastó de fusta o metall, amb un travesser en un dels

extrems, el qual serveix per a afermar-se i recolzar-se el que té dificultat per a caminar.

La variant predominant a la comarca, amb el pas de cr-a cl-ésprópia de gran part del

valenciá, encara que hi ha pobles de la Marina que conseryen la pronúncia originária
-Tárbena, Gata, Jesús Pobre, Llíber, la Llosa, pedreguer, Xaló-. Actualment, en el

parlar de molts pobles está produint-se una substitució d'aquest terme a favor de la

denominació castellana corresponent, muleta, que s'ha vist propiciat pel canvi de forma

de l'objecte en qüestió. Caldria fer un esforg col'lectiu per a revitalitzar ladenominació

tradicional, tenint en compte que la nostra comarca és l'únic punt del valenciá

meridional on es manté viu aquest mot.

cuitós. lmpacient. S'aplica especialment a una persona que, per exemple, sol ser puntual

i li molesta el retard dels altres, o bé que es preocupa desmesuradament per la perfecció

dels seus fets. Aquest mot és inseparable de les locucions a corre-cuíta i a

cuitacorrents. Té relació directa, per tant, amb el vetb cuitar,'fer anar de pressa'.

L'homofonia fonética amb algunes formes del verb coure ha fet que alguns parlants hi

troben una certa connexió; i aixó justifica I'expressió callosina ser un cigró (o fresot)
cuítós, aplicat a persones. El DCW ens dóna un grapat d'exemples clássics d'aquest

mateix adjectiu, extrets de les obres de Llull, Muntaner i Ausiás March.

defendre. Defensar. Segons eI DCVB "a gran part del catalá oriental i a Mallorca i

Menorca no s'usa aquest verb (defendre), que ha estat substituit pel seu sinónim

defensar". El DCor (s.v. defendre) limita geográficament encara més l'ús d'aquest

verb: "no tinc recollida cap dada de l'ús viu de defendre en cap parlar del catalá

occidental (entenguem al nord de Tortosa), ni recordo en forma precisa haver-ho sentit

enlloc d'alld ni en general enlloc del Principat (...). En canvi sí que en tinc notes preses

en les terres on realment és viu: a Eivissa (...) i a diversos paratges valencians", gus

de fet són la majoria.

déndol (Ped). S'aplica a la persona que acostuma a estar fora de casa i sovint costa de
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localitzar. Segons el DCVB, déndel és un mot viu a Ciutadella amb el significat

d"'imbécil, curt d'enteniment"; ha anat a ta casa í no t'ha trobat. Quin déndol estds

fet!

desbutzar. l. (Atz, Ped) Destripar o llevar-li les butzes a un animal, sobretot als peixos.

Possible mallorquinisme. El mot també és viu a Bolulla i Callosa d'en Sarriá.ElDSan

(s.v. esbutgar) el recull amb el mateix sentit i l'ubica geogrificament a la Marina.2.

(E) Esganar-se la roba o les espardenyes.

desficaci. Exageració. Cosa dita contra laraó, fora de propósit. També desficacíat, -ada,

que es diu de la persona que sol dir desficac¡s. General en valenciá.

desfilagassar. Desfer fil a fil un teixit. Pren les variants següents a la comarca:

desfilagassar: Ala, Bsa, Nou, Se

desfilatxar: C

desfigalassar: Bmau, E, Teu

desfigalatxar: C, D, Or, Tor, Ver

esfigalatxar: Atz

A més de desfi,lar, que és la forma més freqüent en catalá, el DCVB recull

desfiIagamar al Maestrat i a Castellí, desfilandratxar a Valéncia i, coincidint amb la

Marina, desfilagassar a Mallorca (en concret a Manacor).

desllapissar-se [dezr(api'sa(r)se] (A, Ala, Atz, E, G, Gall, Llí, Or, San, Tor) /

[dezr(opi'sa(r)se] (Bsa, c, D, Nou, Se, Teu, ver, xeb). Desempellegar-se; llevar-se

de damunt alguna cosa o persona.

destrellat (G). Destrellatat, que té poc de trellat, que actua sense seny. L'adjectiu

destrellntar -{emení destrellatada [á]- pren la variant fonética destrellat {emení

destrellada [á]- a Gata per haplologia: quinn dona més destrelld que (he) conegut.
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desvanit [dezva'nit] (d'embit general) | ldezarqva'nitl (G, Nou). Content, envanit,

enorgullit. Colomina (1991: 330) replega, amb el mateix significat, devanit a Alcoi i

debellit a Benidorm i la Vila. La forma desvanít també es coneix a la Safor i part de la

Marina Baixa i ja apareix documentada al DSan (s.v. desvanít) i al DMGa (s.v.

desvanítidevanít) amb sentits semblants: 'desvanecido'i'envanecido, presumido: que

tiene mucha vanidad o presunción', respectivament.

doga ['doya]. Acumulació de carn formant un plec, per excés de greix.

durelló. Durícia o enduriment de la pell, sobretot del peu. Format damunt I'adjecttu dar.

Ja trobem documentació escrita d'aquest mot al DSan (s.v. durulld): 'bulto. Burujo.

Burujón'.

embotinar (Ala, D, Or, Ped, Xeb). 1. Parlar malament d'algú a una altra persona.2.

Fer nosa, molestar, incitar algu perqué s'inquiete. Tenint en compte que a la mateixa

cornarca hem localitzat la variant amotinar, podem assegurar --com ja ho fa Colomina

(1991: t72)- que ens trobem davant d'un derivat de motí i que embotinar pot ser

resultat d'una ultracorrecció n- ) -rnb-, sense descartar que hi hagen influit els

verbs embotir i embotinar 'posar botins o botines'. Vegeu amotínar.

embrincar. Inclinar el cos cap a un espai buit o decantar-se amb la cadira cap arrere de

manera que aquesta s'aguante amb les potes de darrere. Considerem que I'etimologia

més encertada la proposa Colomina (1991: L73-174): segur¿rment es tracta d'una

alteració de (en)vinclar-se ) emblíncar-se > embrincar-s¿. No oblidem que les

vacil'lacions de les líquides, generalment quan van precedides d'oclusives o fricatives,

són forga habituals a la nostra comarca: fluix / fruíx, bric / blíc, barandat / balandat,

etc.

empiular @sa, Llí, Nou, Se). L. Acoblar, ajuntar, posar en I'ordre que convé, de la
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manera més adequada: empiula les cadires, arrima-les a la taula! 2. Arranjar o apanyar

una cosa que s'ha fet malbé.

encabir-se (8, G, Llí, Or, Ped, Se, X). Entossudir-se, capficar-se; entestar-se en una

opinió, determinació, etc. Deu tenir molta més extensió; de fet, també és un verb viu

a la Marina Baixa (Colomina 1991: 141).

encamanxar-se @1, Br). Eixancar-se, separar les cames.

encaradís [aqkara'óis] (Llí, X, Xeb) / [aqkara'is] (A, Ala, Atz, Bsa, E, Gall, Nou, Par,

Ped, San, Se, Teu, Tor, Ver). 1. Capriciós, que s'entesta en una idea forta o en un

desig insistent, sovint de cara a una altra persona. El DCW recull aquest mateix mot

a les Balears i li atribueix el mateix sentit. Segurament es tracta d'un mallorquinisme.

2. (D) Que té mal carácter.

enforfoguit [aqforfu'yit] / [arqforf it]. Sufocant, privat d'airejament o ventilació

necessária per a respirar, per excés de persones o coses acumulades en un espai.

engarxit (G) / engarsit @me, Bsa, C, Llí, Ped, Rá, Sag, San, X). Sense sensibilitat,

engarrotat. La darrera variant recorda, des del punt de vista fonétic, la denominació de

la Vall de Gallinera engarsaf (vegeu engassat), malgrat la diferéncia morfológica de

pertányer a conjugacions diferents. Podria tractar-se d'un lúbrid entre la forma engamit

i I'altra.

engarsat (Gall). Adormit, insensibilitzat un membrc: tínc els dits engarsats / les mans

enSarsaes.

engorritar-se (Ped). Que té'dificultat per a moure's; engorronir: el cordell de la

persíana s'ha engorritat í no Ia puc pujar. Derivat de gorríta'grumoll o regruix que

196

Vicent Beltran i Calvo

El parlar de la Marina Alta: El contacte interdialectal valencianobalear. Vicent Beltran i Calvo.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999.



es forma en la pasta o en un teixit'.

enllestir. Acabar les faenes que es duen entre mans; arreglar, ordenar: ja mo'n podem

anar; ia heu tinc tot enllestit Com ja assenyala Colomina (1991: 225-226), és un mot

molt usat a la Marina; aquest autor I'arreplega a Callosa, Polop, la Nucia, I'Alfhs i la
Vila i hi reprodueix una mostra d'exemples literaris, que van des dels cronistes locals,
el callosí Adolf Salvá i I'altei Francesc Martínez -i també la seva néta Carmelina-,

al sainetista Balader. Ni el DCor ni el DCW consideren aquest verb com a propi del
valenciá.

entabuixat (Teu). Atabollat, mig marejat; que ha perdut o que ha vist pertorbats l'ús

dels sentits o de I'enteniment. Deu tenir el mateix radical -tab- que el que apareix als

mots atabalat i atabollat. Yegeu atamborínat.

entrar-sern. Encollir-se la roba, perdre llargária i amplada una pega de tela. Aquesta és

la denominació habitual a tota la comarca; ara bé, a la Marina Baixa, aquesta forma,
existent a Polop, Callosa d'en Sarriá, Bolulla, Tárbena i la Vall de Guadalest,

comparteix terreny amb el seu geosinónim embeure's, propi de la meitat sud, com ara

la Nucia, I'Alfhs i la Vila, i que s'estén a la zona de I'Alacantí.

enxancamallar-se. Eixancarrar-se. Separar o obrir les cames (o les anques: eix- anca
-r). Sovint es fan distincions semántiques entre erüancar-se una persona tota sola o

enxancanulllar-se damunt d'un animal. Hi destaquen les variants següents:

erüancamnllnr-se: E, Ped, Se

erwacamallar-se: Bmau

eraecamallar-se; X

enJcancamollar-se: Ot

acanamallar-se: D

encatxamellar-se: Atz
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esxacamallar-se: Yer

Segons el DMGa (s.v. anjancam.allnr), aquesta veu significa 'colocarse encima

de una persona, animal ó cosa descansando la horcajadura ó posaderas sobre ella y

echando cada pierna por su lado'. Bonet (1997:345) testifica en rossellonés la variant

a xacam.allñ, locució adverbial paral'lela al francés "d calífourchon" i al catalá " came

ací, cama alld; encamellat" . Vegeu erüancar-se.

enxancar-se [a¡tJaq'ka(r)se]. Eixancar-se; etimológicament 'obrir les anques' . Cal veure

conjuntament la variant originária etwancar-se amb les altres solucions fonétiques

arreplegades a la comarca, com ara a(n)catxamallnr-se, esxacamallar-se, encamanxar-

se i eruancamnllar-se, qlJe semblen resultat d'un encreuament entre aquella i el mot

catno, encara que sovint se'ns mostrendesfigurades per diverses metátesis i I'afegiment

de sufixos que fan poc transparent el verb resultant.

enxoflar-se. Verb d'origen onomatopeic -vegeu el radical xof- ide carácter expressiu,

com ja indica Colomina (1991: 352), que fa referéncia al fet de posar-se a un seient de

manera cdmoda, repenjant-hi esquena i bragos.

esbandir (Ped). Colpejar la roba damunt la llosa mentre es llava. Amb aquest sentit,

Pedreguer s'aparta d'altres localitats de la Marina on aquest mot fa referéncia a l'acció

de rentar, 'passar per aigua alld que préviament s'havia ensabonat'. Té també el

significat d'escampar, estendre's les xarradories: sí vols que es sdpia aíxó, dís-Ii-ho a

ell, prompte ho esbandirá,.

esbeltir-se. Endormiscar-se. El DCW ens informa que esbeltir significa "condormir o

desmaiar, llevar les forces vitals d'una manera suau". Colomina (1991: 165) recull

desbelitar-se com "cansar-se, consumir-se per alguna cosa: m'ha desbelítat esperant-te"

i apunta la possibilitat que es tracte d'una alteració de debílitar-se.

escardalenc (A, Atz, E, Nou, Or, Par, Teu, Ver, Xeb). Alt i prim.
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escarotar-se. Espantar-se, sufocar-se: aquesta dona no li pots fer cap de broma, de

seguida s'escarota. Es coneix també el substantiu escarot, amb el sentit de 'renou,

agitació que provoca un grup de gent'. La deniera Maria Ibars (1962: 159) empra

aquest mot: "vea impossible avindre's amb ell i sols I'aguantava perqué temia

l'escarot".

escarragassar-se (Teu). Obrir-se de cames un animal i caure en terra. El burro s'ha

escarragassat.

escarransit (L10. Prim i desnodrit.

escarxofar-se (Atz, P). Asseure's cómodament, arrepapar-se. Mot de carácter expressiu,

dins del qual s'identifica la síl'laba onomatopeica xof, que apareix també en el verb

eraoflar-se i escatxuflar. En el cas que ara estudiem la forma originária, per tal de ser

més transparent, s'ha vist modificada per la pressió d'un mot fonéticament próxim

-camofa-, de manera que com a resultat apareix el verb escarxofar-se.

escakuflar. 1. Arrepapar-se, asseure's cómodament. 2. Esclafar. Referit a una persona

quan no té gana de moure's, bé per malaltia o bé per trobar-se relaxada. S'aplica també

a qualsevol cosa que ha perdut la grandiria normal: treu les figues de Ia barxa, que

s' es catxuflaran ! A Xábia es catxoflar.

esclafitar (E, Po). Esclatar, esclafir.

esgarrinxat (Bv). Ferida lleu produida per una punxa o agulla.

esgullar-se (Teu) / esgular-se (Gatt). Esgolar-se, deixar-se anar avall per un sólllis. Hi

ha també el derivat esgullador.
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esguellar @sa, C). Esgarrar, esquingar un paper; rompre'l o fer-lo a trossos d'una

estirada. Calp i Benissa es troben al límit nord de la preséncia del verb esguellar -molt

freqüent en valenciá meridional alacantí- enfront de la forma esgarrar, que és l'única

que es coneix a la resta de la comarca, perÓ que també se sent en aquests dos pobles en

altres sentits -aplicat a la roba, per exemple-. El DCW recull esguellar com a forma

própia de Morella.

espernegar [asparne'yar]. Esforqar-se molt per a aconseguir una cosa: t'has

d'esparnegar molt sí vols eíxir ben parat.

estisar (C). Estirar. També a Altea i a la Vila.

estordit (C). Desconcertat; pertorbat per efecte d'una notícia extraordinária o per una

desgrácia, etc. És un equivalent exacte del que a moltes comarques valencianes

coneixen com a esquallat o desquallal. Tant el DCor com el DCW no recullen el mot

estordír com a propi del valencii, peró, pel que fa a I'origen, coincideixen a afirmar

que es tracta d'un derivat de tord, pel fet que aquest ocell és un mica matusser i

atarantat, de manera que es deixa cagar sense massa dificultat. Podria haver penetrat

per via del castellá aturdído.

estorinar-se (Gall). Estufar-se -els cabells s'estorinen-. També es diu aplicat a la gent

quan es crea certa confusió entre ella: la genf s'estorina quan va a una reunió, perqué

cadaú va pel d'ell i no s'aclarixen. EI D6/B defineix estorínat, sentit a Eivissa, com

a 'estufat, ample a manera d'estorí' i amb un sentit desplagat com a 'presumptuós en

el vestir, en el posat; que demostra vanitat', propi també d'aquesta illa i de Barcelona.

estroncat. Estar endormiscat, sense massa forces. El DCW proposa l'origen d'aquest

mot en la veu llatina *EXTRUNcARE, que significa 'tallar'.
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faldiró @). Faldellí, falda llarga fins als peus.

farcit [fa'sit] (Xeb). Fastigós. S'aplica a persones.

fardejat (Llí, Ped, X). Estampat. S'aplica generalment als vestits.

ferrabrás (Atz). Queferós.

fetiller [fati'r(er] (Xeb). Presumit, que es comporta de manera arrogant. Malgrat que als

diccionaris es dóna preferéncia a les accepcions de caricter esotéric i defineixen aquesr

mot com a 'persona que es dedica a la fetilleria', el significat que pren a la nostra

comarca está més prÓxim a l'étim llatí xncttI.lA, que equival a 'fingiments'. Altres

sentits diferents que recull el DCVB del mateix vocable són el de 'persona que es fica

on no el criden', en barceloní, i el de 'melindrós' en tortosí i valenciá.

fic ['fik] (G, Teu) / lan]'fikl (Ped). Mena de granet o excrescéncia carnosa que ix a la

pell, principalment de les mans i de la cara. Segons el DCYB, el motfic, amb aquest

sentit, només apareix a I'Empordi i a les Balears, la qual cosa ens fa pensar en la

possibilitat que ens trobem davant d'un mallorquinisme.

fiicar @sa, C, D, Teu). Fer entrar dins un lloc. A diferéncia de la major part del catalá,

aquest verb es troba en desús a gairebé tota la Marina (i també a Alcoi, segons Tormo

[1987: 106]), on prñcticament ja ha desaparegut de la parla habitual. S'ha vist substituit

per verbs de carácter més expressiu com ara estacar ilo clavar. Als pobles costaners,

perÓ, a I'igual que en valenciá central, el verb ficar no només es conserva, sinó que,

a més del sentit original, es fa servir com a sinónim de posar: am fique / pose la

camisa. En alacantí és també un verb viu, peró només pren el sentit originari i, per

tant, no es confon mai amb el verb posar. (Mapa núm. 103)
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figó. Castanya dels cabells d'una dona, de forma arredonida, que se subjecta al bescoll

o bé damunt, darrere o als costats del cap. Format damunt figa, per la semblanga

formal entre el monyo i aquest fruit.

florí (Atz, Bsa, C, D, se, Teu, Tor, ver). Nomhumorístic de I'anus, de creació irónica,

que s'ha format a partir delmotflor. Els diccionaris de Carles Ros i Escrig defineixen

flort com a 'el ojo del culo' i 'ano u orificio' respectivament. Segons eIDCVB,hiha

floriol a Cullera, amb el mateix sentit, i d'acord amb Colomina (1991: 200) també a

Polop i Altea.

fogó (Ala, Ped). Anus. Derivat de foc, amb la mordacitat o sarcasme que caracteritza

aquest léxic. La possible homonínia amb eI motfogó, aplicat al fogar de les cuines,

queda solucionada amb la creació de la veu/o guer per a aquest segon concepte.

furgaestores. Qualificatiu que s'aplica a una persona cabuda, obstinada a realitzar els

seus propÓsits. A Pedreguer, que es recorda com una paraula antiga, es doná a conéixer

de nou al L988, quan una 'Quinti' prengué aquest nom per a designar el grup.

gatinyar-se (Ond, Or, Sag). Barallar-se o discutir-se dues persones; estar de moffos;

agatinyar. Format damunt gaf.

gemecar. Gemegar. Fer gemecs o sons inarticulats de dolor o pena.

gepelut (Ala, C, Cas, Llí, P, Par, Ped, Teu, Tor, Ver, X, Xeb). Variant formal formada

a partir del mot geperut (del llatí < *cIssERUTU). El DCW ens dóna constáncia

d'aquesta variant a Alcoi.

goll @ed) / gony (G; també a Bolulla i a Tárbena). Tumor quistós que es forma alapart

anterior del coll. Gangli. La variant originiria és goll, tenint en compte I'etimologia,
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ja que procedeix del llatí GULEU 'del coll', derivat de cute; en gony s'ha produit un

canvi en el mode d'articulació de la consonant final, conservant el carácter palatal. El

DMGa (s.v. gdl/s) recull aquest mot com a sinónim d'angina.

gord (A, C, Cas, G, Gall, Nou). Gras. Forma corrent en valenciá meridional i en

eivissenc (veny 1999 :103-108). Hi ha també el verb engordir,'engreixar'.

gorredura. Borradura. Erupció cutánia en forma de granets.

gossera. Peresa. En valenciá és molt general aquesta veu, que s'ha creat a partir de

I'extensió de I'adjectiu gos aplicat a una persona que destaca per les poques ganes de

treballar.

grenxa (G, Se). Grenya. Porció de cabells que cauen de forma desordenada a la cara.

Vegeu cleraa.

gruixat. Gruixut. El DCw registra aquesta forma com a propia del baleáric.

guaixat. Es diu d'una persona corpulenta, ampla d'esquena.

guiato. Gaiato. Bastó corbat per un extrem. La variant de la Marina Alta coincideix amb

el felanitxer i manacoú guiato. Podria tractar-se ben bé d'un mallorquinisme, tenint en

compte que no es dóna en cap lloc més de la geografia valenciana.

inflar. Sovint, amb la intenció de caracteritzar els dialectes catalans, s'ha utilitzat la

parella léxica -o més aina fonética- inflar / unflar. La primera correspondria, a graris

trets, al catalá oriental i la segona a I'occidental. Peró, com ja assenyala Veny (1978:

2L9), a causa de "l'aleació dialectal que es va operar en aquestes terres meridionals",

on I'origen dels repobladors era divers, coexisteixen o es barregen, depenent dels llocs,
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totes dues denominacions, de la mateixa manera que hi ln perníl i cuíxot, panís i dacsa,

etc. A la nostra comarca, perÓ, hi ha un predomini absolut de la variant ínflar.

inquietar-se [aqkje'tase] (Xáb) / [aqke'ta(r)se] @sa, G, Nou, Ped, Se). Prendre's una

cosa a mal, enutjar-se. És interessant de destacar que, enfront del castellanisme

enfadnr-se -calentar-se a Crevillent-, assumit i acceptat pels diccionaris, encara

podem trobar solucions autóctones en punts aillats de la nostra geografia, que ben bé

podrien servir de model a l'hora de millorar la normativa: a més de la forma ínquietar-

se, prÓpia de la zona compresa entre Benissa i Xábia, tenim embromar-s¿ a Xixona
-derivat segurament de broma (:bromera) i interpretat metafóricament-.

jacinada [d3asi'na] (Bv). Bac, patacada. En principi se'ns fa una mica difícil establir

amb seguretat I'etimologia d'aquest vocable, ja que no se sap si procedeixde jag (vegeu

jogada) o de jdssina.

jogada [d3o'sa] @r). Bac. Derivat de joga,'jaga o lloc on jauen alguns animals'.

Sorprenentment, el DCW li atribueix a aquest mot un origen castellá, fent-lo derivar

de choza, amb sonoritzacií de la consonant inicial per influéncia de jag. Colomina

(199L:2L5) recull gossada a Polop, I'Alfás i Altea amb el mateix sentit i ho relaciona

arr:ó llagada de Monóver i jassada o jassínada de la Vall d'Albaida. Al DMGad (s.v .

gosada) trobem igualment el significat de 'batacazo o caída'.

llacada [r(e'ka]. Taca apegalosa. Segurament es tracta d'un derivat de llac, amb

I'accepció que dóna el DCW: 'llot, fang apegalós...', própia de tot el domini

lingtiístic. El mateix diccionari recull la forma femenina llaca a la Ribagorga, amb un

sentit idéntic.

llebrenc (Xáb). Rude, persona sense formació académica. Format damunt llebre.
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llencar-se (L1í). Empetar-se, emborratxar-se. Llenca ['r(eqka]: pet, borratxera.

malaveig (Ala, Llí, X; Tárbena, Bolulla). Enrenou, atrafegament, bullit. Tarnbé hi ha
el verb malaveiar, amb el sentit de 'maldar, trastejar, moure's faenejant, fent el seu
fet'. El DCW recull aquest substantiu com a característic del mallorquí, de la qual cosa
es pot deduir que ens trobem davant d'un mallorquinisme.

maleit. Rabiós, de mal geni, i, per extensió, roín, queferós: la Maria és maleiteta;

sempre estd batallant en tots. Sembla que es tracta d'un mallorquinisme, tal i com
podem llegir en veny (1978:236): "maleif 'rabiós, de mal geni, (...) recollit tarnbé a
la nostra comarca, abraga, a més de Mallorca i Menorca, una área que es redueix
gairebé exclusivament a la zona de colonització balear".

malvar-se. Canviar per a mal, llangar-se a perdre. S'aplica especialment al temps o a les

collites. A la Marina Baixa i a Alcoi també pren el sentit de 'fer-se roina una persona,.

Mot no enregistrat al DCW.

mamprendre [mom'pendre] / [mam'pendre]. Comengar o posar-se a fer una acció;
variant formal d'emprendre per contaminació de md. Segons el DCVB, és un
vulgarisme viu a Eivissa amb el mateix sentit, mentre que a Mallorca equival a
comprendre. A la major part del valenciá -i ja en catalá medieval- trobem
mampendre.

mandoquer (Or). Persona que vol saber-ho tot i que es fica en els assumptes dels altres.

mánega @g, Bme, D, E, G, J, Llí, Nou, p, ped, po, Teu, Ver, Xib). Variant

etimoldgica (<ueucA) poc estesa en el catah actual. El DCor (s.v. mñ) la

circumscriu al valenciá comprés per "l'Alt Maestrat i la zona alcoiana i del sud',, área
que podem ampliar a molts pobles de la Marina Alta, la Safor i comarques centrals del
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País Valenciá: Tárbena, Xábia, Pego, la Valldigna, Alzira, Benetússer , etc. Mdnega

també és la pronúncia própia de la major part dels pobles interiors del migjorn valenciá
-la Torre de les Maganes, Xixona, Biar, el Pinós- i de Guardamar. A Pedreguer hi

ha el carrer Manegueta. Per a saber la distribució geográfica de les variants mdnega i

mdnega a la comarca, vegeu el mapa núm. 29.

marmanya (Ped). Segons el DCW, nnftnnnyera és una dona xarradora i que intenta

embrollar, enganyar posant confusió. A Pedreguer s'utilitza el qualificatiu despectiu

marftnnya amb aquest mateix sentit.

mec (Xáb) ['mek]. Bovo, beneitot. A Callosa hi ha la variant béco.

menejar. Moure, remenar. Sovint es pronuncia sota la variant dissimilada merejar.

S'aplica tant a éssers animats com a inanimats, és a dir, es pot merejar tant una persona

d'un lloc cap a un altre com merejar el menjar.

meneus [me'news]. Accions amb poc sentit, de poc valor: carasses o gesticulacions,

ximpleries. Colomina (1991: 243-244) recull la variant moneus a Gata i mineus a

diversos punts de la Marina Baixa i considera que totes elles es poden explicar a partir

d'onomatopeies del 'crit del gat'; méu, méu-méu, o de noms expressius del gat -occ.

minaud; fr. minauld-, tenint en compte que a aquest animal se sol atribuir qualitats

com ara monades, gestos o posats graciosos, que fingeixen delicadesa o afecte.

migrar-se (Ped). Avorrir-se molt, cansar-se d'estar fent durant molt de temps una

mateixa cosai estem migrats d'estar sempre ací cara a la tele. Etimológicament aquest

verb deu tenir relació amb el mot migranya, que té sentits relativament próxims, encara

que, tal i com assenyala el DCor, mígrar-se és 'consumir-se d'enyoranga o de tristor'

i deu ser el mateix mot que mígrar (1 emígrar) "per la tristesa causada per

I'allunyament de les coses acostumades i de la gent estimada, i per tota mena

d'emigració".
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moixoner @g). Persona amant d'estar a tots els llocs i indagar-ho i palpar-ho tot; també

s'aplica als ocells -moixons- que es caracteritzen pels seus moviments continus, la
qual cosa revela I'origen del mot.

mollaret (Ped). Efeminat. Persona de sexe masculí que s'assembla a una dona per les
seues maneres i accions. Segurament, aquesta denominació té I'origen en el fet que

l'adjectiu mollar s'aplica ales metles de corfa delicada, i a partir d'aquí no és estrany
que es faga extensiu a persones.

muntar. El verb muntar, com a sinónim absolut de pujar, és forga habitual en valenciá

meridonal, encara que a la Marina Alta té tendéncia a desaparéixer i ha deixat de ser
habitual gairebé per complet en la parla de la majoria de pobles. Ha quedat relegat
-aixó sí, amb molta vitalitat- a les valls interiors, concretament a Castells de Serrella.
la Vall d'Alcalá i la Vall de Gallinera.

nayarro (Llí, Ped, sag, Se). Denominació humorística de 'constipat '.

nedar (Ala, B, Cas, E, Gall). Variant fonética própia del catalá oriental que segurament

apareix a la nostra comarca per influéncia del mallorquí. La [e] apareix tant en posició

átona com en posició tdnica. Igualment trobem anear a Elx, segons Segura (1997: 37

i t43), que deu haver-se format mitjangant una dissimilació a partir de la pronúncia

naar, amb pérdua de la -d- intervocálica. Crevillent, per exemple, per evitar
l'homonímia amb el verb anar errcontextos com ara me'nvaig anar / me'nvaig a naar
fa servir, per al segon sentit, el verb raftuff (rame, rames, ramtt,...), format damunt

rem.

oi. Náusea. Usat sempre en plural: no puc tastar estes culleraes; emfan ois ['cjs]. A

Benidorm, enmig de nombrosos topónims despersonalitzats i estrangeritzats, encara es
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conserva el nom tradicional d'un indret forga conegut i desenvotupat urbanísticament

en els darrers anys: el Racó de l'ois, grafiat, segons la tradició, Racó de l'oix o,

segons I'Ajuntament, Rincón de Loix. Aquesta denominació s'explica pel fet que en

aquella zona conflui'en una gran quantitat de desguassos que baixaven de la Serra

Gelada, segons m'informa el benidormí i amic Francesc Llorca.

paps. Galteres. Tumor que apareix al coll i a les galtes; inflamació de la parótide.

Format damunt pap, e I'igual que els seus geosinónims papots, de Tárbena, i

paperotes, de Bolulla, Callosa, Polop i Benimantell. També coincideix etimológicament

amb el castelli paperas.

parpalla. Pestanya. Hi ha hagut a gairebé tota 7a comarca una confusió de termes

respecte al catalá general. Mentre que la parpella no té una denominació massa definida
-sovint s'hi anomeÍatapa o tapadora de I'ull-,les pestanyes es coneixen generalment

per parpalles i, molt sovint, sobretot entre els jóvens, pel castellanisme pdrpado, amb

un significat igualment desplagat. Pestanya és un mot poc habitual, encara que cada

volta se sent una mica més.

passa (general) / passe (Cas). Malaltia molt estesa en un lloc i de temps determinat: /rj

ha passa de gríp. Format com a postverbal de passar. Enfront d'aquesta variant,

predominant a la Marina Alta, a la comarca meridional veina en trobem d'altres com

aru pdssia a Bolulla, la Vall de Guadalest, Relleu i Sella i passe a Tárbena, Callosa i

Polop; a I'Alacantí, constel'lacíó [kostala'sjo]. Colomina (1991: 261) recull passi a

Polop i el. DCVB dóna constáncia d'aquesta mateixa variant a Cullera i Mallorca.

patumar (Ped). Xafar el banyat: no entres, que acabe defregar i m'ho patumards. Yeu

no registrada en el DCW. També hi ha el substantiu patumero, 'conjunt de xafades

produides en una superfície banyada'. Possiblement s'ha de relacionar aquest mot amb

I'italiápanume'brutícia, escombraries' i els seus derivatspattumíera 'poal de labrossa'

i pattumnio'escombriaire' .
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pelfa ['pelfa] (Ala, D, Llí). Bufa, ventositat sense soroll. Segons Colomina (1991: 264),

aquesta veu, que també apareix en I'expressió gatera agarrar una pelfa'agafar una

acalorada, una irritació', deu ser alteració del motpléfa, propi de la Vila -a Alcoi

méfla-, i que pren el mateix sentit que a la Marina Alta.

pellerenca (Llí). Persona desvergonyida.

pellorfa [pa'r(crfc] (Xáb). Busca a I'ull. La variant xabiera deu ser un encreuament entre

l'original pellorfa i el mot palla, encara que I'alternanga e/a ala nostra comarca és

relativament freqüent, donada la inestabilitat fonética del vocalisme áton.

picoretes (G, Ped). Pessigolles. Aquesta creació a partir del mot pícor s'estén per

diversos pobles de la Marina (Callosa, Bolulla); segons DCw, t¿mbé a Gandia i a

Alcoi.

pintó (C). Pinta. Enfront del castellanisme peine, tan escampat entre molts jóvens

valencians i, en concret, per la nostra comarca, sovint al costat de batidor, Calp

conserva la designació tradicional sota la forma pintó. D'aquesta manera suposa una

continuitat geográfica que aniria des del Penyal d'Ifac a la Vila, amb poc eixamplament

cap a f interior (la Nucia i Polop). La denominació més general en catalá, pínta, híté

una extensió molt reduida, encara que és la forma predominant en el parlar de Castells

de Serrella, la Vall d'Alaguar, Xaló i Llíber, a més de Tárbena. En el valenciá més

meridonalpínta 4enominació única a Guardamar- coexisteix amb batidor / batio(r),

possiblement més habitual, si bé comenga a sentir-se de manera aiillada el castellanisme.

pirri. Aplec de cabells, semblant al figó, peró verticals i sense arreglar, que les dones

es deixen al cap. General en valenciá.

plinyer. Ser digne de llástima; meréixer compassió. La ti María és de ptdnyer; tota la
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vida marahal El DSan (s.v. planydre.s) dóna constáncia d'aquest verb, que defineix

com a'dolerse'. És interessant de destacar la variant fonética que recull aquest

diccionari, la qual recorda les tendéncies articulatóries dels parlars meridionals del Baix

Vinalopó (vegeu Colomina 1985: 176-L79).

ple de migdia ['ple 6e miz'6ia] / ['ple 6e mez'6ia]. Migdiada. Fer el ple de mígdia.

ple de migjorn (Cas). Migdiada. Fer el ple de migjorn.

plegar @sa, G, Se). Plegar el sol'prendre el sol'.

ponnerada [ponne'ra] (Xeb) / [pone'ra] (Bsa). Caguerada gran, panderada. Aquestes

dues variants deriven dels verbs aponnar-se ilo pondre"

porcell (Bsa). Bombolla de sang quallada que es forma a les ungles o als dits a causa

d'un colp rebut.

prunyó (gairebé general) / prinyó (C). Penelló. Inflor de la pell -mans, peus i orelles-

a causa del fred. Al DSan (s.v. prunyd) ja trobem testimoniat aquest mot, molt estés

en valenciá.

quimera [ki'mera]. Mania, presentiment. Tindre químera: tínc químera que alfinal no

víndrd níngú. Colomina (1991: 279) rccull aquest mot com a propi també de la Marina

Baixa.

rellotge [re'lc¡d5e]. Rellotge. Solució fonética més próxima a l'étim (< HonolocruM),

ja que presenta la -l- sense palatitzar.

rentar (L1í, X). Llavar en general, netejar amb aigua o amb un altre líquid la roba, el
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cos, etc. La forma clássica i general en valenciá actual llavar degué quedar en desús en

catali oriental a causa de la confusió de aa i ee átones, de manera que resultava una

forma homÓnima amb el verb llevar, que també desaparegué en barceloní a favor de

treure i posteriorment s'estengué per gran part del Principat. Aquesta és una peculiaritat

lingüística més del parlar mallorquinitzant dels nostres pobles, compartida pels vei'ns

de Tdrbena. A la resta de [a comarca, i en gran part del valenciá, rentar pren el sentit

de'repassar o aclarir amb aigua l'escurada després de ser ensabonada'. No obstant

aixÓ, cada dia més és substituil per repassar (a Callosa d'en Sarriá esbandír l'escurí).

(Mapa núm. 104)

rogencós (Teu). Rogenc.

salsós (Bsa). Llarg i empalagós; cosa que es fa pesada per la durada. És també un mot

viu a la Marina Baixa -Callosa i Bolulla- i equival al valenciá meridional caldós. A

Pedreguer hi ha sacsós, variant que deu ser un híbrid efitre sacsar i salsós. Vegeu

salsut.

salsut (G, xeb). Llary i empalagós; cosa que es fa pesada per la durada.

setsárries [,sst'sarjes] (E) / [,sak'sarjes] (Ped). Aplicat a la roba, quan aquesta ve gran

i ampla. Colomina (1991: 302) recull a la Marina Baixa el geosinónim setvares, a Alcoi

setbosses, i a la nostra comarca setjaques i setbarxes (Llíber).

soberg [so'berk] (8, G, X). Gran. Que fa coses deseixides.

soll ['sorfl (A, Ala, Gall, Llí, or, Ped). conjunt de coses escampades per terra: 'caba

ia de menjar-te el pa; míra quín soll estds fent!.Ha restat el substantiu, peró no el verb

del qual deriva, sollar'embrutar', eue, no obstant aixó, és molt viu en alacantí (Segura

L996:252), sota la variant sullar.
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tabalada (Ped). Mentida.

tatxa. Taca. És h variant predominant a la comarca (únicament taca a la Vall de

Gallinera). S'estén per gran paft del valenciá meridional (el castellanisme maraa és

propi dels pobles de més al sud i comenga a sentir-se a diverses localitats costaneres

estudiades, com ara Calp, Benissa i Dénia). Tatxa és, possiblement, el resultat de

l'encreuament d'aquests dos mots, com ja assenyalá Veny (1978: 223): "m'inclino

provisionalment a creure en un (...) creuament de tacar amb manch.ar, verb que (...)

és molt viu a la majoria de localitats, i coexisteix a vegades amb tacar o amb sullar."

tavella (G, Ped). Amrga o plec que es forma a la roba i, per extensió, a la cara.

topolar [tapo'lar] @). Ensopegar en alguna cosa de certa altura; que no va arran de

terra. Derivat de topar. Vegeu tossoló.

torondo [tu'rondo] (Cas). Bony al cap. Tant eI DCor (s.v. toron) com el DCW

considerenelmotcomuncastellanisme (1 torondo/tolondro), sibéel DCW apunta

la possibilitat que siga una recialla mossárab, amb conservació del grup -nd- i

manteniment de la -o, a partir del llatí TURUNDU ('panet, bunyol'), cosa que descarta

Coromines, tenint en compte la poca documentació existent en valenciá (un manuscrit

valenciá del segle XVI i una dita que replega Salvá de Callosa d'en Sarriá i/o comarca:

"sobre bony torondo").

trabucar. Inclinar o tombar algun recipient; fer caure alguna cosa.

tremoló. Calfred, esgarrifanga. A Calp, a Dénia i a Llíber també tremolí. Aquesta

denominació de la Marina s'oposa a la de I'alacantí, que fa servir el terme calfred

(Alacant, Sant Vicent).
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treset. Grup format per tres persones. Treseta.

treure. D'acord amb la pronúncia de la vocal tónica d'aquest verb, podem afirmar que

ens trobem davant d'un altre mallorquinisme fonétic, ja que el valenciá general,

paral'lelament a tot el catalá occidental, presenta la forma més etimológica traure. El
mapa núm. 3 reflecteix quina és la distribució d'aquestes dues solucions.

tropotrop. Persona desordenada, que fa les coses malament i que actua sense reflexió.

A molts llocs es confon amb el substantiu trapatroles, de significat idéntic, i que, de

fet, té el mateix origen. Tots dos són resultat d'una onomatopeia que imita el parlar

precipitat. Destaquen les variants comarcals següents:

tropotróp: Ped

trapatróp: E

tapalatróp: Llí, Teu, Xáb

trapalatróp: C

Colomina (1991: 322) també recull a la Marina Baixa nombroses variants

fonétiques d'aquesta veu, gennana del menorquí trepalatrep (Moll L979: 47): entre

d'altres, trapalatrop a Callosa i Altea i tapalatrop a Benidorm.

trotxar (Ped). Trotar, caminar de pressa: no pares maí a case, sempre estds trotxant.

El DCW assenyala aquesta veu com a própia del mallorquí.

tuacte. Succeit, fet o esdeveniment; conjunt d'incidéncies. La trama que s'idea per a dur

avant una acció determinada i les estratégies que s'hi fan servir. Segons el DCW,la

forma básica ludutem vindria "del comengament de la frase Tu atfiem, Domíne,

miserere nobís, que es canta repetidament en I'ofici de matines de Nadal", i Colomina
(1985b: 50) afig que la variant tuncte s'ha produit per un encreuament entre tudutem

i acte" No hem d'oblidar que els cultismes i llatinismes estan exposats a canvis fonétics

diversos, davant la dificultat de pronunciar-los: de fet, la variant d'aquest mot que m'és
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més familiar és truiécte, que li I'he sentida repetidament a ma mare, nascuda a Callosa.

tudar (Llí, X). Fer malbé, llangar a perdre; ficar la pota. Mallorquinisme . El DCVB fa

una síntesi forga interessant del desplagament semántic que s'ha produit en aquest mot

fins a arribar als sentits actuals. De fet, el llatí TUTARE significava 'protegir,

assegurar'; d'aquí, el llatí vulgar 'assegurar-lo, apagar-lo' i després el sentit d"extingir'

(rossellonés tudar: apagar, extingir ), que va fer que en alguns parlars románics

prengués el sentit de 'matar' (francés tuer) o de 'fer malbé', com ocorre en mallorquí

i en xaloner i lliberá.

velodillo. Vellut. Castellanisme procedentdevelludillo -amb dissimilació de palatals-,

que alhora deriva de velludo, forma paral'lela a la catalana. Més tard el castellá va

introduir el mot tercíopelo (< tercío 'tercer' i pelo), que també se sent, al costat

d'aquell, als nostres pobles.

Yessar [be'sar] (L1í, X). Vessar un líquid. Aquest verb és prácticament desconegut en

l'ús colloquial, com a mínim, de les comarques del sud valenciá. A la Marina Alta en

aquest sentit es diu eixir-se'n; no obstant aixó, en aquests dos pobles bessar, amb la

inexplicable pronúncia betacista, és un mot ben viu i alhora motiu d'escarni per part

dels pobles veins.

xamar. Beure en excés líquids alcohólics. Aquest mot ja apareix documentat al DMGa

(s.v. jamarijumar) ambel sentitde'chumar: beber'. De fet, xunnr témoltaextensió

en catalá i ximnr apareix en rossellonés @onet 1997: 347). Totes tres variants s'han

format a partir de la imitació onomatopeica del soroll que es fa quan es beu. Tant al

centre com al sud del País Valenciá, xamar fa referéncia a I'acció de xuclar o absorbir

el fum del cigar.

xapar @sa, C, Nou, Se, Teu). Aixafar. Aquest és un exemple més que passa a engrossir

la llista de verbs que presenten una arrel onomatopeica, paral'lel al seu geosinónim
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xafar, propi de la resta de la comarca. Xapar. que es diu a la subcomarca costanera
meridional, coincideix amb gran part del valencii meridional, sobretot del nord de la
línia Biar-Busot (Colomina 1985: 207-208; mapa 79), iamb els pobles marítims de la
Marina Baixa (Colomina 1991: 346). F. Martínez Q, l9L2;17-18), referint-se al seu
poble, diu, amb poc rigor científic, que "en alguns punts, en especial Valencia, en cérts
nÓms la p la sustituixen per la/, lo que no ocurrix en Altea, que's marca bé aquella
lletra; v. gr.: xafar; en ma térra pronuncien xapar." Aquesta variant amb oclusiva ja

la trobem documentada al DMGa (s.v. japar).

xarrar (Cas, X, Xeb). Parlar en general. Sembla que I'envelliment de diversos verbs és
infrenable i aixd fa que molts jóvens acaben substituint-los per d'altres semánticament
próxims, peró alhora més marcats. parlar, que, malgrat tot, encara és la forma
predominant, comenga a veure's desplagat pet xarrar, com ja ha ocorregut a I'Illa de
Mallorca -a Menorca rallar-. Paral'lelament tenim estacar en compte de ficar o eI
mateix ficar, que a Benissa és un sinónim exacte de posar, com passa en valenciá
central. En altres punts del valenciá meridional veí sentim molt sovint entre el jovent

píllnr per agarrar, que ja de per si és un verb forga expressiu ( ( cast. garra'arpa').

Tot agd ens fa veure quina és la tendéncia actual de la llengua i obri noves perspectives

o línies de ffeball, que els filólegs haurem d'afrontar si volem conéixer de debó el
funcionament del catalá.

xicó (Ala, Cas, Llí, X). Xicon, xic jove; sovint nuvi. De la variant sense -n, esperable

en catalá, perÓ no massa freqüent per aquestes latituds, ja en dóna constáncia eL DMGa
(s.v. gicó), aplicat al 'chicuelo, la, muchacho, cha: niño de pocos años'.

xinglot @rácticament general) / xanglot (Bsa, C). Singlot. Moviment inspiratori

espasmÓdic que es repeteix a intervals més o menys llargs. La vocal tónica sol
pronunciar-se tancada, si bé entre les generacions jóvens es pronuncia oberta, a imitació

segurament del sufix r.ugmentatiu -ol.
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xorc [tfcrk]. Estéril, eixorc, que no pot tenir descendéncia. S'aplica generalment a

persones. És un mot propi de la nostra comarca, que alhora coincideix amb les Illes,

com es pot llegir al DCVB a I'entrada d'eíxorc: "Actualment és paraula d'ús quasi

exclusivament literari, peró existeix la forma xorc, xorca, ben viva en el llenguatge

parlat de les Balears".

xossa @sa, Se, Teu) ['tJosa]. Gresca, rebombori, esvalot. Quina xossa tenen aquelts!

es diu quan un grup de gent riu molt. Aquesta paraula apareix per primera volta al

DMGa (s.v. psa), gran coneixedor del parlar de la nostra comarca (entre altres pobles

va residir a Senija) i posteriorment la repeteixen el DCW i el DCor. Aquest darrer és

l'únic que en fa un comentari: "Josa: barrila, gatzara'(MGadea) suposo que es

pronuncia txoEsa, i pot ser resultat d'un encreuament entre els castellanismes chanza

í gozo" "

xulla (Bsa, G, Ped, Xáb). Cadascun dels ossos corbs que formen les parets de la cavitat

torácica. Costella. La distinció que es produeix en valenciá -i també a molts punts de

la Marina- entre costella (dels humans) i xulla (de porc o de corder), parallela al

castellá costilla i chuleta, queda anul'lada en catale normatiu, i en molts dialectes, a

favor de costella, que pren els dos significats. A diversos punts de la nostra comarca,

també acaba neutralitzant-se, peró en benefici de xulla. Per tant, podrem sentir no

només qlae m'he meniat una xulla de corder, sinó també que ef meu germ.d va tíndre un

accident i es va trencar tres xulles.

xuplar. Xuclar. Encreuament entre la forma catalana i el castellá chupar, general en

valenciá.

xupló (Cas). Xumet, pipeta. En llenguatge infantilpupo.Hipredominen, peró, diverses

variants més acostades a la forma castellana:

xupó: Bsa

xupito: G
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LÉnC

xupe: c

rcupete: a la major part dels pobles

4.1.1.2. (a) El món infantil. Els jocs. Lesfestes (repertori de termes cartografiars)

AcaIT. JUaARAL'Acurr o AFET. Ioc infantil d'amagar-se. (Mapa núm. 197)

acuit. Ju(g)ar a I'acuít. Aquesta denominació pren diverses variants fonétiques a la

nostra comarca, dues d'elles amb canvi d'oclusives i la tonicitat sobre la lil,la qual

cosa pressuposa una pronúncia creixent del diftong:

a I'acut: C, Teu

a l'apit: A

a l'atit: Xirb

conillets (Atz, Bb, Bd, Bg, Bne, D, G, J, Mur, Nou, Ond, p, ped, Rá, Sag, San, Se,

Tor, Xa). Ju(g)ar a conillets (a amagar I amagats). El nom del joc infantil s'ha format

a partir del comengament de la cangó que I'acompanya: Conillets a anutgar,/ que la

Ilebrava a cagar/ ...

conillons (Ala, B, cas, E, Gall, or, Par; també a Tárbena, Famorca, Fageca, Tollos i

Benimassot), Juar a coníllons. Mallorquinisme que apareix a la Marina i que Veny

(1976:239) ja recull com a propi de Tárbena i que més tard Colomim (1986: 672)

atribueix a cinc pobles més.

marranxaconills (Po, Ver).

BUFA. Globus amb qué juguen els xiquets. (Mapa núm. 204)

bomba (Atz, 81, Bmau, Cas, E, G, Llo, Ond, Or, P, Rá, Sag, Teu, Ver). Mentre que

la major part del catalá, inclosa una ámplia zona del País Valencii, ha incorporat el
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castellanisme globo -globus és més aina una variant literária-, fent coincidir el joguet

infantil i I'aeróstat, a molts pobles valencians s'han creat diverses denominacions, de

carácter més popular i expressiu, per a l'objecte d'entreteniment, que fan referéncia a

la forma o al soroll en cas de rebentar -bomba- i al mecanisme utilitzat per a inflar-lo
-bufa-. Paral'lelament hi ha L'italii palloncino (<palla'pilota'), el francés ballon i

el pornrgués baldo, que s'oposen en aquelles llengües al globus aerostátic, conegut com

apallone aerostatico, ballon aérostatíque ibaláo aerostático respectivament, relegant-

hi la forma globo -globe en francés- als cossos esférics, com ara la terra.

bufa (A, Bg, Bmau, Br, E, Xeb). Aquesta és la solució preferida pels valencians, encara

que per les comarques meridionals s'ha estés forga el castellanisme globo, que també

és la forma preferida a la resta del catalá. A la Marina coexisteixen tres denominacions:

bufa, bomba i globo. És interessant de destacar com, malgrat la pressió aclaparadora

del castellá, encara trobem diversos intents de creació de mots per procediments i

mecanismes interns.

globo (Alc, B, Bb, Bd, Bme, Bsa, C, Cam, D, Fl, J, Mur, Nou, Par, Ped, Po, San, Se,

Tor, Xa).

ENGRoNSAR. Transmetre un moviment de vaivé a un cos suspés. (Mapa núm. 200)

engrunsar. Destaquen a la nostra comarca les variants fonétiques següents, que

presenten grans vacil'lacions de la síl'laba inicial:

engrunsar: Bl, Bsa, C, Pa, Teu, Xáb

esgrunsar: Bv, J, Ond

esgunsar: Ala, Alc, Atz, Bb, Bd, Bg, Bme, Br, E, Llí, Llo, Mur, Or, P, Par,

Ped, Po, Ri, Sag, San, Teu,Ver, X

algunsar: A, B, Mu

esrunsar: G

enrunsar: D, Nou, Xáb
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esbaldar (Cas). Segons el DCW, hi ha baldar, amb el mateix significat, a Lleida,

Urgell, Segarra, Gandesa i Benilloba, i li atribueix un origen drab, que tindria un
significat aproximat de 'fer inútil, invalidar'. No obstant aixó, el DECH (s.v. batdar)
considera, encertadament, que "la ac. 'columpiar', 'echar el vuelo (campanas)', propia

sobre todo del dialecto occidental, parece (...) derivada de voLUTARE". Sembla que
(es)baHar ha pres molta volada a les comarques veines del Comtat i de I'Alcoiá, peró

no gens a la Marina, on Castells de Serrella n'és una excepció.

BScoü. Xiquet que ajuda a missa i fa altres serveis a I'església. (Mapa núm. 196)

acblit [a'kclik] (Atz, Bv, Cas, P). EL DMGa (s.v. acótít)ja testimonia aquest mor, que

el DCW localitza al Maestrat i a la Plana de Castelló amb el mateix sentit. La
pronúncia existent a la nostra comarca és resultat de I'aplicació analógica del sufix -íc

a la forma originária acólit, procedent del llatí eclesiástic acalythus, que alhora s'ha
pres del grec acolithos, amb el sentit de 'servidor, acompanyador'. El DCor (s.v.

acólít) ja es fa ressó d'aquesta variant fonética: "Avui una altra ultracorrecció ha fet
que en diverses comarques valencianes i de I'Ebre es pronuncii acótíc per acólít
'escolá"'.

escolá (A, Ala, Alc, B, Bd, Bd, Bme, E, G, Gall, Llí, Llo, Mur, Or, par, Ri, Sag, San,

Tor). Al costat d'acóIíc i segrístan¿f -aquest darrer amb poca extensió-, trobem a la

nostra zona d'estudi una tercera denominació de carácter genuí, escold. L'área

costanera, perd, se n'aparüa de la resta de la comarca i s'ha fet seu el castellanisme

monaguíllo, que hi pren variants diferents (monessillo, monesillo, moníssillq. No

oblidem que la utilització del mot catah i del barbarisme corresponent coincideix, a
grans trets, amb la divisió de la diócesi eclesiástica de Valéncia i d'Oriola. Diguem-ne

que els pobles catalanoparlants de la diócesi més meridional del nostre país -i Calp hi
pertany en l'actualitat- fan servir habitualment aquest castellanisme -a I'igual que es

diu curaper retor a les comarques de més al sud del domini lingüístic-; la propagacié

del castellanisme de Calp a Dénia es justifica, si més no, per la continuitat geográfica
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i les relacions que presenten aquests pobles entre si, que, a més a més, pel fet de ser

costaners, estan més exposats o tenen una predisposició major als castellanismes. A

Eivissa, segons Veny (1999: 108), hi ha el castellanisme infantíllo o infantillet.

monessillo (Bb, Nou, ond, Po, Teu, Xáb) / monissillo @ed, ver) / monassillo (D).

Veu adaptada del castellá monaguillo, que també es pot sentir així a les ciutats de la

comarca més poblades. A molts llocs la veu escold ha quedat restringida a la persona

que generalment s'encarrega de guardar el temple i la sacristia.

sagristanet [seyristanét] (Cas: i també Famorca i Fageca).

MENAR. Fer rodar la corda en diversos jocs infantils. (Mapa núm. 203)

benar @sa, P, Teu, Xáb) / embenar (G, J). Es tracta d'una variant fonética de

I'original menar, amb el qual s'estableix una equivaléncia acústica per la naturalesa dels

dos sons oclusius -tml i [b]-, potser influida pel mot bena i la relació amb I'acció

d'embenar.

donar @b, Ond, Ri, San, Ver).

manxar (C). Encara que el sentit originari de manxar és 'fer vent, fornir aire, amb una

manxa', s'ha produit un desplagament semántic. En aquest cas s'aplica a diverses

accions semblants o imitatives del moviment constant i repetitiu de les mans en una

mateixa direcció, com ara amb el valor o I'accepció de menar la corda, a Calp, o

d'engrunsar a Benifato, Beniardá i Confrides, a la vall de Guadalest.

menar (A, Atz, Bd, Bme, D, E, Gall, Po, Sag, Tor, Xa). És interessant de destacar la

conservació d'aquest verb, tan comú en la llengua clássica, fossilitzat en el llenguatge

infantil. De fet, el nostre menar no ha perdut el sentit originari de 'guiar, dirigir,

conduir, porüar', valor que alhora s'ha mantingut en altres derivats actuals, d'ámbit més

general, com ara remenar i menejar.

rodar (Alc, B, Bg, Bmau, Br, Llí, Mur, Nou, Par, Ped, X).
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SAMBORI. Joc infantil, en el qual se salta a peu coix per unes caselles numerades, després

d'haver llangat una tella. (Mapa núm. 198)

cel (Cas). Juar al cel. El DMGa (s.v. samborí) rcmet a céls, malgrat que no hi aporta
cap informació més. Garcia-Medall i Quiles (1989: 71), que recullen el cel aplicat a
aquest joc a Vistabella del Maestrat i cet i terra a Almassora, ho relacionen arnb ,'els

valors clarament celestials dels étims d'altres llengües: alemany Hólte und Himmel
(nfern i cel); itafie, aquest ecuménic, sintétic (It giuoco del Mondo)". vegeu sambori.

ceremí (A, B, Cas). L'explicació etimológica d'aquest mot que proposen Garcia-Medall

i Quiles (1989: 56) sembla una mica forgada. Aquests autors, basant-se en eI DCor
(s.v. celemin), consideren ceremí com un derivat de I'hispanoárab tam-aní, 'vaso de
barro, cantarillo'. El sentit de I'aplicació al joc en qüestió tindria relació amb la materia
de I'objecte que es llanga, que pot ser de pedra o de fang. En castellá, no obstant, el
significat del terme és totalment diferent, ja que s'aplica a una 'medida de varios tipos,
especialmente de áridos' (DME) . El fet que existes ca cel a diversos punts aillats de la
nostra geografia fa pensar que hi haja una certa relació etimológica.

sambori. Garcia i Quiles (1989: 71) enfan un estudi exhaustiu i arriben a la conclusió
que aquest és un mot que s'estén des de la ciutat de Valéncia i que té com a origen la
paraula címbori, que en arquitectura fa referéncia al cos cilíndric que serveix de base
a la cúpula d'una catedral. Segons aquests estudiosos es tracta d"'una mena de
cristianització del sentit inicietic d'un joc on estaven estructurats els dos punts oposars
de la creació: latena i el cel". Curiosament aquest terme es desconeix als extrems nord
i sud del País Valenciá, que no han format mai part de la diócesi de Valéncia. per

aquesta raó, la Marina és la comarca més meridional on es localitza, sovint sota
diverses variants fonétiques:

sambori: Bsa, Ond, Ped, Po, Xáb

astambóric: Bme, Mur, Par

astambórit: Bd

rall (G). Com ens informen Garcia i Beltran (1994: 40), ratt podria ser un derivat del

verÜ ratllar, tenint en compte els tragats amb clarió que es dibuixen en terra, encara que
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segur¿Iment deu fer referéncia a una técnica de pesca, forga coneguda entre els

pescadors de la comarca, que consisteix a llangar I'art, que també es coneix per rall,

de manera que s'hauria establit una relació directa entre el llangament de la tella i

aquest ormeig de pesca.

tella (Gall, Sag, Tor). Mitjangant un procés metonímic,la tella, objecte utilitzat per a

llangar a les caselles numerades, ha acabat per designar el joc.

tello (Atz, C, P, Ri, Teu). Masculinitzacií de tella.

uneta (E). Sambori. Aquesta denominació s'ha creat a partir de la semblanga formal

entre el número u i la forma o distribució de les caselles al terra. Paral'lelament hi ha

unet a Monóver.

soTADtoRos. Joc de cartes que consisteix a fer parelles del mateix número, de manera

que perd qui es queda amb la sota d'oros, la qual no es pot emparellar. (Mapa núm.

20s)

lrs més de vint denominacions populars d'aquest joc -i també de la cafa-

desborden qualsevol intent de sistematitzacií. No obstant aixó, assajarem una possible

ordenació dels grups semántics que engloben les idees bisiques que han donat com a

resultat aquest llistat impressionant d' unitats léxiques :
- Aquells mots, que, per les connotacions negatives de la carta, recorden el verb pixar

i sovint van seguits d'un sufix pejoratiu: píxarrandina, píxarronga, pixilíndinga i, fins

i tot, pe*ílíndínga, pitxitxonga (compareu amb el callosí i nucier cagona); en aquest

apartat caldria incloure sarnosa (lsarna);

- els que fan referéncia a determinats animals: mariquíta, míxineta, mona, raboseta i,

possiblemerLt, tremussela (1 mussol o variant de tramussera);

- en un tercer apafiat s'agruparien aquelles veus de carácter expressiu que tenen una

explicació poc transparent, com ara rnarueca, pertcana, perlinca, períngossa,

ximpírríllína; de fet, moltes d'elles presenten una certa continuitat fonética, que les

relaciona directament;
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- porrona, ramona i tramusserd conespondrien a objectes o persones connotades

negativament pels propis parlants.

Seguidament hi ha el llistat sencer amb la ubicació geográfica exacta:

mariquita (San).

marueca [maru'eka] / mariueca [mari'wekal Gl).

mona (Bmau, Bsa, C, D, J, Llo, Nou, ped, Teu, Ver).

pericana (Alc).

peringossa @l).

perixindinga. Pren les variants següents:

períxindinga: Sag

píxílíndinga: Tor

penilindínga: Or

pitxilindinga: Bme

perlinca @o).

pitxitxonga (A, B, Br, G, Llí, Ond, X; sovintpetxitxonga).

pixarrandina (Bg).

pixarronga (E).

porrona (Se).

raboseta (Atz).

ramona (Ala).

sarnosa [sar'noza] / [ser'noza] (Cas).

sota d'oros (Bv, Mur, Pa, Xeb).

tramussera (Cam).

tramussela [ilemu'sela] @ar).

ximpirrillina (P).
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TRAMPA. EMBULL. Acció enganyosa, generalment en el joc. (Mapa núm. 206)

magalanxa (B, Cas). Aquesta denominació té continuitat geográfica alacomarca veina

de la Marina Baixa: m.agalaraa a Tárbena i mangala*a a Bolulla i Callosa.

maganxa (A, Ala, Alc, Atz, Bd, Bg, Bme, D, E, Gall, I,Llí, Llo, Mur, Ond, Or, p,

Par, Ped, Po, Rá, sag, san, ver, X). D'aquest mot deriva el substantht maganxero,
-a; no es pot juar en tu; eres nnssa twtgarüero. Es coneix també a la Safor.

maganya @sa, c, Nou, se, Teu, Xdb). Aquesta veu, paral'lela al castellá, procedeix de

I'italiá magagna, que pren el mateix significat. Curiosament, si fullegem el DME,

podrem observar que igualment hi ha mngancia a Xile (compareu amb magaraa), amb

el sentit de 'engaño, trapacería', i també manganilla (compareu mangalatxa a Callosa

i Bolulla) com a 'engaño, treta, ardid de guerra, sutileza de manos'.

magatanya (G). Veu que s'ha de relacionar amb mngafiya, megaraa i magalanxa. De

fet, deu ser un híbrid errfte magarryaiel substantiu amagatall,ja que hom estableix una

connexió semántica directa entre el verb amagar *vna carta, per exemple- i

l'enganyifa o el truc.

voLANTi. T0MBARELLA. Capgirell, tomb que es fa amb el cos, especialment recolzant el

cap o les mans a terra. (Mapa núm. 199)

camussela [kamu'sela] (A, B, Gall, X) / cabussela [kabu'sela] @mau). Format damunt

caftutí cap < capbussar- respectivament. Només cal recordar I'equivaléncia acústica

que s'estableix entre els fonemes /m/ i /b/ i que els fa, en certa mesura, intercanviables.

Vegeu curumbela.

curumbela / culumbela (Cas). Curumbela -al costat de les denominacions locals

cucambela de Tollos i xurumbela de Bolulla- s'estén ámpliament per la comarca del

Comtat, part de I'Alcoiá i de la Marina Baixa, i apareix ja documentada al DMGa (s.v.

corumbéla), que remet atwnbacéla.ElDCor (s.v. cucavela) atribueix a aquest mot una
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etimologia una mica forgada: a partir d'un terme náutic, colca-vela, "aplicat al qui ha

bolcat la nau i té la ridícula esperanga de colcar o cavalcar damunt la vela", passanr per

una série de dissimilacions, s'arribaria al mallorquí cucavela -el pas de o a u el
justificaria la procedéncia sollerica del terme- i a la forma tortosina culavela; aquesm

darrera -i corumbela o culambela- seriauna solució "alterada per compromís amb eI

cat. comú tombarella". Veny (1978: 210), en el seu recull de denominacions de la
'tombarella' al migiorn valenciá, classifica corumbeles i corrumbeles al costat de

puntaveles i considera que totes tres s'han format a partir de la "idea de punta, extrem

del cos on es recolzen per donar la volta", la qual cosa no s'acaba de veure clara. Al

meu parer, s'han d'analitzar conjuntament totes les variants, de manera que siga més

fácil veure-hi la interrelació: la primera part del suposat compost sembla que té carácter

expressiu i, en certa mesura, onomatopeic, curum-, tiltrum-, imitatiu del moviment

circular i rápid, mentre que bela -en [b], i no en [v]- no crec que tinga res a veure

amb vela; podria ser un sufix -el'la, que es repetiria en el tarbenet comensela í en les

variants comarcals camussela i cabussela. la qual cosa ens obligaria a considerar la [b]
com a paft del primer element. La variant bela de Callosa d'en Sarriá i Monóver, per

una banda, i de Batea i Vilalba dels Arcs -a la Terra Alta (Navarro 1996: 238)-

s'interpreta clarament com una truncació. La resta de denominacions semblants
-cucambela, cucavela, culavela- serien fruit de nombrosos encreuaments --amb c¿l

í vela, entre d'altres- i de variacions fonétiques diverses.

revolta (G, Nou, Xeb). Format damunt volta.

revoltí (Atz). Derivat de volta, amb un sufix diminutiu.

volantí [bolan'ti] (Alc, Bd, Bg, Bme, Cam, D, E, Fl, Llo, Mur, Ond, ped, po, Rá, Sag,

Tor, Xib). Aquesta denominació -a I'igual qu¡e revolanfíde Jesús Pobre- fa referéncia

als salts que fa un equilibrista. És una de les denominacions més generals en valencii

i, de fet, és I'entrada principal d'aquest concepte al Díccíonari valencíd de la

Generalitat.
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4.L.L.2. b) El món ínfantíL. EIs jocs. Les festes (unitats léxiques no cartografiades)

afaitador [fajta'or] (San). Maquineta de fer punta als llapis. Derivat metafbric del verb

afaitar"

albat. Xiquet mort abans dels cinc o sis anys. Gairebé sempre en diminutfu, alba(d)et.

Del llatí albatus (lalbus),ja que, quan mor un xiquet, I'amortallen vestit de blanc i

el posen dins d'un taüt del mateix color. En alacantí moni*ol (Segura L996:2t4).

bia @mau) / bieta (Bg, Mur). Bales amb qué juguen els xiquets. És ambé un mot viu

a Callosa i a Polop (bíeta) i a Bolulla (bia). Com molt bé assenyala Colomina (1991:

11,8), deu ser un gallicisme recent, importat segurament pels pieds-noirs, a partir de

bille'petite boule'. A la Font d'en Carrós, segons Bataller (1986: 96), les vies són

boles esfériques d'argila cuita, pedra o vidre que s'utilitzen per a jugar al tec o al gua.

borrante @, Teu, Ver). Goma d'esborrar.

botifarra (Xa). Joc infantil de córrer, en el qual el que para acaga els altres xiquets i

quan n'atrapa un s'agafen de la má i tots dos van junts a per un altre, i així

successivament, de manera que formen una cadena, és a dir, una mena de botifarra.

Vegeu gerri i llavora.

buberot (Xeb) / bumberot (D). Fantasma. Colomina (1991: 128) i Casanova (1992:95)

recullen a la comarca veina de la Marina Baixa i a la Vall d'Albaida respectivament les

variants buberota i mumerota. El DCW, a les entrades de bubota i babarota /

buborota, que a més d'espantall, també signifiquen fantasma -precisament buborota

apareix com a forma prdpia de Pego-, apunta com a étim I'arrel onomatopeica bab-

o bub-, expressadora del que fa por. Babarolo és I'espantaocells a l'Alguer (DCW).
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buturoni (Gall). Personatge fictici per a fer por als xiquets.Veu paral.lela al monover

cucaroni i a les variants butoni, buteroni, bequeroni i bemberoni, que arreplega

Casanova (1992: 95) com a formes própies de la Vall d'Albaida. Navarro (ALTA L996:

mapa núm. 705) també dóna constáncia de I'existéncia de mots semblants a la comarca

de la Terra Alta, com aru Io Boti i lo pere Botoni.

clarió. Guix de I'escola. Del francés crayon. General en valenciá (a Alcoi, segons

m'informa Colomina, clarion). Només s'hi conserva guix aplicat a la lámina emprada

pels sastres per a marcar la roba. El gal'licisme estudiat pren les variants següents a la

comarca:

claríó: gairebé general

clariró: Ala

carió: G

Curiosament, a una única forma guíx dels dialectes orientals corresponen tres

solucions léxiques diverses en valenciá, depenent del sentit: algep(s), clarió i guix.

fetedor (fetedor de llapís a E; fete a Bd). Maquineta de fer punta als llapis. És

interessant la creació d'aquest substantiu, a mode de participi de present, a partir del

verb fer. També és propi de Tárbena i Parcent (Colomina L99t: 196), amb un sentit

diferent. Jo el vaig sentir de boca d'una tarbenera que, davant la meva so{presa, em

digué que "aqueixa dona era molt fetedora de fetes; li passava cade tuatte! (:cada

tuacte)".

fotja ['fcd3a] (Ala, P). Fugina. Fer fotja. S'aplica sobretot quan hom deixa d'assistir

a escola. Format, per regressió, a partir del verb/zgír (o millor, fogir).

gatita (Ped). Diadema. Adornament del cap en forma de cercle, generalment de plástic

o roba, que es posen les xiques. També es diu gatita a Banyeres de Mariola. És un

castellanisme evident que podria haver-se format a partir del personatge infantil conegut

com a Gatíta Presumida.
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gerri l'd$erit] (San) / gerra (Or) / gerro (C). Joc infantil en el qual un xiquet para i els

altres fugen; quan aquest n'agafa un altre, tots dos junts van a per un tercer; després

a per un quart i així successivament fins que en queda només vn: gerro ve, gerro va,

la xerínga del papd (Calp). Al Poble Nou és conegut per xerrícolta. PeI que fa a

aquesta variant ensordida, compareu també amb el tarbener anar a pugérrit / putxérrit
'anar a peu coix'. Bataller (1986: 56-53) i Colomina (1991: 213) recullen també la

mateixa denominació a la Marina Baixa i a diversos punts aillats del valenciá meridional

respectivament. A Ia resta de la comarca el joc és conegut per:

cucaratxa; Ped

botifarra: Xa

llnvora: Ala

lleona: G

xerricolla [tJeri'kcÁa] : Nou

cadena: Sag

l'aquít de Ia cadena: P

joquet (Llí, X). Juguet, joguina. La conservació de l'oclusiva sorda en casos com capet,

lloquet i nuquet és característica de diversos parlars de la Marina -a l'igual que ocorre

a Mallorca-. No obstant aixó, a la majoria de pobles on es produeix aquest fenomen,

la forma lexicalitzadajoguetpresenta sempre sonorització de la consonant intervocálica.

L'excepció la protagonitzen els pobles de Xaló i Llíber, que han generalitzat i han fet

extensiva aquesta tendéncia al substantfu joquet.

jugarrí [d3ua'ri] (Gall). Delitós de jugar, de fer entremaliadures; xiquet que está sempre

enjogassat.

jugarrita [dgua'rita] (A). Juganí, enjogassat.

Vicent Beltran i Calvo

El parlar de la Marina Alta: El contacte interdialectal valencianobalear. Vicent Beltran i Calvo.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999.



llavora (Ala). Joc infantil de córrer. És molt interessant I'estudi que en fa Colomina
(1991: 223-224) sobre la mateixa variant arreplegada a la Marina Baixa, el qual arriba
a la conclusió, tot seguint la lletra de les cangonetes que es conserven en el joc i que
ens ofereix Bataller (1986: 56-62), que llavora és el nom que rep la porca de llavor,
és a dir la 'truja jove destinada a la cria'. De fet, en tres pobles de la Safor i a Castelló
de la Plana es repeteix la pregunta Quan matarem el porquet? Aixó implicaria, segons
aquest autor, que "qui paga en eljoc és, doncs, qui s'ha quedat com a llavor, qui no
ha de morir, i inicia la persecució dels porquets per a matar-los". A Gata el joc és
conegut pet lleona, que deu ser senzillament una variant de llavora, que s'ha creat amb
la intenció de fer el mot una mica més transparent. vegeu gerri.

ma. Aigua, en el llenguatge infantil. Podria tractar-se d'una onomatopeia o bé d'un

arabisme, tal i com assenyala el DCW, que el circumscriu al valenciá. Curiosament,
aquest diccionari, que no planteja una altra opció etimológica per a aquest dialecte, a
I'entrada del mallorqní mé, que té el mateix sentit, hi fa constar que pot procedir de
l'árab "o bé (ser) onomatopeia del mamar o del beure a morro". No hi ha dubte que

totes dues variants -ma i mé- sónuna sola i que, per tant, I'origen d'una ha de ser el
mateix que el de I'altra. Yegeu ba.

milotxa. Estel de paper o tela que fan volar els xiquets. A la nostra comarca hi ha un
predomini molt clar de la forma milotxa, enfront de catxirulo. que si bé també s'hi
coneix i s'hi pot sentir, és més aina la denominació própia d'altres parlars valencians.

momo ['momo] (Ala, Bg, D, Mur, Nou, Or, par, ped, Rá, Tor, Xa) l(,momul (Llo,

Po, Ver). Fantasma en llenguatge infantil.Tenint encompte l'equivaléncia acústica que

s'estableix entre els fonemes lbl i lml, podem relacionar directament les formes momo

i momu amb I'arrel onomatopeica bob- | bub-, que expressa por, i que sembla que

també és habitual en altres llengües, com es desprén del castellá bu, que eI DRAE

defineix com a " voz expresiva con que se asusta a los niños aludiendo a fantasma o ser
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imaginario". Vegeu buberot / bumberot.

móra (G). Tella en el joc del rall. Yegeu rall.

moro / moro Mussa (D, Nou, Ped; ['mcru] a Bsa). Personatge fictici que fa por als

xiquets. A la vall d'Albaida, segons casanova (1992,95), moro Mussa i Morotí.

padripollo (Ped). Substantiu format per regressió a partir de I'insultpadrí poUós, amb

un canvi d'accent. Formava part d'una cangoneta que es cantava als padrins en eixir de

I'església després del bateig, perd ha quedat fossilitzat i actualment només fa referéncia

a I'acció de tirar els caramels: Padrípollo ríc,/ que tíren confits.l Padrípollo pobre,/

que tíren garrofes.

paparruana (Nou, Xa). Personatge fictici per a fer por als xiquets. En asturiá (Ferreiro

i altres t995:369)hihala paparrosolla,'personas de la mitoloxía asturiana col que se-

y mete mieu a los rapacinos'.

paparrulla (Or). Personatge fictici per a fer por als xiquets. A I'igual q\e paparruana,

deu haver-se format damunt el verb papar 'menjar'.

pinya repinya (Nou, Xeb). Joc del pissi-pissi-ganya.

pissi-pissi-ganya. Joc infantil que es juga asseguts en terra formant un rogle i posant els

peus al mig. Es canta una cangoneta (veg. apéndix) de manera que el peu al qual li

coincideix la darrera síl'laba se'n va fora. Així successivament fins que en queda només

un, que és el que guanya. Per a entendre I'origen de la primera part del mot és forga

aclaridora la cita de Ros (L764: 179) que ho relaciona amb pessic: "pecigdnya,

pizperigaña: juego con que se divierten los muchachos, diziendo ciertas palabras, y

dandose unos pellizcos e\ las manos". Davant la diversitat de lletres que pren aquesta
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cangó arreu del domini lingüístic, cal interpretar que origináriament devia ser un

romanQ molt extens i que cada poble ha anat reduint-lo i adaptant-lo a la seva realitat

immediata, sovint conservant estrofes que entre si no tenien cap connexió. Ara bé,

també podríem parlar de I'existéncia de diversos jocs diferents interrelacionats, amb la

cangó corresponent, la qual cosa explica que el que a uns pobles apareix com una part

del pissí-píssi-ganya en d'altres apareix fossilitzat en un joc diferent. Cal fer constar
que als pobles on s'han perdut els primers versos s'ha hagut de canviar fins i tot el nom

del joc, tot depenent de les primeres paraules que es reciten. A Xábia i al Poble Nou
-a la nostra comarca- el joc s'anomena pírya repínya; a polop, peu regató; a

I'Alacantí i al Baix Vinalopó, pin-pin-sacarramatín o pin-pin s'ha cagat Martí: a

Banyeres, piu-píu-margariu; a Beniardá, pull-pull, etc. Al DMGa (s.v. saltajudes

pisíganya) apareix documentat una 'especie de juego de muchachos', que deu ser

exactament el mateix.

pomet (X). Joc de xiquets i l'objecte: les bales. Elmotpom s'aplica arreu del domini

lingüístic a moltes peces esfériques o redonenques, de qualsevol matéria sólida -fusta,

metall o vidre, entre altres-, moltes d'elles com a elements ornamentals. A Xaló és un

sinÓnim de la bía o bieta d'altes pobles de la comarca; un bon substitut de la

denominació més general, i alhora transparent, boleta, que, no obstant aixó, no

presenta tant d'interés lingüístic. I, sens dubte, una bona alternativa $,cropllanisme
canica, que malauradament comenga a sentir-se entre molts xiquets dels pobles veins.

poreta (Ped). Personatge fictici que serveix per a fer por als xiquets: porta't bé o vindrd

la poreta.

postissa. Instrument de percussió molt utilitzat en música popular, format per dues peces

de fusta dura en forma de castanya, d'on li vénen les denominacions més o menys

generals castarryola o castanyeta.
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puga (Ped). Diversos jocs infantils d'acagar i endevinar, que, segons Garcia i Beltran

(1994:158-159), inclouen la cangó següent: Puga carregapuQa,/ servi rei,/ no n'hi ha

pa,/ í sí que n'hí ha./ Un grapaet de morryo,/ un pessíguet al coll,/ mare a on vols que

(a)nem?

revetla. 1. Berbena. Festa popular amb balls a la plaga que comenga ala boqueta de nit

i s'acaba ben avangada la nit. 2. Vetlada, la part de nit que es passa abans d'anar a

dormir. EI DCW només recull el primer sentit com a propi del mallorquí, la qual cosa

ens suggereix la possibilitat que es tracte d'una recialla d'aquell parlar.

rodina (Gall). Cercle metál'lic o de fusta amb el qual es jugava fent-lo rodar. Format

damunt roda.

rullana (Ala, Cas). Cercle metál'lic o de fusta amb el qual es jugava fentlo rodar.

Derivat del verb rullar 'redolar'.

saginero [sad3i'nero] (Bme, Llo) / [sed3i'nero] (Ala, E, I). Personatge fictici per a fer

por als xiquets. També és conegut a molts llocs per uelet de Ia tos.

sambomba (D, Gall) / sambumba (A, Ala, L1í). Simbomba.

vidriola. Recipient tancat, generalment de terrissa, amb una obertura petita i estreta per

on es fiquen els diners. La forma més antiga i originária lladriola ha quedat restringida

al catalá de Mallorca i d'Eivissa, a I'igual que a Xixona, i sota la variant dissimilada

gi(d)rigola a Callosa. La major part del valenciá, per etimologia popular, fa servir la

forma vidríola (o vedriola). Es tracta d'un derivat de vídre. Guardiola s'ha vist influrt

pel verb guardar.

ximela ffi'melal (Cas). Manoll d'espígol -en altres comarques d'espart o fullam sec-
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encés en forma de torxa que es passejava pels carrers en els dies nadalencs. A la Marina

Baixa i a I'Alcoiá xamela / xemela (Colomina L99l:343-345). A Xixona encara hi ha
costum de roar es aíxames quan ve nadal, mentre que a Elx, segons Barber-Guardiola

(1996: 109-111), hi ha hagut sempre el costum de cremar es atxes davant el portal de

casa la nit de Reis, malgrat que acfualment "l'encesa d'atxes és més aiha una cosa

simbÓlica, encara que amb un procés de revitalització". El DMGa (s.v. jaméln) remet

afumall, que és definit com a 'humajo: 1o que produce mucho humo al quemarse'.

4.L.2. (a) La casa (repertori de termes cartografiats)

DESPERTADon. Rellotge proveit d'un aparell que fa sonaruna campana a I'hora volguda

i serveix per a despertar. (Mapa núm. 120)

despertador (Alc, B, Bb, Bsa, C, Cas, D, Llí, Llo, Mur, Nou, par, po, Se, Teu).

despertino (.Ala, Atz, Bd, Bg, Bl, G, E, J, Or, P, Sag, San, Tor, Ver). Aquesta variant,

d'aparenga estranya per I'acabament, deu tractar-se segurament d'un híbrid o

encreuament entre el verb despertar, que li dóna transparéncia al mot, i I'adjectiu

castellá vespertino, pel fet que el despertador és un 'rellotge vespertíno', ja que el

posem en marxa cap al vespre i funciona durant la nit. Ens trobem davant d'una variant

no documentada enlloc, fora de la Marina. Casanova (L994:80) la recull com a própia

de Pego i Sanet. Nosaltres hem pogut ampliar l'área a una quinzena de pobles. A la

vall de Gallinera, Alcalá, ondara i Pedreguer coexisteix amb despenador.

MANKALL. VENTAILDE 0UINA. Ventall de palma per a ventar el foc. (Mapa nÚlm. L22)

marguá [marwa'net] (Se) / [mar'wa¡] (Xeb) / [mau'ra] (general). L'accepció més

general d'aquest mot és la de 'ventador de foc'. A la Marina Alta era u¡ maürd

qualsevol objecte redó fet de palma de llata o d'espart, que, amb dues ansetes, podia
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servir per a arreplegar alló que s'agranava. Com que han desaparegut aquests usos,

actualment s'ha restringit el mot al primer significat. Es tracta d'una forma metatitzada

a partir de l'árab *míruah que també significa 'ventador de foc' . Al DMGa (s.v.

maruanet) apareix en diminutiu i es defineix com a '(esterilla) pequeña para aventar i

encender la lumbre'. Ángel Serrano (1936) dóna const¿ncia d'aquest mot a Cartagena,

sota la variant margual, prácticament amb el mateix sentit: "Aventador, soplillo de

cocina para avivar el fuego en las antiguas hornillas de carbón y tea, antes de la

aparición del 'gas', butano y propano" i 'especie de estera de esparto con una o dos

asas'. sembla que margual és també un mot propi del Baix segura (oriola).

planet (E, Gall). Denominació basada en la forma que pren I'objecte en qüestió.

planeta (Cas). Yegeu planet.

ventador [venta'or] (A, B).

ventall (Atz, Bl, Br, P).

4.L.2. O) La casa (unitats léxiques no cartografiades)

baldovell [mando'ver(] (Bsa). Balda. Pega de fusta o de ferro que, girant sobre un eix,

serveix per a fixar una porta o una finestra. El DMGa (s.v. baldovella) dóna constincia

de I'equivalent femení: 'armella: anillo de hierro u otro metal, con una espiga para

clavarle en parte sólida, como aquella en que entra el cerrojo'.

baldovelló [baldobe'r(o] o [bandobe',(o] (Teu) / [bandabe'r(o] (Nou, xeb). Balda.

Format damunt baldovell, que alhora té com a base el mot batda.

banc de cinters (pron. sovint [,ba6a'kantes]). Recipient de fusta, de forma allargada

i amb dos forats, on es col'locaven antigament els cánters. Per a entendre la pronúncia

badacdnters s'ha de partir de la forma primitiva banc de cdnters, el procés de

fossilització de la qual hauria comportat la pérdua de I'accent de banc i consegüentment
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del grup -DC-, amb la influéncia evident del verb badar.

barxa. Producte artesanal, fet de palma, generalment amb set o vuit rodades d'algada,
que s'empra molt sovint per al transport de quevuires o ferraments. No coneixem amb
ceftesa I'origen d'aquest mot. El DCor (s.v. barcelta) enproposa un de pre-romá,

considerant la veu arábiga bargín com una forma d'importació románica. Laparaula
bama és molt característica del parlar de la Marina Alta, si bé Benissa és ja un poble
de transició, on coexisteixen barxa i cabasset (de recapte), a diferéncia de la resta de
pobles on barxa també s'utilitza per a aquest segon sentit.

barxol. Barxa mal feta, lletja i mal cosida. Martínez i Martínez (IfI, L947:267) recull
aquest terme com a malnom aplicat als habitants de Benissa: BarjóIs de Benísa,/ cara
de coca,/ han regolat a Santa Ana/ díns de una bota. Tinc constáncia que a Llíber
s'aplica als habitants de Senija.

bequelló. Broc o part de la canterella en forma de bec o de canó per on és abocat el
líquid. A Xábia aquest terme també s'aplica a la part extrema d'una dutxa, per on ix
I'aigua, i al maneguet d'una mánega. Les variants fonétiques comarcals són les
següents:

bequelló: Bsa, Ped

berquelló: A, Bmau, D, E, Llí, Nou, Or, San, Teu, Xáb

broquelló: Cas

berruga [ba'ruya] (Bmau). Pega de fusta giratória per a travar la porta. Baldelló.

Mallorquinisme, tenint en compte que, segons el DCYB, berruga pren a Mallorca i
Menorca el mateix significat que a la Vall d,Alaguar.

bugada. 1. 'Operació de netejar la roba posant-la en lleixiu' o 'la roba sotrnesa a la
bugada'. 2. Granfaenada. A molts llocs s'ha perdut ja el sentit originari d'aquest mot,
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quedant-se fossilitzada en un sentit paral'Iel, peró secundaú: quína bugá tens! A les tres

encara no vords 'cabat'. Aquest terme, general en gairebé tot el catalá -i paral.lel a

I'itaüe bucato-, s'oposa a un altre d'arcaic, ruscá / roscá, que s'estén per les

comarques de més al sud. L'encovenada és el conjunt de roba que es posa dins dels

cossis per treure el lleixiu (Gata, Xábia).

calaix. Mostrador, taulell. El sentit originari d'aquest mot, que encara té vitalitat en gran

part del catalá, 'caixó corredís d'un moble', es desconeix a la Marina Alta. Ací, per

extensió, s'aplica a tot el taulell, que, segurament, incloia un calaix, encara que avui

en dia no és condició necessária. Aquesta accepció també és viva a la Marina Baixa,

segons Colomina (1991: 134).

canterella [kante'reÁa] / [kan'ffer(a] (G, Se, Xáb). Veixell de fang destinat a refrescar-hi

I'aigua, amb una ansa a la part superior i un broc, per on ix el líquid. A molts pobles,

hom distingeix la botija ila canterella: la primera amb una ansa dalt i la segona amb

dues, una a cada costat.

coixinera. Espécie de bossa o saquet de tela destinat a dur-hi el recapte o menjar.

degotar (Gall). Gotejar. Caure un líquid gota a gota: I'aixeta degota.

degotejar (Tor, Ver). Degotar; caure gotes.

desmarxar-se (Sag). Desbaratar-se o fer-se malbé qualsevol aparell, com ara el rellotge,

el teléfon, el televisor, etc. El DCW també recull desmarxar, amb el sentit de 'fer

malbé, espatllar' a Massalcoreig, Margalef i Rojals i hi reprodueix exemples presos del

Tirant i d'Eiximenis, en aquest darrer cas amb la idea de 'desorgarútzar, desordenar'.

El, DMGa (s.v. desmarjar) defineix aquest verb com a 'destruir, despedazar ó hacer

trizas una cosa'.
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eixida. Pa¡t de la teulada que se n'ix cap a fora del mur que la sosté. volada.

eixumorar. Perdre una cosa part del líquid que conté, generalment la roba; eixugar-se

parcialment. Del llatí BxHUMoRARE 'llevar la humitat'. A més de la variant

etimológica, a la comarca se sent la forma dissimilada (eí)xamorar. La distribució
geográfica és la següent:

eixumorar [aJ]-: Xáb

eixamorar [ajj]-: E, Gall

xamorar []-: D, Ver

El DCW recull aquest mot, amb sentits idéntics o semblants, a les Balears, a

I'Empordá, al Penedés, a Tortosa i al Maestrat.

emparampat. Adjectiu que s'utilitza sobretot en femení i que equival a I'adverbide bat

a bat: la porta estd emparampá. Sens dubte, té I'origen en el castellá de par en par,

amb caiguda de la -r final, que en quedar-se fossilitzada, i perdre's la consciéncia de

la seua procedéncia, s'ha convertit en adjectiu i s'ha relacionat amb el suftx -ada.

escombrador (Pa). Escombra del forn. Vegeu escombrall.

escombrall @sa, G, Nou, Teu). Escombra del forn. Tradicionalment el valenciá ha fet

distinció entre la granera, destinada als usos doméstics, il'escombra del forn, a

diferéncia del catalá cenffal que des de Barcelona ha est¿s una única denominació

(escombra) per a tot. A la Marina Alta, segueix ben viva aquesta distinció, encara que

amb la particularitat morfológica d'afegir-hi un sufix -al/, que indica 'instrument'

(compareu an$ fregall í ventall), de manera que el mot resultant és escombrail. El

DCW considera general aquest darrer mot a tot el domini lingüístic. La, meva própia

experiéncia em diu que als pobles meridionals veins predomina la forma sense sufix.

estora. Objecte teixit de llata de palma, espart o qualsevol altre material, destinat a
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cobrir una superf,Ície. S'estenien dins les cases per a evitar que, quan els animals

entrassen fins al corral, s'esvarassen.L'estorí és de dimensions més reduides i pot tenir

diverses formes. S'empra generalment per a posar els peus, bé en una cambra o bé a

I'entrada de la casa quan plou, per a eixugar-los.

florimer [florimé] (Ped). Humitat que suma per les parers.

fornal (Ala, Bsa, Llí, Se, X, Xeb). nasc. Llar, fogar.

fornala (Nou). Llar, fornal.

forroll (Bsa). Forrellat. La denominació benissera es coneix també a diversos punts

aillats del catalá nord-occidental. No és gens freqüent en valenciá, ni en concret a la

nostra comarca, on predomina la forma forrellat (< ferrollat). La variant forrolt és

fruit d'una assimilació a la vocal tónica a partir deferrolt. Alhoraferro//, influit pel

motferro, ve d'un anterior verroll, que és la forma més próxima al llatí vERUcuLUM

documentada en catalá.

frontera. Fagana. Parament exterior d'un edifici, generalment el principal. Actualment

la denominació tradicional comenga a veure's substituida pel castellanisme fatxd,
sobretot als pobles costaners i entre el jovent.

gaveta. Ferrada. Recipient de llanda o plástic, de forma cilíndrica o lleugerament cónica

invertida, per a tenir-hi aigua o roba.

maceta. Mi de morter. Objecte cilíndric en forma de piló que serveix per a triturar

substñncies fragmentades de manera que queden polvoritzades o reduides a pasta.

Maceta és la denominació propia del parlar de la Marina Alta. Més al sud continua per

la Vall de Guadalest, Tirbena, Polop i la Nucia, amb diverses intermiténcies com ara
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pícamd a Altea i a Callosa iboix a Bolulla, que anticipa la forma més estesa en valenciá

meridional alacantí.

matalaf (gairebé general) / matalap (A, B, Gall) La área compresa entre la Safor i la

Marina Baixa, és, segurament, la zona més compacta del País Valencii que manté la
-/en posició final sense evolucionar-la a ? com fa el valenciá general (matalap). A
la nostra comarca a la vall de Gallinera i a la vall d'Alcalá. Ja ho diu el DCor: "segons
J.G.M. es diu així ('matalap') a quasi tot el País, tret d'una zona que, des de la

comarca de Gandia, s'estén a tota la vall de Pego i idhuc cap a la Marina". També es

diu matalaf a Crevillent i Santa Pola @aix Vinalopó).

orseta. Recipient menut, en forma de gerra, que serveix per a guardar-hi aliments.

palmó (gairebé general) / posmó (Ped). Brutícia que es forma a les portes de tocar-les

reiteradament al mateix lloc. Derivat diminutiu de palmn. L'accepció d'aquest mot més
prÓxima a la que es registra a la Marina és la que recull el DCW com a própia del

valenciá i que equival a 'porció de matéria enganxadissa adherida a la roba o a un altre

objecte'.

pern ['pern] (Teu) / pernet (Nou, Pa). 1. Picaporta. pega de ferro, penjada a una porta,

que serveix per a trucar. 2.(Ped) En diminutiu -pernet- s'aplica a la vareta o ferret

vertical que es fica en terra (o a la part de dalt) i que serveix per a assegurar el

tancament d'una porüa, en cas que aquesta siga doble.

pinta (Rá, San). Barra de fusta que serveix per a separar dues fulles d'una porta. Estd

en pínta en ample (la Rectoria i la vall d'Ebo): estd de bat a bat.

pixorro (Llí) I piürorro (D), Bequelló. És un derivat del verb pixar -pel fet que

precisament és pel broc per on b: I'aigua- amb un sufix despectiu -orro.
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platera (C, Nou). Llibrella, veixell -actualment de plástic- de gran diemetre i poca

profunditat que serveix per a rentar la verdura o pos¿r-hi fruita o qualsevol altra cosa.

La denominació predominant a la resta de la comarca és safa, veu paral'lela al castellá

zafa, qrrc, segons el DME, és un geosinónim que apareix en els parlars meridionals de

Múrcia, Albacete i Granada, equivalent a la forma més general en aquella llengua,

jofaína.

postic. Portella o porta falsa, o també la que esti inserida en un altra més gran.

retxa (G, Mur, Llí, X). Reixa. Si bé la pronúncia gatera i murlera s'explica pels hábits

fonétics propis (Ul > [tJ]), no és tan fhcil d'esbrinar I'origen de la variant de Xaló i

Llíber. No obstant aixó, hi trobem paral'lelismes en altres punts aillats del catalá. El

DCW recull retxa per reíxa a St. Feliu de G., Pineda, Vendrell, Camp de Tarragona

i Eivissa i li atribueix un étim insegur, com ho és -segons ell- el de reíxa i rattta. El

DCor (s.v. reíxa) considera, com a etimologia possible, i després de relacionar el mot

amb el cast. reja, el port. reixa, I'occ. reja i I'it. ant. reggia, regge, 'porta de

I'església', la possibilitat que procedesca "del b. ll. ponre nEGIA 'porta enreixada' (...)

perd les formes hispániques presenten pertot una sorda (generalment -x-), incompatible

amb aquella etimologia, i deguda probablement a la fusió del b. ll. Rpcn amb el mot

arábic rtía, aplicat a molts objectes en forma de barrot o barreta". Més avant, el mateix

autor conclou que la pronúncia africada, que és la que ara ens interessa, és resultat de

l"'entreteiximent entre els dos mots", és a dir, entre la forma árab -amb fricativa

sorda- i la que apareix en occiti i en italiá antic -amb africada sonora. La variant de

la Marina és inseparable dels mots baleárics retxa'ratlla, línia', retxat'enreixat' i

retxíllera 'clevill, escletxa', que també recull el DCor. Sorprenenünent, el mateix

diccionari, a diferéncia dels resultats de les nostres enquestes, esmenta la "Casa de les

réííes a Xaló (penyes amunt)", cosa que s'oposa totalment a les tendéncies articulatóries

d'aquest poble, que mai no anteposa la semivocal í davant de la palatat fricativa sorda.

sabonera (Atz, San, Ver). Bromera del sabó.
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sutja. Sutge. Substáncia negra que s'acumula a les xímeneres o conductes de fum, a
causa d'una combustió incompleta de les matéries orgániques . Foltí i estalzí(m) són els
sinónims més coneguts en valenciá.

tenoreta (Bsa). Escalfor lleugera procedent del foc o de qualsevol objecte o recipient que

emeta calor. Colomina (1991: 315-316) cita aquest mot de I'obra de la deniera Maria

Ibars (Sef; 80: 191) i el recull com a.viu a la Marina Baixa. Deu tenir molta més

extensió, com es desprén de la consulta del DCW, que consid etatenor, amb I'accepció
de 'calor o ardor ténue, d'un foc moderat', com a propi del valenciá.

vidri (J, Llo, Ped). Vidre. Localisme viu aplicat al vidre. Sembla procedir directament

del llatí VITREU, solució etimológica paral'lela a la general vidre, encara que no hi
podem descartar un comportament fonétic idéntic al dels parlars xipelles.

ximenera. Xemeneia, fumeral. El mot pren les variants següents a la Marina Alta:

xímenera: Bb, Bme, C, D, Llo, Nou, Or, ped, po, Rá, Tor, Ver

tximenera: G. Mur

xumenera:Alra, Alc, Atz, Bd, par, Sag

aíxímenera: Cas

aíxumenera: A, Ala, B, E, Pa

4.L.3. (a) L'alimentació (repertori de termes cartografiats)

cUIXoT. PERNIL. Cuixa del porc salada. (Mapa núm. 124)

cuixot (A, Ala, Atz,B, Bg, cas, E, Gall). com a geosinónim de perní1, sembla que és

un mot propi del País Valencii i de les Balears. Al migiorn valenciá cuíxot abraga les

comarques muntanyenques del Comtat, part de I'Alcoiá -amb Alcoi i Banyeres- i les
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valls interiors de la Marina, el límit meridional del qual es troba a Polop i la Vall de

Guadalest. Rarament s'aplica al pernil dolg (cast. jamón de york), que pren la

denominació castellana; només es manté viva la distinció entre cuíxot (salat) i cuixot

cuit a Callosa d'en Sarrii.

pernil @d, Bme, G, Llí, Nou, Ond, Or, P, Par, Ped, Po, Rá, Sag, Teu, Ver, X).

ENTRECUIX. BESANOA. Part del cos del pollastre on s'uneixen les dues cuixes. (Mapa

núm. 136)

besanca [be'zarlka] (A, B, Bb, Bd, Bmau, Bme, Br, Bsa, Bv, D, Llí, Mur, Nou, Ond,

Or, P, Pa, Ped, Po, Sag, San, Se, Teu, X, Xeb) / [be'ar1ka] (Bl). Podria ser un derivat

del substantht anca amb el prefix bes-, qure prendria el mateix sentit que en el mot

bescoll, encara que hi ha la possibilitat, al meu parer poc probable, que siga "un genitiu

amb aféresi (e)vIs HANKAS 'anques d'ocell"', com suggereix eI DCor (s.v. anca). El

DMGa (s.v. besanca) defineix el mot com a 'posaderas: la parte más prominente de

cada nalga'.

bescuixa (Fl). Creat a partir de cuixa amb I'afegiment del prefix bes-, rcpetit en

besanca. Es tracta, de fet, d'una solució intermédia, de compromís, entre les formes

entrecuixa i besanca.

entrada de la cuixa [en'tfa(ete) 6e la 'ku'tJe] (G).

entrecuixa (Alc, C, Cam, Cas, Par).

recuixa (Bg, E).

BSCLAFITÓ. FLARET. Gra de dacsa que, en torrar-se, no esclata i no forma roseta. (Mapa

núm. 126)

esclafitó (A, Atz, B, Bg, Gall, Mur, or). Mot format damunt el verb esclafitar, derivat
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d'esclafir, amb el sufix diminutiu -ó. s'aprica, com també recull el DMGa (s.v.
esclafitons) a alló que en castelli s'anomenen 'tostones'. No obstant aixó, a la població

saforenca de Vilallonga, la denominació de les rosetes és precisament esclafites.
Paratlelament, el DMGa (s.v. esclafitó) defineix el singular d'esclafitotts com una
'especie de tostón de maiz que revienta á la lumbre, formando una figura parecida á una
rosa o flor', es á dir, una crispeta. Aquesta contradicció aparent deu ser més aina la
constatació d'un mot polisémic, tot i que les diferéncies de significat són mínimes.

fraret [fla'ret] (Ala, Bb, D, Bme, E, ond, p, Rá, Sag, san, ver). Forma creada per

associació d'idees a partir de mongeta, d'acord amb la relació semintica evident entre
els grans de dacsa que esclaten i els que no ho fan. Els primers sónmong¿s i els segons

flarets.

ESPBNCAT. ESGARRAT. Torrat de pebrera, albergínia i tomaca. (Mapa núm. 134)

atabollat [tabo'r(at] (Atz, G, Ver). Amb un valor metafóric desplagat, el verb atabollar
ha passat de significar 'torbat o marejat' a aplicar-se a un menjar que es torra lentament

i durant molta estona al foc.

esgarrat (C, D, Teu, Xáb). Tant aquesta denominació com espencat fan referéncia a la
manera de tallar els ingredients.

espencat (4, Ala, B, Bg, Bme, Cas, D, E, Gall, J, Llo, Mur, Nou, Or, par, po, Rá,

Ver).

mullador torrat @sa, Llí, X).

torrat (Alc, Atz, Bb, Bd, Bme, G, J, Sag, San, Se, Ond, ped, Ver, Xa).

FnnGIT. Menjar fregit compost per bocins de pebrera, albergínia i tomaca mesclades amb

un tros de sangatxo o espíneta. (Mapa núm. 135)
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fregit (A, B, Atz, Bd, Bg, Cam, Cas, Fl, Gall, Mur, Par).

fregitório (Or, Sag). No és massa estrany en valencii meridional I'aparició d'aquest

sufix aplicat a diversos plats de cuina -compareu antb mullatori i amb I'alacantí

bullítori per bullít-; el que sorprén una mica és el final castellanitzant en -o, que també

trobem en els termes tarbeners"¡?egído 'fregit' i mullado 'espencat'.

fritanga (Bmau, C, Nou) / fritaina (Or). És el mateix plat que elfregitórío. El sufix
-aína és també una mica desconcertant, peró deu anar relacionat directament amb el

frml defritanga. El DCW recullfrítango 'banejadesordenada' a Mallorca i considera

aquest sufix com a foraster -suposem que per la vocal final-.

mullador (Alc, Bb, Bd, Bsa, E, G, Llí, Llo, Ond, San, Se, Ver). Format damunt el verb

mullar.

mullatori (P). Vegeu fregitórío pel que fa a la preséncia del sufix -tori aplicat a un

menjar. Segons elDCW, també hihamullatorí aCastelló. Casanova (1994:82) anota

mullatório, sentit a Pego o a Sanet, amb el valor de 'salsa on es pot mullar el suc amb

pa'. Deu ser el mateix significat i aixó fa suposar que les dues pronúncies -en -¿ i

sense- coexisteixen dins del poble.

pebreretes (Ped). Denominació metonímica creada a partir del mot pebrera, com a

ingredient básic i necessari d'aquest plat culinari.

pepetono (Bme). Més que un compost a partir de dos noms propis castellans, sense cap

relació semántica entre els dos possibles elements -Pepe i Tono -, sembla més aina

un derivat de pebre (pepe), relacionat possiblement amb I'andalús pipírrana, que el

DME defineix com a "ensaladilla hecha con pepino y tomate principalmente, y

preparada de una manera especial". Caldria esbrinar si está condimentada amb pebre;

de fet, el DECH (s.v. pipíripao) suggereix que aquesta veu andalusa siga un derivat

semicult "xpíperana, delllatí piper 'pimienta"' i afig que "también se podría pensar que

pípiripao fircse píper et pavo'pavo con pimienta', pero el orden de los vocablos sería

algo extraño".

tomacat [toma'kat] (D, J, Po, Rá, Tor, Xa, Xeb) / [antoma'kat] (Teu). A I'igual que

enpebreretes, enaquest cas ha estat la tomaca I'ingredient que ha acabat donant-li nom
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al plat, mitjangant el mateix procés metonímic, basat en una relació de continent a

contingut.

LIARDONS. Greixó de porc fregit; pelletes soltes que queden quan es frig el sagí. (Mapa

núm. 139)

xinxorro (D). Mot d'origen onomatopeic com tots els altres geosinónims recollits a la

comarca acíritxofa, xíritxofla, xorríta, xorrutaixitxarró- que reprodueix el radical

xiru- (o xitx-, xon-, xof-, depenent del cas), expressiu del soroll del fregit.

xiritxofa ffiri'tJcflal (Bsa, Se) / xiritxofla ffiri'tJcfal (c). compareu amb el motxofa,

aplicat a les rosetes de dacsa, que reprodueix la mateixa síl'laba, imitadora del so o els

esclafits causats per I'acció del foc.

xitxarró (A, Atz, Bg, Cas, E, G, Llí, Llo, Mur, p, par, Or, ped, X ). Deu tenir

I'origen en el mot caste[e chícharrón, que, no obstant aixó, deu haver penetrat a les

nostres terres fa molt de temps, com demostra la seva preséncia al DSan (s.v.

gíjarrons).

xorrita (Nou, Xeb) / xorruta (Teu). Aquesta veu onomatopeica presenta unparal.lelisme

evident amb el castellá churruscar.

MONA (srivsr oa). cocA BouA. Dolg fet de farina de forment pastada amb ous i sucre i

rnolt estovada. (Mapa núm. 137)

coca bova /coca (A, Ala, Alc, Atz, B, Bd, Bg, Bme, E, Gall, Llí, Llo, Mur, Or, ped,

Sag, San, Tor, X).

mona (Bb, Bsa, C, J, Nou, Ond, Se, Teu, Ver, Xeb).

panou (D, Po, Xa). Compost format damunt els substantius pa í ou, enllagats per la

preposició en'amb'. A I'Atzúvia i a Pego s'utilitza només el diminutiu panoet, aplicat
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a una coca bova petita.

pa socarrat (G). Veu paral'lela al castellápan quemndo.

PANADA. Pasta cuita de farina, generalment amb pésols o tomaca. (Mapa núm. 138)

bollo (Alc, J, Llí, Llo, Ped, X).

coqueta @g, Bsa, C, E, Mur, Nou, Or, Par, San, Se, Teu, Xáb) / coqueta de la mida

(Ala, Bd, Bme, Cas, G, Gall, Rá, Sag, Tor).

pastís (Atz, Bb, Ond, P, Ver).

RANcr. Adjectiu aplicat a qualsevol aliment que, a causa del temps, s'ha alterat i ha

adquirit una olor i sabor desagrables. (Mapa núm. 140)

ráncio (A, Ala, B, Bg, Bme, Cas, E, Gall, Llí, Mur, Or, Rá, San, Se, Tor, X).

rinciu (Alc, Bd, Bsa, Llo, Ped, Po, Rá, Ver, Xeb). Variant antiga i etimológica (<

RANCIDUM) que no enregistra cap diccionari com a forma actual. El femení és rdncíua

a tot arreu, malgrat que també és habitual la variant sincopada rdngua (Alc, Bd, Llo,

Rá), que deu haver provocat I'aparició del masculí rangu a diversos pobles i la forma

híbrida castellanitzantrdnguo, que se sent a Parcent.

rangu (Atz, G, P) / ránguo (Par).

RosBTEs. CRTSPETES. Gra de dacsa que, en torrar-se al foc, esclafeix i s'obri en forma

de flor. (Mapa núm. 125)

En contraposició al castellanisme palomites, an freqüent al Principat i a les

Balears, el País Valencii ha sabut trobar-ne diversos substituts amb la creació de
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nombroses denominacions que fan referéncia unes voltes a la forma i d'altres a

I'onomatopeia del propi soroll. ks més generals són roses al centre i sud i bufes i

monges al nord, arribant al tortosí. Ara bé, la Marina i la Safor (i, en menor grau, la

Ribera) presenten molta més diversitzt: a la Marina Baixa híha cto*es, xofes i xufes;

a la Safor monges, esclafites, bufes, borles i cotufes; i a la Marina Alta predomina

monges o mongetes, encafa que també hihabombes, clotxes, gallets ixofes.

Martines (1998) apunta que, si hi ha creativit¿t léxica o originalitat en la

llengua, s'assegura la continuitat o supervivéncia d'un poble com a grup diferenciat,

tenint en compte la tendéncia actual cap a la uniformització cultural, que anul'la o

arracona les cultures minoritzades.

bomba (Nou, Xeb). Metáfora formada a partir de la similitud del soroll que emeten les

rosetes, quan esclafeixen per I'acció del foc, i el de les bombes.

clotxa (C) ['klctJa]. A Calp, al costat de mongetes -forma preferida entre els jóvens-

hi ha la més antiga clotxes, de creació onomatopeica, que fan servir les generacions

majors i que és la continuació cap al nord de la forma més usual a la Marina Baixa
(Altea, Benidorm, Finestrat, Polop, la Nucia, l'Arfis, la vila, orxeta, Beniardá,

Benifato, I'Abdet i Confrides).

gallet (L1í, X). Aquesta denominació, de base metafórica, reapareix curiosament a les

comarques del Baix Camp i del Tarragoní, com ara a Riudoms, Mont-roig, Margá,

Vilaplana, Alforja, I'Arbolí i la Canonja, segons m'informen els alumnes de filologia

de la Universitat Rovira i Virgili. Allá sembla que gallet competeix amb Ia forma

norrnativa crispetes i, sobretot, amb els castellanismes palomítes o palometes. De

Riudoms em deien que s'hi ha produit una especialització semántica: "els gallets es fan

a casa amb panís i amb una paella; en canvi alló que es menja quan vas al cinema són

palomites o palometes". A la nostra comarca encara conserven plena vitalitat les

denominacions tradicionals i fins i tot han creat un adjectiu derivat postposat al

substantiu dacsa: dacsa gallera, i també dacsa clotxera, dacsa mongera í dacsa xofera.

mongeta. Solució majoritária a la comarca, que deu fer referéncia a la forma o al color

d'aquest producte gastronÓmic (compareu arnb la mongeta, de terres principatines,
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aplicat al fesol).

roseta (4, Alc, B, G, Pa, Par). Malgrat que aquesta veu és la que predomina al país

Valenciá, i especialment al centre i al sud, ha pres poca volada a les nostres terres. Les

zones interiors pressuposen la continuació geográfica del Comtat i I'Alcoiá, mentre que

Parcent i Gata apareixen com un illot envoltats de mongetes.

xofa ['tJcfa] (Cas). Amb les dades que ens ofereixen Colomina (1991: 35t-352) i Beltran

(1998: 54) es pot delimitar amb exactitud la distribució geográfica d'aquesta veu

onomatopeica, circumscrita auna part de l'área d'influéncia més directa de Callosa, que

inclou, a més d'aquest poble, els de Tárbena, castells, Famorca, el castell de

Guadalest i Benimantell (amb la variant xufes a Bolulla).

4.t.3. (b) L'alimentació (unitats léxiques no cartografiades)

barrejat (Ala). Beguda feta mesclant mistela i cagalla.

betrava (Ala, Or). Remolatxa roja que es compra, diferent ala remolatxa qure se sembra

en aquestes terres. Gal'licisme. Segons Corbera (1993:87), a Sóller, on la influéncia del

francés és important, es coneix per bete-rave. Vegeu també carrota (a.1.6.(a)).

bisbe (Nou). Blanquet coent. Tipus de botifarra.

bollo (Or, Par). Pasta escaldada de farina de blat o de dacsa que s'aplana i pren forma

redona. Castellanisme. Veseu mítuo.

brull (Bb) / brullo (Xeb). Brossat, part caseosa de la llet. La segona variant fonética,

que presenta una -o final, recorda I'aragonés brullo (Andolz), d'on deu provenir.

caigut (ou caigut). Ou fregit sense haver-se batut préviament. L'adjectiu fa referéncia
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LEXIC 24g

a l'acció de deixar-lo caure una volta s'ha partit la corfa.

caraputxo (G). Cartutx o cucurutxo de gelat.

carmencita (D, J). Safrá, colorant. Deu la seva denominació a una marca molt coneguda

temps arTere.

cásquera ['kajJkera] (A). Corfa de l'ou i de les ametles.

desensolsit (Ond). Dessaborit, insípid, que no fa gust. Aplicat sobretot al menjar.

desflorar-se (Atz). Desfer-se les molles del pa.

dinadora (Gall). Vermut o aperitiu que es fa abans de dinar.

empot (Ala, Cas, G, Ped). Pot. Recipient que preferenfinent pren una forma cilíndrica,

més alt que ample, de llanda, terrissa, etc., per guardar-hi generalment conserves,

beguda o medicaments. Ex.: ja han comprat els empots de cervesa per a lafesta.

esbravar-se (Cas, Or) / desbravar-se (gairebé general). Perdre un líquid el gas o I'olor

característica. En valenciá central és conegut el geosinónim desventar-se (Almussafes,

Sollana, Aldaia).

espineta (Ala, Bb, Bme, D, Mur, Ped, Sag, San, Ver). Part prima de la carn de la

tonyina salada. Segons el DCVB, aquest mot també és viu a Tarragona.

estantís. Ranci. S'aplica als aliments que, amb el pas del temps, adquireixen un sabor

i una olor desagradables.
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figatell (Bg, E, Mur). Espécie d'embotit semblant a una mandonguilla, fet amb una

bosseta de budell o un tros de bufeta i farcit de carn i fetge de porc. El DCor (s.v.

fetge) el recull com a típic de la Safor (Gandia) i el considera un mot d'origen

mossárab: frgat-, amb conservació de la -T- intervocálica, seguit del sufix diminutiu
,41.

mengiu (Ala, c, cas, E, or). Mengívol, que és agradable al paladar. També a polop,

l'Alfhs i la Nucia, segons Colomina (L99L: 47).

minxo (Cas, Gall: també a la Marina Baixa). Menjar que es fa de pasta escaldada, és a

dir, en aigua calenta, que pren generalment forma redona. Els ingredients varien de

poble a poble. A la vall de Gallinera, per exemple, s'hi posa tomaca, ceba, tonyina, ou

bullit, arxoves, gamba, juntament amb un morter d'allioli. També mirao a la paleta.

El DMGa (s.v. minjo), que defineix aquest plat tan típic de les muntanyes valencianes

meridionals com una 'especie de torta ó rollo de maiz que se hace en algunas comarcas

de nuestro reino', ens remet a mill en una segona accepció d'aquell mot. Sembla que

aquest suggeriment etimolÓgic té molta lógica, com se'n desprén de I'estudi de

Colomina (1991: 2M-246), que considera que la paraula mirao té relació amb I'occiti

pan de mincho/mícho o míco, que té significats próxims, i amb el castellá míjo imíga.

Sembla que la relació amb el verb menjar és secundñria.

mollerica @mau, Or, Tor, Ver). Acumulació de molles petites de pa. Usat generalment

en plural, molleriques.

mollim (Ped). Vegeu mollerica.

morita (P). Safrá. Aquesta denominació deu haver-se format a partir d'una marca o bé

per algun dibuix d'una mora aparegut a la mateixa capsa.
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mussa (P). Mahonesa. Aquesta denominació, que recorda el nom d'una marca, ha acabat
substituint completament el nom genéric mnhonesa al poble de pego.

Ilevat [Áe'vat] | lÁa'vat'1. Massa fermentada que es barreja amb una altra (el rent) per

fer-la fermentar.

nuc (Cas). Botifarra. Aquest mot s'ha creat atenent a la forma en qué se'ns presenten a

la venda les botifarres, totes lligades, formant un rastre. Com que cada nuc separa un
botifurró de I'altre, aquesta característica ha acabat per donar-li nom a I'embotit en
qüestió.

pa beneit. És el pa que es reparteix a les festes de diversos sants, després d'ésser beneit.

La fusió dels dos mots ha implicat un canvi d'accent. Pren les variants comarcals

següents:

pa benei: Ped

pambenet: Alc, Llo, Mur, Nou, par, Rá, San, X

pa benet: Xa

pa benit: G

panet (G). Entrepá. Sens dubte, aquest és un altre bon substitut del castellanisme

bocadillo, tan estés a la comarca i, en general, a tot el país. Compareu la denominació

italiana paral'lela paníno. A més de panet, conec de la resta del País Valenciá dues

denominacions més de I'entrepá, que, si bé són relativament locals i no apareixen a cap

diccionari normatiu, no per aixó no presenten interés lingüístic. Es tracta, per una

banda, de cantell, mot que recull elDiccionarí Casteltd-Valencidde la Real Académia

de Cultura Valenciana (1996) i que se sent amb molta vitalitat a diverses poblacions del

Carnp de Morvedre (Quartell, Benavites), i, per una altra, de rue, propi del valenciá

septentrional, com es desprén de la lectura del llibre de viatges d'Espinás (1996: 44):

"El cartell avisa: "Porteu una rua per esmorzar (la beguda, a cárrec de I'Ajuntament)
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(...) pregunto a la Vicenteta qué és aixó d'una rua. Dil que abans en deien ruga, i que

vol dir un entrepe." El DCW, a I'entrada de rua, inclou I'accepció castellonenca

"cantó de pa, crostó". Totes aquestes denominacions tradicionals -panet, cantell i

rua- no s'haurien d'oblidar mai a I'hora de fer diccionaris normatius i d'aquesta

manera s'evitaria la creació de mots "artificials" o una mica forgats.

pasta (Atz, Bb, C, Ond, Ped, Tor, Ver). És un equivalent exacte del castellá pastel, i,

per tant, unbon substitut:pasta/pasteta de xocolate, pasta/pasteta de merengue. Pastel,

no obstant aixÓ, ja comenga a sentir-se entre les generacions més jóvens d'alguns dels

pobles esmentats. Per a alguns pasta fa referéncia només al producte elaborat a casa,

amb la consegüent connotació de casolá i tradicional. Pastelsol aplicar-se a molts llocs

a les pastes més grans, com ara les de noces.

pastís. 1. (Atz, Bb, ond, P, ver) Panada de pésol o tomaca.2. Pastís casoli

d' aiguardent o moniato.

pasteló (Atz, P). Pastís o tortada d'aniversari o noces. Pres del castellá pastel arrtb

I'increment del sufix diminutiu -ó o directament del castellá pastelón.

pató (Ala, Atz,Lrí, Ped, Tor, ver, X; potó aTárbena). Peülla de porc, molt apreciada

en gastronomia. Derivat diminutiu de pota-o pata-. Possible mallorquinisme, tenint

en compte que el DCW només testifica aquest mot com a propi de Tortosa, Mallorca

i Menorca.

péncol. Quantitat considerable de qualsevol cosa; tros, bocí: em van donar un bon

péncol de carn. Es tracta d'un derivat fonétic depéntol, tenint en compte I'equivaléncia

acústica que es produeix entre els fonemes oclusius ltl i lW.

pilota. Menjar fet amb carn picadd, p4, ous, julivert, i -no sempre- sang d'animal.
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Després de barrejar tots els ingredients, s'uneixen en forma de pilota. I*s pílotes es
couen generalment amb el putxero. Colomina (1985: 186 i mapa núm. 56) mostra Ia

distribució que presenten les tres denominacions existents en valenciá meridional

alacantí: tarongeta, farcidara (face(d)ura, facegura) i pílota.

pionono (Or). Braq de gitano. Dolg que pren la denominació a partir del nom d'un papa;

segurament, en algun moment degué representar la figura d'aquell personatge. A

Teulada, per exemple, dama designa un tipus de pastís que té precisament aquesta

forma.

retxinxinar-se (Ala, Atz,D, Gall, Mur, or, Tor, ver). 1. Aplicat a la carn, vol dir
'passada' i/o freda (general, llevat de Teu). 2. (Teu) Aplicat a un menjar, significa
'mig socarrat o massa fet' .

retxitxivar-se (C). Vegeu retxiruinar-se. Compareu amb txitxí, que s'aplica a la carn en

llenguatge infantil.

ronyó (D, E, G, Llí, San, Ver). Al costat de la variant occidental rinyó, sovint se sent

la forma assimilada rorryó, fossilitzada en frases com ara costar un rorryó @me, Tor)

o aplicada al renyé comestible dels animals. En tot cas, no hem de descartar la
possibilitat que es tracte d'un mallorquinisme fonétic.

sabater. Aplicat al menjar vol dir 'passat'; generalment olives o samorra passada.

salsafrá. A diferéncia del safrd que fa referéncia a una planta iridácia, de fulles liniars,

amb flors violetes, que es cultiva per aprofitar els seus estigmes en medicina i com a

condiment, el salsafrd és aqueix producte resultant que s'utilitza amb fins culinaris,

com a colorant. Aquest és, sens dubte, un compost de la paraula salses, que, a molts

llocs de la Marina, és sinónim d"espécies', i el mot safrd. A Alcoi salsafran.
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sangatxo (C, Teu). Ganyes o part prima de la carn de la tonyina salada. Espineta.

socarrar. De les cinc variants que podem sentir a la nostra comarca, les formes

metatitzades segurament es remunten als anys de la repoblació illenca, pel fet que

actualment sacorrar és la forma predominant en mallorquí. Cal destacar també el

tancament de lol en [u] que es produeix a diversos pobles:

secorrar: Cas, E, Gall, Llí

sacorrar: Bmau

socorrar: Ala, Bl, Br, Tor

sucarrar: Atz, G, Nou, P, Par

socarrar: la resta

sonoro @). Llevat, rent.

sopadora (Gall). Vermut o aperitiu que es fa abans de sopar.

surenc (G). Aplicat al menjar, fa referéncia a un aliment dessaborit, que fa gust de suro

o terra. Format damunt szro.

tascó (Ped). Tros relativament gruixut de pa: quan érem jóvens mos menjdvem uns bons

tascons de pa amb suquet de tomaca.

tellós (Teu). Passat, aplicat al men¡iar.

tossilao (Bsa). Sangatxo, espineta. Sembla un derivat del castelld tusilago 'tipus de

planta', potser influit seminticament per cartílngo.

xalefa [tJa'lefa]. Bacora oberta deixada assecar per I'acció del sol -també a la Marina

Baixa, segons Colomina (1991: 342)-. Per extensió equival a galtada, bufetada, colp
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pegat a la galta amb el palmell de la má. Referit a persones, quan es vol destacar el

carácter mans o poc espavilat.

xoflo ['tJcflo] (Bv). Gra de dacsa que no esclafeix del tot i no arriba a sef mongeta.

xutximet (Teu). Menjar que es fa amb melva bullida, i alls i farina fregida, amb un poc

de pebre roig; tot s'ajunta i es fica dins del brou.

4.L.4. (a) La construcció. El món urbá (repertori de termes cartografiats)

BARANDAT. ENUÁ. Paret prima que separa dues habitacions. (Mapa núm. 117)

barandat [baran'dat] (gairebé general) / [balan'dat] (A, B, Bl, Bv, E, pa). Aquest

terme, propi de gairebé tota la comarca, s'estén també per la major part del país

Valenciá, Tortosa i diverses comarques del catalá nord-occidental. Navarro (ALTA

t996:477) el localitza com a forma majoritária a la comarca de la Terra Alta, amb les

úniques excepcions de la Fatarella, amb barandd, i el castellanisme tabíc a Maella,

Favara i Nonasp.

sitala (Cas). Aquesta és la denominació més meridional que pren el barandat en terres

valencianes; de fet, de la Marina Alta cap al nord és un terme totalment desconegut.

Es tracta d'un arabisme que apareix sota les formes sttala o sitara. A Benissa aquesn

darrera variant s'aplica a I'espai que hi ha entre un armari i el sostre, que aprofita per

a fer un armariet nou per a algar-hi les coses, mentre que l'envd s'hi coneix per

barandat.

BMN0AL. PEDRis. Marxapeu, banc de pedra o de rajola que hi ha davant les portes

d'entrada a les cases. (Mapa núm. 119)
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batedor (Bsa, C, Nou, Se, Teu). Es tracta d'un derivat del verb batre, que s'ha vist

afectat per un desplagament semántic, a partir d'un mot homónim que segurament

s'aplicava a qualsevol instrument o lloc que aprofitava per a les tasques de batuda.

Segons I'ALEANR (mapa núm. 761) també s'anomena batedor a Noals i a Areny, dues

localitats septentrionals de la Franja de Ponent (Hu 205 i Hu 402 respectivament,

seguint la nomenclatura d'aquell atles).

banquet (D). Mot creatmetafóricament damunt banc, amb el diminutiu -et, segurament

per a desfer la possible homonímia.

portal(et) (gairebé general). Sembla que aquesta és la denominació més estesa en

valenciá meridional. Tinc constáncia que és un mot viu a I'Alacantí i a les Valls del

Vinalopó --concretament a Sant Vicent i a Monóver- i també és conegut a la Vall

d'Albaida -l'Olleria- i hi deu tenir molta més extensió. Al valenciá central, peró, se

sent més aina el geosinónim bancal(et) -Sollana, Vinalesa, Massamagrell-, possible

variant de brancal, que apareix a les comarques septentrionals vei'nes -Vila-real,

Benicarló-; més al nord, a Cálig -Baix Maestrat- s'anomena grasada.

RAIOLA. Maó; bloc d'argila endurit al sol o al foc, emprat generalment per a fer parets.

(Mapa núm. 118)

bric ['brik] (gairebé general) / ['blik] (Atz, E, Gall, P). Anglicisme (< brick) viu a

gairebé tota la Marina Alta, llevat de la zona costanera meridional i la Vall d'Alcalá,

que fan servir la denominació més general en valenciá, rajol.a, pronunciada rejola. És

interessant de destacar la preséncia d'anglicismes aplicats a diversos materials de

construcció a la nostra comarca, entre els quals n'hi ha algun d'embit més general

(vegeu també congrí í pórlan).

rajola [re'dgcla] (A, B, Bsa, C, G, Nou, Teu).
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4.L.4. (b) La consrrucció. El món urbá (unitats léxiques no cartografiades)

albellona [ambe'r(ona] (P). Albelló, claveguera. Conducte subterrani per a recollir les

aigües pluvials o fecals. Format damunt del masculí albelló, arabisme utilitzat a la resta

de la comarca, sovint amb una modificació fonética que afecta la síl1aba inicial:

asbelló, ambelló.

algep (Br, G, I, Llí, Nou, P, Ped, Teu, X, Xáb; a ped també asgep). Algeps, guix. Es
tracta d'una forma creada a partir d'algeps, en haver-se interpretat aquesta com a
plural. La variant originária se sent, peró, a la resta de la comarca:

algeps: A, B, C, D, Ond, Sag, Ver

asgeps: Alc, Bme, Cas, E, Llo, Or, par, Rá, Tor

bastida [bas'tida] (Nou, Rá, Teu) / [ambas'tida] (A, Ala, B, Bd, Bg, cas, or, par).

Armadura de taulons o bigues que serveix de plataforma als obrers per a treballar en
la construcció, pintar faganes o reparar edificis, etc. Al costat de les denominacions

catalanes bastidaibastiment, també se sent a molts llocs de la comarca la denominació

castellanitzada anüm¡7, molt comuna en terres valencianes.

bastiment [basti'ment] (Bme, Llí, P, Po, san) / [ambasti'ment] (Bb, E). Bastida.

brancalada. Paret que envolta la finestra.

carriló (J, Ped). Carrer estret, carreró. Aquesta variant deu ser fruit d'un canvi de sufix

a partir de carreró, influenciat pel mot carríL, o bé ser resultat d'un procés dissimilador

de vibrants.

casup. Casa vella o deteriorada, generalment de dimensions reduides. Aquest mot ja el

recull Colomina (1991: 148) referit a la Marina Baixa. Es tracta d'un derivat casa amb
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un sufix diminutiu, i alhora despectiu, -zp.

congrí @). Formigó. Mescla composta de pedres menudes i morter de ciment i arena.

De I'anglés concrete. Vegeu bríc i pórtland.

cornaló [korne'lo] (G). Atzucac, carrer sense eixida.

dipósit (Ped, Xáb). Depósit.

esmotlada [azmol'lal @airebé general). Sostre format amb bigues i revoltons. Hi ha

diverses variants fonétiques locals, quasi sempre en plural, com ara:

mulaes: San

maulaes; Yer

fil d'aram [fíl de 'ram] (general) / [fíl de 'lam] (Calp). Fil metál'lic, filferro. El DCW

dóna aquesta forma com a própia del valencii.

graveta (Teu). Escalons de davant I'església. Segons Colomina (1985: t95; I99I:216),

a Mutxamel és viu graeta i a Tárbena grasa; el primer aplicat a la 'vorera' i el segon

com a sinÓnim del nostre graveta. D'acord amb el DCW, hi ha documentació antiga
-ja des del segle XIV- on apareix grasa en el sentit de 'graó' i recialles dialectals on

encara trobem aquest mot amb valors una mica desplagats: 'costera d'un camí de pedra'

a Sentarada i 'reixa de parlador de monges, amb I'habitació inclosa' en mallorquí. La

variant teuladina pot derivar del primitiu grada< de I'evolucionat grasa-amb pérdua

de la consonant intervocálica i posterior intercalació d'una -v- antihiática.

jissena. Arabisme que designa una biga grossa, col'locada horitzontalment per a sostenir

altres bigues o peces de construcció feixugues. A la nostra comarca pren les variants

fonétiques següents:
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llñssena: Teu

lld.ssina: Bsa, C

jdssena: Nou, Xáb

jdssina: la resta

naia. Part interior de la casa (normalment la tercera nevá) que sol fer les funcions de

menjador i sala d'estar.

paü. Solar o terreny destinat a edificar-hi. Colomina (1991: 303) arreplega aquesta veu

a Tárbena i a Altea amb el mateix sentit.

pol ['pcl]. Quitrá, enquitranar; posar asfalt a un camí, una carretera. Colomina (1991:

272) considera empolar com un derivat de trespolnr 'fer trespol, sól, paviment', per

canvi de prefix. Empolar: enquitranar.

pdrtland ['porlan] (general) / ['porlam] (Bsa). A la major part de la comarca es

desconeix completament el terme ciment. Per a aquest concepte s'ha pres la

denominació d'una ciutat industrial dels Estats Units (t¿mbé n'hi ha una d'homónima

al sud d'Anglaterra): Portland ) porlan. El DCW atribueix el nom Pórtland a un

tipus concret de ciment: un d'hidráulic compost de calg, sílici i alúmina. Peró no és del

tot estranya la preséncia d'un anglicisme per aquestes contrades, i més tractant-se d'un

material de construcció, ja que en tenim diversos exemples, com ara bric i congrí,que

segurament han penetrat a la comarca pel port de Dénia. L'área de porlan per ciment

/ cement ocupa, almenys, gran part de la Marina, l'Alcoiá i el Comtat i sembla que

s'estén cap al nord. A alguns llocs, com ara a Alcoi, sembla que elporlanés una classe

de címent, segons m'informa Colomina.

repés (Ped). Segons el DCW, és el lloc on es repesen les mercaderies oficials per a

comprovar si el venedor ha donat el pes just. Així doncs, actualment a Pedreguer, el
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local on es repesaven els productes per part dels funcionaris oficials ha mantingut

aquest nom, encara que I'acció ha desaparegut.

riu-rau [riw'raw] (gairebé general) / [ri'raw] (LIí) lfri'zawl-lziw'zawl (G). Construcció

típica de la nosüa comarca. Sol tenir una planta, coberta per una teulada amb un o dos

vessants, i una série d'arcades que faciliten la ventilació. Fa la funció de resguardar els

canyissos de pansa destinada a assecar-se de la plúa. El DCor (s.v. rdfec) proposa com

a etimologia d'aquest mot una forma irab, raf-raf, que significa 'ráfec, porxada,

cobertís'. I¡s variants més esteses a la comarca presenten -r- bategant. Segons es

desprén de les paraules de Coromines, aquesta deu ser la variant fonética més comuna

en valenciá: "amb -rr-ho he sentit solament a la Ribera Alta del Xúquer, on els riuraus

només apareixen esporádicament: a Alberic, Carlet, i algun altre, també a Benimodo

(...) i a Xixona (...). Peró amb -r- simple vaig comengar a sentir-ho des de Barx i des

d'allí per tot fins a Gandia, p. e. a Montitxelvo i a Rótova, i a Xábia que és on hi ha

el zenit dels riuraus; a Pedreguer (...), igualment a Pego, Lutxent, Pinet, Palmera,

Potries i ja un a Agres".

4.t.5. (a) El camp i els oficis tradicionals (repertori de termes cartografiats)

oAPCINGLE Anella de fusta que va a I'extrem de la cingla. (Mapa núm. 150)

capcingle. El fet que aquest mot, coincident amb els parlars illencs, es trobe de manera

compacta a la Marina pot fer pensar que es tracta d'un mallorquinisme; no obstant aixó,

un estudi més ampli i general, que mostrás la distribució geográfica exacta de capcíngle

a la resta del valencii, podria desmentir o posar en dubte aquesta possibilitat. Siga com

siga, a la nostra comarca el mot estudiat pren les variants següents:

capcíngle: Ala, Bb, Bd, Bme, Cas, Gall, J, Llo, Ped, Po, Rá, San, Teu,

Tor, Xáb

catsingle: D, G, Llí, Nou, Se, X
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catsimble: E

cansímble: B

sevilla @). Metátesi vocálica a partir del mot sivella, que només s'ha conservat

fossilitzat en aquest sentit, enfront del castellanisme vílla / hevillautilitzat en conrextos
relacionats amb la modisteria.

sevilló (Atz). Metátesi de sívelló (derivat de sívella).

villorga [vi'r(crsa] (A, Bg, Bsa, C, Mur, Or, par)

vilorxa [vi'lcrtp] (Alc).

ESQUELIA. Espécie de campana petita que es posa al coll del cap de bestiar que guienun

ramat. (Mapa núm. 151)

esquella (G, J, Ped, Po, Teu, Xáb). 1. Esquella de les cabres. / esquellot (Bsa, c, J,

LlÍ, Teu, Ver, X). 2. Esquella del bou. A Calp, Llíber i Xaló es distingeix entre

l' esquellot del bou i el picot(et) de les cabres.

picot (A, Ala, Alc, Atz,B, Bb, Bd, C, Cas, D, E, Gall, Llí, Llo, Mur, Ond, Or, p,

Par, Rá, Sag, San, Tor, X). Derivat de píc, amb el sufix -of. El DCW recull aquesta

accepció com a própia de la Safor, la Marina i I'Alcoiá.

¡'Elx. Porció lligada de llenya, herba, tiges o qualsevol cosa semblant. (Mapa núm. 146)

costal (.{, Alc, B, Bsa, Bg, Cas, Llí, Mur, Nou, Par, Se, Teu, X, Xáb). Denominació

creada a paftir del mot costa (=s6stell"a), pel fet que els feixos es duen a les costelles

o al costat.

feix (Ala, Atz, Bb, Bd, Bme, C, D, E, G, Gall, Or, p, ped, po, Sag, San, Tor, Xa,

ver). A Pedreguer hom distingeix entrefeíx de nyerrya i costal de palmes.
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FoRc. Trena, generalment d'espart, on se subjecten cabeces d'alls. (Mapa núm. 131)

cama (4, B, Atz, Bmau, Br, Fl, Llo, Ped, Tor, Xáb).

forc @b, Bd, Bme, Nou, Ond, Or, Po, Rá, San, Teu, Tor, Ver, Xa)

forcat (D).

rastre (Alc, C, Cam, Cas, G, Llí, P, Se, Xáb).

trena (8, E, Gall).

FRAa. Espai que hi ha entre dues files d'arbres o plantes en un hort o en un camp. (Mapa

n'úm. 147)

buit (A, B, Bb, Bd, Bg, Bme, Cas, D, E, G, Gall, Llí, Llo, Ond, Ped, Po, San, Sag,

Se, Tor, Ver, Xa).

celló @sa, C, J, Nou, Teu, Xáb). Segons el DCW, aquest mot és viu, prácticament amb

el mateix sentit, a les Balears. Podem afirmar, per tant, que ens trobem davant d'un

mallorquinisme més.

frau (Ala, Atz, Mur, Or, Par). A Xaló s'aplica només als ceps.

reng ['reqk] (P). Segons el DCVB,I'¿tim d'aquest mot es troba en el germánic hríng,
'cercle, fila'. A I'Atzúvia reng és més aina una camada o fila d'arbres, a diferéncia del

frau.

MUNDAR. Netejar o esporgar els ceps de les sarments i pimpols inútils o superflus, de

manera que queden en millors condicions de fructiferar. (Mapa núm. 149)

desbrostar (G, Xeb). Format damunt brosta,'ramulla'.

desmondar @sa, Gall, Llí, Llo, Nou, Ped, Se, Teu, X).

mondar (4, Ala, Atz, B, Bb, Bd, Bme, Cas, E, Ond, Or, P, Par, Po, Rá, Sag, San,
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Tor, Ver).

PALLoc. aELLoFA. Fulles que cobreixen I'espiga de dacsa. (Mapa núm. l4g)

pallerot [par(e'rctJ (Alc, Llí, Llo, or, X) / palleroc [paÁe'rck] (Ala, Bg, cas, Mur, or,
Par). Derivat de palla, amb els sufixos -oc i -ot i I'infix -er-.

pallot [pa'Áct] (Atz, Bsa, D, Nou, p, Se, Teu, Xáb) / palloc [pa'¿(ck] (A, B, c, E,

Gall, Tor). Format igualment damuntpalla. Deuser la forma més estesa al centre i sud

del País Valenciá, segons es desprén de les dades que recull el DCW i el DMGa (s.v.

pallÓch), en el qual ja trobem documentat aquest mot amb el mateix sentit: 'cada una
de las hojas que cubren la mazorca de maiz'.

pellorfa [pa'Ácrfa] / [pe'Ácrfa]. 1. (Bb, Bme, ond, po, Rá, sag, San, ver). Embolcall

de I'espiga de dacsa. 2. Membrana exterior o pellofa de certs fruits, especialment de

I'ametla. El mot procedeix de pellofa amb un canvi de terminació, probablement per

influéncia de corfa. La variant fonética amb [a] deu ser influéncia del mot palla,

sobretot per a la primera accepció, tenint en compte que els geosinónims més comuns

a la resta de pobles vei'ns sónpalloc I pallot i palreroc / pailerot

4.1.5. (b) El camp i els oficis tradicionals (unitats léxiques no cartografiades)

aiha @sa, Llí, Se, Xeb). Ferramenta, estris o objectes destinats per al treball. En aquest

mot, com en la paraulafaena, el valenciá reflecteix I'estadi fonétic primitiu i comú en

la llengua clássica, diferent a les formes evolucionades eína ifeina, més habituals en

altres dialectes.

alegar. Domar un animal. Veny (1978: 215), basant-se en diversos atles lingüÍstics, dóna

notícies del mot alegar a la Marina, la Vall d'Albaida, I'Horta de Gandia i la Ribera
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del Xúquer, i el considera un "arcaisme que gairebé passava desapercebut en el valenciá

meridional", alhora que el posa en relació amb la forma aregar, prdpia del catalá

oriental i insular.

algoleja. Bancalet que queda separat d'un bancal més gran. Hi pren les variants

següents:

goleja: P

asgoleja: Bb, Bme, C, Tor

Com molt bé assenyala el DCor (s.v. algoleja), aquest mot a hores d'ara es troba a

mitjan camí entre la conservació de l'ús apetlatiu i el carácter de terme topográfic, fixat

en la toponímia. Generalment es conserva el sentit original de 'sector de terra d'al'luvió

vora un riu', com encara ocorre en les asgoleges de Callosa i l'Algoleja de la Nucia,

perÓ, com es pot comprovar, a la nostra comarca hi ha hagut un desplagament semántic

important. A Benigembla, segons el mateix DCor, apareix el topónim 'l'Asgoleja de

Martínez' i, trancrivint paraules d'un informador, ho descriu com "un lloc costerut (...)

perqué s'esgola" . Aquest exemple d'etimologia popular deixa entreveure que cada

vegada més es difumina o es perd en el record el significat real d'aquest terme.

anganells. Ormeig de forma troncocónica, sense cul, que serveix per a dur gerres

d'aigua i que es col'loca la meitat a cada banda de l'animal. A la nostra comarca

generalment s'ha distingit entre els aiguaders [awja'6ers], que servien per a dur aigua,

i els anganells, que transportaven diversos objectes o veixells.

antara [an'tara] (Atz, Nou) / [al'tara] (Ala, Or, Ver). L'espai que hi ha entre l'última

camada d'arbres i el bancal del veí. Segons el DCVB, pot ser un encreuÍrment entre

antana i antera, que prenen el sentit de 'faixa de terra que queda sense llaurar'.

arrel [a'reU (A, Atz, E, Gall, P) / [re[ (la resta de la comarca). En gairebé tot el

valenciá i el tortosí predomina la variant etimológica (ar)ratl. No obstant aixó, des de

la Valldigna a Callosa s'estén la forma més evolucionada (ar)rel, coincident amb el
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baleáric i el catali central. A la Marina Alta només se sent (ar)rai't a Castells de

Serrella, on coexisteix amb la denominació pancomarcal rel. El mapa nrim.10 reflecteix

la fita meridional d'aquestes dues solucions. El fet de trobar una área compacta d'arrel

/ rel a la Marina i a la Safor fa pensar que el mallorquí hi degué influir. Caldria, peró,

tenir una perspectiva més ámplia i saber amb exactitud quina distribució presenta

cadascuna de les dues solucions en catalá occidental i, en concret, en valenciá, per

poder extraure'n conclusions més fiables.

ascla. Estella, fragmentdesprés d'unafustaenesqueixar-la. Asclaés ladenominaciómés

general a la comarca. Només trobem estella a Pego i a l'Atzúvia. El Diccionari

Valencíd publicat per la Generalitat Valenciana recull ascla, peró ho defineix com a
'estella grossa'; a la Marina Alta, peró, els dos mots són sinónims exactes, sense que

s'hi establesca cap distinció semántica.

barbat. Sarment de cep que s'empelta.

bessa ['besa] (D, P). Enforcadura d'un arbre; punt, al capdamunt del tronc, d'on naixen

diversos simals. El DCW ja documenta aquest mot a Pego, Olot i Rupit, de la qual

cosa es dedueix que deu tenir poca extensió geográfica, i el d.efineix com a 'branca

gruixuda, que neix de I'enforcadura d'un arbre'. E! Diccionari Valencid de la

Generalitat Valenciana considera bessa com un sinónim de cimal, segons se'n desprén

de les respectives definicions.

bojonjo [bo'd3old3o] (Nou, Teu). La part del raim que ha crescut desiguat i malament.

Amb un significat diferent, també s'hi sol aplicar a persones amb alguna malformació.

No sabem quina de les dues accepcions deu ser I'original. Paral'lelament, tenim gordo

batxíraa a la Marina Baixa, segons m'informa J. Martines. Siga com siga, els únics

mots semblants fonéticament que recorden una mica el sentit de bojonjo s6n boíg i

flonjo, per una banda, i bugía, bugiota, bugíot i bujot per I'altra, que el DCor (s.v.

bugia) i el DCW defineixen com a 'bojota, dona de poc seny', 'dona o nena
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eixelebrada','simi' i'espantall' respectivament.

bord (Ala, cas, E). Rebrot que ix a la soca d'un arbre, sobretot d'una olivera.

bordall (Gall). El mallorquí bordatl'rebroll o tanyada que neix a la rabassa d'un arbre'
(DCW) és viu a la Vall de Gallinera aplicat concretament al rebrot de la soca d'un
garrofer. Derivat de bord.

bordó (Ped). Vorell que reforga la llata perqué no es desfaga i que alhora serveix
d'ornament.

borró (C, Teu). Grum dels arbres, quan estan a punt demoure. A molts pobles aquest
mot té un significat restringit, com ara a Benissa, on eI borró és només dels metlers o
de la vinya iel grum de les oliveres; a Llíber, per exemple, el borró s'aplica únicament
als ceps.

borumballa. Encenalls. Llenques de fusta primes i acaragolades. A la nostra comarca
pren les variants fonétiques següents:

borumballa: A, B, Bg, C, D, E, Mur, Teu

burumballa: Ala, Bb, Bsa, G, Llí, Llo, Nou, Ond, par, San, X

brumballa: Alc, Bb, Bsa, Or

borrumballa: Gall

bragal. Séquia mare que duu I'aigua al bancal per a regar.

brosta ['brosta]. Conjunt de branquetes primes i tendres d'un arbre o arbust. Ramulla.
compareu a¡¡ú desbrostar, en el sentit de 'mundar o netejar els ceps'.

buc. Casera de les abelles. "En el País Valenciá, almenys en la zona Delli Xúquer (en
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el Nord el mossár. vaso, enel Centre colmena),és I'expressió castissa i general encara,,
(DCor, s.v. buc).

cabrerot. Gotim, bagot. Singló de raim que, després de la verema, es deixa sense collir
a la vinya.

campús (Xeb). Bancals estrets i de terra roina, sovint amb pedres, que es troben a la part
més alta del terme, prop del Montgó. Format damunt camp anrbel sufix -ús, que pren
un sentit despectiu.

cartabó ftarta'bol (Ala, Alc, Atz,Lrí, sag, Teu, ver, Xáb) / [karta'po] (Bsa, c, se).
Bancal desigual, és a dir, que no és igual de llarg o ample a un costat i a I'altre.

casell. clot destinat a plantar-hi vinya. Masculinització de casella.

clos ['klcsl. CeI clos; ametles closes. Només he sentit el verb cloure com a forma
popular a Callosa d'en Sarriá en el sentit de 'cosir (:tancar) la sola de cánem de les
espardenyes amb la cara i el t¿ló'. De fet, I'elaboració d'aquest tipus de calgat ha estat,
al costat de I'agricultura, la primera font d'ingressos en aquell poble de la Marina Baixa
i aixÓ ha propiciat la conservació d'aquest mot. No obstant aixó, a tota la Marina, ha
continuat viu el participi c/os fossilitzat en diversos contextos com ara estar el cel clos
'estar núvol' i aplicat a les ametles, quan no es poden obrir: les ametles encara estan
closes.

coa (Ala, E) / cua (cas). Bancal llarg i estret, adaptat al terreny costerut.

comeng. El DCW explica que es tracta d'un "bocí de llata de dos a quatre pams de
llargária amb el qual comencen a fer corda". Així mateix, redueix I'extensió d'aquest
mot a Mallorca. Al Marquesat s'empra amb el mateix sentit.
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corfut @, Ped). Clafoll d'ametla. Ametla que no es pot pelar.

cornaló ftornalól (Bb, D) / [korneló] (Ala, c, Llí, Teu). punra de la sinia.

cornitjal [kornid¡ál] (A) / [korniláll (Gall). Cornaló. Cadascun dels dos recipients que

formen la sárria. Aquesta forma deu ser, segurament, una adaptació del castellá

corníjal.

cup. Recipient gran, generalment de pedra, on es trepitja el rai'm i es deixa el most
perqué es transforme en vi.

desgatimellar (Nou, Teu, Xáb). Netejar ers ceps dels gatimells inútils.

embrinar. Reduir a brins les palmes o fulles del margalló. Aquesta faena s'ha de fer
obligatÓriament per a treballar la palma i elaborar posteriorment utensilis de llata. El
DCW ens informa que és propi del valenciá i del mallorquí.

esbrisa (D). Residus de I'oliva que queden en els esportins després de la primera

premsada. També s'hi anomenaesbrísada. Totes dues denominacions deriven debrísa.

espencar-se @sa, D, Llí, Nou, Teu, x, Xeb). Esqueixar-se una branca d'un arbre. A
la Marina coexisteix amb els geosinónims esgueilar i esgarrar.

esporguim. Referit a la llata, esporgar designa l'acció d'adequar la palma perqué tinga
I'amplária necessária i, també, la de tallar els trossets sobrers de palma. El resultat
d'esporgar, és a dir, tot alló que s'ha eliminat per innecessari, són els esporguims.

esportí. Recipient d'espart, pla i redó, amb un forat al mig, que serveix per a premsar
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la pasta d'oliva.

estella (Atz, P). Fragment irregular que salta o queda d'una pega o objecte de fusta que

es parteix o es trenca violentament. Solució minoritária a la comarca, on predomina

clarament ascla.

estellolet (X¿b). Fusta petita que es posa a la punta del forcat perqué la collera no se
n'isca.

falgó. Falg o corbella per a tallar ruim. Esfalgó a Benissa.

forcasset (P, San, Xeb). Pega en forma de ferradura que es posa al coll de I'animal per

a llaurar amb forcat.

forcat. Aladre.

gaixbola [gaj3'bcla] (Cas). Bossa que duen els cagadors per a portar-hi furons. Deriva

del llatÍ CAVEOLA 'gábia'. El DCor (s.v. gdbia)considera que en el mossárab valenciá
aquesta forma llatina "degué continuar-se en una forma gaíbola com a nom de
recipients semblants, i en especial la gabieta o bossot on poften la fura els cagadors,'
i recull diverses variants fonétiques, que s'estenen fins a terres murcianes, com ara

caíxbola, gaixbola, garibola, i les formes contaminades arnb el mot hispanoárab

tabaira'espécie de recipient', taíbola, tiríbola, etc. vegeu tirtmbota.

gasó (Atz, Bsa, cas, J, Llí, Llo, Sag, se, Tor, ver, Xáb). Terra que queda unida a les

arrels quan s'arranca un arbre o una planta per a ser transplantats. A Benimaurell aquest

mot pren les variants asgarcó i asgrasó.

gatimell (Nou, Teu, Xáb). Rames secundáries dels ceps. En rossellonés @onet L997:
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1.82 i t87) gatímell / gotímell equival a bagot o gorim (fr. grappitlon). vegeu

desgatimellar.

grum. 1. Borró o geÍrma. En un arbre fruiter, el primer senyal que conté el futur brot.

S'aplica generalment a les oliveres i als ametlers. 2. (Cas) Gra d'all. Cadascuna de les

parts en qué está dividida una cabega d'alls.

Ieix (A, Ala, Atz, Bme, Bsa, E, Re). Eix de les rodes. El mot s'ha format a partir de

1'aglutinació de I'article determinat l' i el substantiu eíx: l'eíx. A la resta de la comarca

predomina la variant originária elx.

lligam (Bmau). Lligassa; vencill per a lligar les garbes.

lligassa. Vencill per a lligar les garbes.

llobada [r(o'ba] (Ala, C). El tros de terra que queda per llaurar al voltant de la soca. El

DCW no recull aquest mot al País Valenciá.

mamó (Bme, Re). Ull o rebrot que naix a la soca o a I'interior d'un arbre.

moragar (Bv). Madurar les olives; pass¿Ir de verdes a negroses. D'origen drab, moraga,

segons el DCor (s.v. moraga), ha passat de significar 'holocaust, combustió' a prendre

matisos una mica diferents, peró basats en la idea de cremar, torrar o coure, i nosaltres

hi afegiríem 'madurar': a Pena-roja, per exemple, moragu¿s són 'olives cuites al caliu'

i en valenciá moragar(se) és'verolar el raim', tal i com reprodueix Coromines d'Enric

Valor. Al DMGa (s.v. moragar) aquest mot equival a 'morachar; tomar una fruta ó

simiente el color moracho ó morado claro; entrar en sazón ó grartazón, .

nafra (Llí, Ver, X). Ferida o tall produit als arbres. Arcaisme fossilitzat en el camp
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sementic agrícola. Segura (1996: 2L6: 1998: 145) arreplega nafrar-se a la zona
d'Alacant i d'Elx respectivament.

nyasco (Cas). Pelat d'un arbre. Deu tenir relació directa amb el mot nyarco aplicat a un
'esquing fet a la pell'.

olivó @). Ullastre, olivera borda. Arbust o petit arbre de la família de les oleácies,

varietat silvestris.

panna. 1.(Ala, Atz, Bsa, Cas, J, Llo, sag, se, Tor, ver, Xáb) Rabassa d'olivera; part

inferior de la soca, que creix sota terra. 2. (Xeb) Porció de terra o fem compacta.
Aquesta segona accepció s'identifica etimológicament amblapanna ques'ha conservat
a diversos punts del Principat-panna de gel, de suro, de carn-i que el DCor (vegeu
paella) i el DCW defineixen com a 'fragment pla, ample i gruixut', que tindria relació
directa amb la panna rossellonesa, procedent del llatí pnflNle 'paella'.

picot (A, Ala, Alc, Atz, B, Bb, Bd, C, Cas, D, E, Gall, Llí, Llo, Mur, Ond, Or, p,

Par, Rá, Sag, san, Tor, X). Esquella. Derivat depic, amb el sufix -ot. ElDcwrecull

aquesta accepció com a própia de la safor, la Marina i I'Alcoiá.

plantó (gairebé general) / plangó @sa, C). Arbre nou que ha de ser transplantat; rebrot

amb arrels. Mentre que a gairebé tota la coÍlarca predomina la forma plantó, Calp i
Benissa suposen una continuitat geográfica amb la variantplangó, própia de la Marina
Baixa i, en general, de tot el eatalá. Segons Colomina (1991:270), planfó podria ser
resultat de la influéncia de plantar o del castellá, plantón, encara que considera que agó
darrer fóra estrany en un parlar tan conservador com el de la Marina Alta.

pomell (C, E, GaIl, Or, Teu, Xáb) / plomell (Ala, Atz, Bb, D, Ond, Tor). pom o carrás
que conté alguns fruits reunits, com ara cireres o taronges. El DSan (s.v. pomél/) recull
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la variant originária i la defineix com a 'racimo, porcion de cosas juntas en un racimo.

Poméll de peres.Racimo de peras'.

rabassar [reba'sar]. Cavar la terra profundament. A grans trets, i en general a tota la

comarca, mngencar o trencar In closca és cavar superficialment; a una fondária

mitjana és senzillamerLt cavari i cavar fondo, rebassar. El DMGa (s.v. arrebasar í

atonyar) defineix els dos geosinénims com a 'cavar la tierra á dos ó tres azadas de

profundidad'. Vegeu tonyar.

ramutxa [ra'mutJa] (Ala, Atz, Sag, Xáb) / [re'mutJa] (Bb). Brosta. Rames fines.

ramell @sa, Ver). Pomell o carrás que conté diverses fruites, com ara taronges.

reboll (A, Ala, B, Bd, Bsa, C, D, Llí, Po, Tor) / rebroll (Cas). Rebrot d'un arbre.

rutlo ['rulo] 6eb). Trull. Pedra cilíndrica per a batre els cereals.

rutló [ru'ylo] (A, B, Cas) / [run'glo] (E).TrulI.

sarment. Branca d'un cep o d'una parra. La major part dels diccionaris normatius

reprodueixen la diversitat de génere que presenta aquest mot. De fet, a la nostra

comarca, coexisteixen el masculí i el femení depenent dels pobles: masc. @b, Bg, G,

Nou, P, Re, Teu) / fem. (Ala, Alc, Bme, C, E, G, Llí, Llo, Mur, Or, Par, Sag, San).

Cal destacar també, quant a I'aspecte fonétic, la palatalització de la s- inicial a vuit

pobles de la comarca (compareu el rossellonés xírment); a la Vall d'Alcalá -amb

Beniaia- s'ha produit el reforg inevitable d'una vocal que facilita una pronúncia una

mica aliena a les tendéncies articulatóries del catali occidental: aíxarment / aixerment.

Aquesta forma t¿mbé se sent, peró, a diversos punts del valencie. Amb tot, són sis les

variants fonétiques que hem sentit a l'área d'estudi, ja que, a més a més, el mot
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presenta vacil'lació de la vocal pretónica (vegeu mapa núm. 4g):

sarment: Bmau, Llí, Nou, p

seftnent: Alc, Atz, Bg, C, Cas, E, Fl, G, Llo, Mur, Ond, par, Teu, Ver,
xeb

[ar'ment]: Bd, Or, Rá, Sag, Tor

[fer'ment]: Bme, Cam, San

[ajJer'men]: A

[ajJar'men]: B

seconar (Nou). Fer-se més sec del que és normal.

serradís [sera'is] (Par). Serradures. Possible mallorquinisme. Colomina (1991: 301)
arreplega serradís a Tárbena.

serradissa [sera'isa] @sa, C; * Callosa). Serradura.

serradura [sera'ura]. Partícules que es desprenen de la fusta en serrar-la. General en
valenciáialacomarca.

sicató @sa, Teu). Tisora de má per a podar. Del francé s sécateur 'podall, tisores
podadores', amb pérdua una mica estranya de -r. Aquesta és una recialla més que ens
han deixat els pieds-noirs de la Marina que emigraren a Algéria al llarg del segle XIX
i primeries del XX per a treballar la vinya de les terres nord-africanes.

sitiet (Atz, Gall, Ver). Objecte redó fet de llata destinat a posar-hi damunt les cassoles.
correspon ala llassa del nord del país valenciá, segons el DCW.

tagzim (A, B, E, Gall). Oró de llata d'espart, amb tapadora i quatre anses, que seveix
per a dur les olives a I'almássera. El DCW recull la variant talzim a Alcoi i tagzím al

Vícent Beltran i Calvo

El parlar de la Marina Alta: El contacte interdialectal valencianobalear. Vicent Beltran i Calvo.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999.



EI parlar de la Marina Alta: el contacte interdialectal valencianobaleqr

Comtat i a Benialí i suggereix la possibilitat que provinga d'una forma árab,

fonéticament semblant, que significa 'cassola'. No obstant aixó, eI DCor (s.v. tagzím),

que considera errÓnia aquesta etimologia, assegura que tagzim ve d'un mot homófon

de l'árab wlgar parlat a les terres catalanes que significava 'emmagatzemar', on també

s'entreveu el mateix radical. Barber (1997:246) dínacom a geosinónims deltalzím de

Callosa i la Vall de Guadalest els mots barxí d'Atzeneta , bessons de Mutxamel, cofi

d'olives de Sant Vicent del Raspeig i saríeta de Crevillent.

talla @mau, Cas). Dalla. Ferramenta per a segar, formada per un mánec llarg i una fulla

de ferro, més llarga i menys corbada que la falg. Pertot arreu s'anomena dalla -que

pren la variant dralla a I'Atzúvia-, excepte a la Vall d'Alaguar i a Castells de Serrella,

on s'ha produit un encreuament amb el verb tallnr.

tanyada (Gall). Rebrot d'un arbre que no naix a la soca sinó dalt.

tirimbola. Petit receptacle o bossa, generalment d'espart, amb tapadora plana per a

posar-hi el furó. Furonera. A la nostra zona d'estudi se senten les variants següents:

tirimbóla: Ala, Atz, Bd, Bme, Or

xírimbóla: Bb, San, Teu

xerimbóla: Par

xarambóla: P

carambóla: E

tiríbóla: Bg, Llí

tiból.a: Llo

El DMGa (s.v. taíbóla) ja dóna constfurcia de I'existéncia d'aquest mot en

valenciá. Més recentment Barber í altres (1997:233 í239) ens ofereixen un grapat de

denominacions populars própies del sud valencii com ara les formes gaixbola -la

Marina Baixa-, catximbola i catxambo -al Pinós i al Carxe respectivament-. A

MonÓver es coneix per garimbola. Segurament es tracta d'un contínuum de solucions

fonétiques que parteixen de la forma gaixbola, més próxima a l'étim llatí cev6or,e

274
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'gábia', amb encreuaments diversos. Vegeu gaixbola.

tonyar (Ala, Bb, Bd, D, G, J, Llí, Llo, Or, ped, po, Sag, San, Tor, X). Cavar la terra
profundament per a sembrar-la. També rebassar.

tragilla. Recollidor, abans arrossegat per bésties i actualment per un vehicle automóbil,
que serveix per a anivellar o llevar les desigualtats del terreny. Totes les variants
arreplegades a la Marina Alta s'han vist afectades per fenómens fonétics diversos
(metátesis, assimilacions, dissimilacions, encreuaments) :

trellíja: B, D, Gall, J

trelija: A, Bme, Po, Sag, San, Tor

tresilla: Bb, Bd, Bsa, Nou, Se, Teu

treníja: Atz

tarríja / terrija: Or

Si intentem fer una mica d'etimologia i partim com a forma base de la variant
normativa tragella podem reconstruir I'estat evolutiu següent: tragella ) tragílla
(assimilació de la vocal tónica a les palatals veines; en cast. traílta) ) tregilla
(assimilació de la vocal pretónica a la vocal tónica) ) trellija (metátesi consonántica);

i a partir d'ací tenim o bé les formes dissimilades trelija o trenija o la variant d'Orba,
que presenta un encreuament amb el mot terra.

tronquet (Po). Trull o rutló de I'era. El DMGa (s.v. tronquet de batre) testimonia

I'existéncia d'aquest mot, equivalent al castellá 'trillo'.

trull (Atz, Bb, Bsa, c, G, Gall, Ped, San, se, Tor, ver). Rutló o trompellot per a batre

els cereals. Pega troncocÓnica, generalment de pedra, que serveix per a esclafar les

espigues damunt I'era i separar el gra de la palla.

vela (D). Bancal en forma de triangle. Mot de creació metafórica.
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vernet (Xa). Tipus de forcat o aladre.

xarcolar [tJerko'lar]. Eixarcolar, birbar. Arrancar les males herbes del sembrat. Malgrat

que el DCW limita l'área d'aquest verb al catalá oriental, mallorquí i menorquí, i el

DCor (s.v. eixarcolar) diu que "el mot dels dialectes occidentals ha estat sempre (...)

birbar (1 mirvar < MINUARE)", Colomina (1991: 347) ampliala zona d'eixarcolar,

pronunciat txarcolar o txercolar, a la comarca de la Marina Alta i a part de la Marina

Baixa i, basant-se en diferents fonts, la fa extensiva, sovint amb sentits paral'lels, a la

Vall d'Albaida, a les comarques centrals valencianes ialazonade Castelló de la Plana.

xinglot [tJin'glot] (pricticament general) / xanglot [tJan'glot] @sa, C). Porció de grans

de raim, units per unes tiges al tall, que pengen de la sarment. A tota la comarca s'ha

produit una homonímia amb el mot xínglot / xanglot (<SINGULTU) 'singlot', que fa

referéncia a Ia 'contracció espasmódica del diafragma que es repeteix a intervals

regulars'. De tant en quant, sobretot entre el jovent, i en la segona accepció, se sent

oberta la lol etimológica per analogia al sufix augmentatiu -ot.

4.L.6. (a) Fruita, vegetals i fongs (repertori de termes cartografiats)

oARL0TA. Herba de la família de les umbel'líferes (Daucus carota). (Mapa núm. 132)

carlota ftar'lota] (Atz, B, Bb, Br, D, G, Llo, Ond, P, Ped, Po, Teu, Ver, Xáb) /

[kar'lcta] (A, Bb, Bl, Bme, Bv, C, Nou, Pa, Rá, San, Tor).

carrota [ka'rcta] (Ala, Alc, Bd, Bg, Cas, E, Llí. Mur, Par, Sag, San). I"a variant

catrota, característica d'aquesta zorra í de les zones limítrofes de la Marina Baixa

{allosa, Bolulla, Tárbena, Polop, Beniardá, Benifato i Confrides- i del Comtat
-Famorca-, deu haver penetrat per via del francés, com altres gal licismes que trobem

en el camp de I'alimentació: betrava (lbetterave 'remolatxa') a Orba, i més
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esporedicament a la vall d'Alaguar, i salerí (<céIeri'api') a Tárbena. A Sóller, on hi
va haver molta influéncia francesa, també trobem carrota i bete-rave (Corbera lg87),
a I'igual que hi ha carrota al Rosselló i a la Jonquera (DCW) í gatota al pallars

Sobirá, Flamicell i Bósia, segons Coll (1991: 49), i a la Valt d'Aneu, segons Sistac
(1998: 81). No podem afirmar amb seguretat com han arribat aquestes paraules a la

Marina, perÓ no hem d'oblidar en cap moment la quantitat de gent que va emigrar

d'aquestes valls a Algéria, per motius de faena, a principis d'aquest segle i que després

hi tornaren. Segurament aquest fet hi fou decisiu, com ho demostren altres exemples

de mots relacionats amb la indumentiria i que poden sentir-se amb tota vitalitat, i sovint

com a denominació única, als pobles de Bolulla i Tárbena, on I'emigració al nord

d'Africa va ser forga important: tricó (<trícot 'jersei'), culotes (1culoftes 'bragues,).

Per a una distribució geográfica dels noms populars de les espécies Daucus carota i

Pastinaca sativa, a més de la documentació adés exposada, vegeu Barri (1998: 587-

s99).

cocoMBRE Fruit de la planta Cucumís sativus. (Mapa núm. 133)

cabrombo (Nou, xeb) / cabombro Geb) / combrombo (Cas; *Tárbena, Bolulla,

Callosa i Polop). Cada vegada més s'estén en catalá el castellanisme pepíno, tant a la

Península com a les Balears. A hores d'ara són poques les comarques que conserven

la paraula tradicionalr eüe devia ser forga habitual en époques recents, com se'n

desprén de les variants que arreple ga el DCVB. Ara bé, dels estudis dialectals publicats

que coneixem, sabem que el mot catalá és viu a I'Alguer (Blasco Ferrer 1984: 31), sota

la variant cogrombe ftuyrómbal , a Ciutadella (Moll 1979: 27) , arú cobrómbol. al nord

del País Valenciá i al Montsii (Gimeno 1997: 366; mapa núm. 312), sota les formes

cogombro, colombro i codombro, i, de forma aillada, al sud valencii, com a puntes

d'icebergs que sobreixen entre els pepino,la qual cosa fa pensar que fins no fa gaire

el mot devia tenir una extensió molt major.

Colomina (1986b: 674) aneplegla dues de les tres variants de la nostra comarca
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-la primera i la darrera- i, basant-se erL el Micro-atles de Tormo (mapa núm. 8)

amplia Ia zona meridional del mot estudiat a Banyeres i Bocairent -amb cobombro-

i a Alfafara, Agres i Atzeneta d'Albaida antb codombro.

Més que un mallorquinisme fa la impressió de ser un mot que era pancatalá no

fa gaire temps i que ara ha vist reduida la seva área a petites zones que se'ns presenten

en forma d'illots, encara que la coincidéncia amb la variant mallorquina cobrombo ieL

fet que es done a la Marina fa que no deixem de tenir present el procés de repoblació

del segle XVII.

A Dénia hi ha la forma colombro, peró s'aplica al meló de tot I'any menut i roín

de la segona collita, d'igual manera que les taronges collides fora de temporada, i per

tant de poca qualitat, s'hi anomenen taronges de repom, i els melons d'Alger de segona

collita són coneguts com a pílotes.

És també interessant de destacar la variantp epinell, resultat de I'afegiment del

"diminutiu" catalá -ell al castellanisme pepino, própia de Xixona, de la Torre de les

Maganes i de la subcomarca de Relleu, Sella, Finestrat i Orxeta, deixant fora la Vila

Joiosa.

pepino (la resta de la comarca).

coRFoLL. OLAF0LL. 1. Cadascuna de les lámines que componen una ceba.2. Corfa o

clovella de I'ametla. (Mapa núm. 129)

clafoll (Alc, Bg, Bsa, C, G, Llí, Llo, Nou, Se, Teu, X¿b). Aquesta veu -que a alguns

llocs presenta la forma esclafoll (Cas, J, Ped, X)- la documenta el DCVB a Benissa i

a diversos punts aillats del tortosí. La variant clofoll de Murla deu ser una solució de

compromís entxe clafoll i corfoll.

corfoll (A, Ala, Atz, Bb, Bd, Bme, D, E, Gall, Or, P, Po, Rá, Sag, San, Tor, Ver,

Xa). Format damunt corfa. Aquesta és, sens dubte, la denominació majoritária en

valencii. A la nostra comarca pren la variant escorfoll a Beniaia i el Patró.
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GArLÓ- GNLL. Cadascuna de les parts en qué esti naturalment dividit I'interior d'alguns

fruits, sobretot els cítrics, com ara la taronja o la llima. Mapa núm. 130)

galló (A, B, Br, Bsa, Cam, Cas, D, E, Fl, G, Mur, Nou, pa, par, po, Se, Ver, Xeb).
I. GaUó de taronja. 2. (general) part comestible de I'ametla.

grill (Alc, Bd, Bg, Bl, Bmau, Bme, Br, Bv, J, Llí, Llo, ped, Rá, Sag, San, Tor, X).
Segurament es tracta d'un mallorquinisme, tenint en compte que en valenciá és més
general galló, i només trobem grill a Tárbena i a la Marina Alta, a falta de més
aportacions dialectals. Segons el DCor (s.v. grílt), "només és valenciá galló, en
oposició de grill en el catalá central (...): eiv. " grill: gajo" @zcabr.), mall. ', gríll: de
llimona, tarÓnja, etc..." (DFgra)". No obst¿nt aixó, sembla que actualment a Mallorca
predomina grell ({eny L999: 93). A la resta de llengües romániques trobem
paral'lelismes en I'extremeny d'Acehúche gríyu, aplicat també al "gajo de la naranja,'
(de Sande Bustamante L997:88), i en I'italie gheríglío, referit a la part comestible de
la nou.

LLETaGA. ENCISAM. Planta herbácia anual de la família de les compostes (Iactuca

satíva). (Mapa nim. 127)

encisam [ansi'zam]. 1. (Bb, D, E, Llí, ond, P, Po, Ver, Xib) Lletuga. 2. (G, ped)

Espécie d'amanida. Coqiunt de bocins de tomaca i ceba, amanits amb oli i sal:
curiosament sense lletuga.

lletuga (A, Ala, Alc, Atz, B, Bd, Bg, Bme, Bsa, C, Cas, E, G, Gall, J, Llo, Mur, Nou,

or, Par, Ped, sag, san, se, Teu, Tor, X). En catali antic encísam feia al.lusió a
l'amanída o ensalada, mentre que lletuga era el nom específic o concret de la verdura
que ara coneixem indistintament pels geosinónims lletuga o encisam. Com que la

lletuga era el component primordial o necessari de tot encísam, aquest darrer mot acabá

especialitzant-se fins a substinlir aquell altre. Curiosament a I'Alcoiá i al Comtat ensalñ

s'aplica a hores d'ara al plat i a la verdura, gricies a un procés motonímic. podríem dir
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que l'ús de lletuga ha quedat reduit a diverses zones del catali occidental i amb molta

vitalitat al sud valenciá, precisament de la Marina a Guardamar.

VITET. BITX0. Pebre coent. (Mapa núm. 128)

coent @sa, C, G, Se, Teu). La substantivització de I'adjectiu coentpressuposa la pérdua

d'un element anterior que podria ser pebre, vítet o qualsevol altre.

ditet (Alc, Atz, Bb, Bd, Bme, D, E, f, Llí, Llo, Mur, Nou, Ond, Or, p, par, ped, po,

Rá, sag, san, Tor, ver, X, Xa, Xáb). Forma eufemística procedent de ra variant

valenciana vit(et), amb contaminació de dit.

viró (Cas). La denominació del pebre coent a Castells de Serrella -que també és própia

del Campello (Colomina 1991: 339; DCW) i dels pobles veins de Tárbena, Bolulla,

Callosa i la vall de Guadalest- fa referéncia, amb tot¿ seguritat, a la forma d'aquest

fruit comestible, coent i allargat, en forma de banyeta. Deu ser, per tant, un derivat de

víra 'sageta prima i de punta molt aguda', que el DCW i el DCor (s.v. vira)

documenten en textos antics. A més a més, ho corrobora el fet que hi hajavirot a Altea

en el sentit de 'penis' (Colomina 1991: 339) i el paral'lelisme que s'estableix entre

aquella denominació i d'altres arreplegades a zones próximes, com ara figó, vigó,

cornet,la forma més general a la Marina ditet i I'originari vitet. S'ha de descartar, per

tant, qualsevol relació amb viró aplicat a la 'larva de la mosca vironera', que té un étim

totalment diferent"

xitxó (Ata). Aquest mot deu haver-se creat com a resultat d'una truncació a partir del

castellanisme (sat)xifrcó 'mena de salsitxa', tenint en compte que un dels ingredients

primordials d'aquest embotit és el pebre roig o blanc, que li proporciona la coentor que

el caracteritza,la qual sol trobar-se en la base semántica dels criteris més comuns de

creació onomistica del bitxo o vitet arreu de tot el domini lingüístic. D'aquest localisme
ja ens en dóna constáncia el DMGa (s.v. gijó [cal llegir txitxól), que remet al vitet:

"pimiento picante de cuernecillo".
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Són moltes més les denominacions valencianes del vitet que fan referéncia a la

forma o al color del fruit en qüestió. A les comarques del sud destaquen, entre altres,
les següents:

y'gó: Relleu

vigó: Yilallonga de la Safor

cornet: Orul

quarnet: Xixona

qüernet: Tibi

visolet: Planes, Benimarfull

Martines (1999b), basant-se en les aportacions de la lexicologia cognitiva, fa un
estudi exhaustiu dels mecanismes d'integració i categoútzacíl d'algunes novetats

léxiques derivades del descobriment d'América; concretament del Capsium annuum i,

en conseqüéncia, del pebre, el qual presenta molts punts en comú. El tret coent és
possiblement la font més important de creació léxica, peró també hi ha el color i la
forma (vegeu els exemples anteriors), a més de I'aparenga o la semblanga formal amb

una altra fruita, planta o animal. Tal i com diu aquest autor (Martines 1999b: 996), "hi

ha uns trets centrals, nuclears, amb major relleu semasiológic, voltats d'altres de menor
pes (...) la desprototipitzacií d'un dels trets centrals ('tast coent'), que passa a
camcteritzar els membres periftrics de la categoria, obri el pas a Ia promoció

semasiológica d'altres trets, de bon comengament, no tan centrals".

4.t.6. (b) Fruita, vegetals i fongs (unitats léxiques no cartografiades)

albercoc. Pren les variants següents a la comarca, gairebé totes amb modificació o

pérdua -aGresi- de la síllaba inicial, que correspon a I'article árab al-:

bercóc: Alc, Atz, Bsa, D, E, G, J, Llí, Llo, Nou, Ond, p, po, Se, Teu,

Ver, Xa, Xáb

asbercóc: Cas, Par, Ped

albercóc: B, Bl, Cas, Or, Par, Ped, Xáb
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ambercóc: A, Ala, Atz, Bb, Bd, Bg, Bme, Br, Mur, Rá, Sag, San, Tor

albergínia. La Marina Alta presenta formes acabades en -ínia, a diferéncia de la major

part del valenciá (-ína). També s'hi produeix una despalatalització a partir d'una

suposada pronúncia de la palatal fricativa sonora. Aquest canvi fonétic també el

localitzem en alguns punts de Mallorca -auberzíni a Manacor-. Les variants

fonétiques que pren la paraula albergínía a la Marina Alta són les següents:

albarzínia: A, Atz, Bb, Bd, Bg,81, Bme, Bsa, Ond, Po, Rá, Sag, Teu,

Tor, Ver

asbarzínía: Bb, Bsa, G, J, Sag, San, Tor

albasínía: Bsa

asbasínía: Llí, Se, Ver, X

albanénia / albarzeina: Xáb

as b arzé nía / as b arzeina: Xáb

asbatzínía: Par

barzínia: A, Atz, Bg, Br, D, Mur, Nou, Or

brasínía: Se

basínia: A, Ala, Alc, C, D, E, Llo, Nou, P, Ped, Teu, Xa

albarginja: Bb (majors)

barginja: Cas

bargínía: Cas

albargina: A, B, Bv, Pa

bargirw: B, Pa

alficbs. Fruit semblant al cogombre, peró més allargat i tort. Tant el DCW com el DCor

(s.v" alficós) fan constar que I'extensió d'aquest arabisme es restringeix a la zona del

valenciá situada al sud de la capital. A la Marina és forga conegut i adopta diferents

solucions fonétiques depenent del poble, sobretot pel que fa a la síl'laba inicial.

L'article árab al- es perd per aféresi en una part molt extensa de la comarca, mentre

que allá on es conserva apareix transformat en am- o d-, com a resultat de I'analogia
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a altres síl'labes inicials fonéticament semblants:

afficós: Atz, Bl, Nou, p, pa, po, Sag, Teu, Ver, Xáb

amficós: A, B, Br, pa

aficós: D

ficós: Alc, Atz, Bb, Bg, Bmau, C, Cas, D, E, G, J, Mur, par, Or, Se,
Xa

ficossi: Bd, Bg, Bme, Cam, Llí, Llo, ped, Rá, San, Tor, X
(aI)quifós : Bsa (metáresi)

naficós: D (un aficós ) un naficós)

I'a'formaficossi recorda una mica la solució castellonenc a celícrossi, que també
s'aplica al mateix fruit, i que Coromines (s.v. alficós)atribueix a I'efecte contaminador
d'una planta semblant anomenada celiandre o celiandri. Aquesta hipótesi no acaba
d'explicar la variant de la Marina, peró deixa entreveure la possibilitat d'un
encreuament amb un altre mot, el qual desconeixem.

ametla [mélla] (gairebé general) / [am'mella] (A, Atz,B, Galt) / [am'menla] (p). La
pronúncia amb aféresi té una extensió bastant considerable a tota la Marina: des de
Benidorm (menla),I'Alfás i Altea (meta) cap al nord, incloent-hi tota la part oriental
de la Marina Baixa -metla a la Nucia, Polop, el Castell de Guadalest, Benimantell,
Callosa, Bolulla i Tárbena-, fins a prácticament tota la Marina Alta. Les classes de
metles més conegudes a la comarca són les següents (Mapa núm. 10):
- Beniarbeig: alzubiana (< I'Atzúvia), comuna, llargueta, lliberana (( Llíber),
marcona,del metge, mollar, plana, rumbeta.
- Benissa: amollar, alzubiana, capatmonera, cabotera, garselina, lliberana, morcona,
punteta, rumbeta, sordeta.
- Calp: bordet de cals Martns, capaímonera, cabotera, gars elína, lliberana, mtffcone,
punteta, rumbeta.

- castells de serrella: americana, amollar, nurcona, saoreta, toera (< Tous).
- La Llosa: aln¿bíana, bartola, bordeta, cabota, lliberana, marcona, , rumbeta,
saoreta, sorda.
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- Pedreguer: alzubíanes, anes ( ( Anna), blanqueta mollar, bordeta, cabota, llíberana,

morcona, mollar especial, planeta, de Ia punteta, rumbeta.
- Xaló: amollar, bacorera, bordet de Canelles, cabota, del güelo, llosera(< la Llosa),

nurcona, pestanya, ribes, del sord.

ametló [me1'1o] (Ala, Llí, Ped, X). Galló d'ametla. A Tárbena, segons Colomina (1991:

92), fan la distinció entre s'ametló'gall6 d'ametla' i es metló'ametla tendra de la qual

es pot menjar la corfa i tot', sentit que el DCW sóna com a propi de Mallorca i

Menorca.

caquiner (A, Gall). Arbre que fa caquis. Malgrat que caquier és la denominació més

general, sovint trobem variants una mica diferents com ara caquiner, que se sent a les

valls d'Alcalá i de Gallinera, i caquísser, forma própia de Callosa (Colomina L99L:

144).

cirerer (Bb, G, J, Llí, Nou, Ond, P, Ped, Ri, Ver, X, Xeb) / cirer (A, Ala, Alc, Atz,

Bd, Bg, Bme, Bsa, C, Cas, D, E, Gall, Llo, Mur, Or, Par, po, Sag, Se, Teu, Tor).

A la Marina cirerer i círer es reparteixen d'una manera quasi equitativa tota la comarca.

La segona forma presenta una reducció sil'lábica o haplologia per a facilitar la

pronunciació, ja que hi ha dos segments fonétics repetits (compareu amb olar per

olorar). Segons el DCor (s.v. cirera) "aquesta variant círer és la que apareix

regularment fins a l'época més o menys moderna (...). Avui, círer té una difusió

bastant gran".

creilla. Tubercle comestible de la credillera (Solanum tuberosum).

credilla: Gall, Ped

queredíIla: quasi general

queradilla: C, Teu

caredilla: Llí, Llo, Nou, Teu

caradílla: Nou
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caridílla: Llí

querdilla: Bmau, Ped

crededilla: Xáb

credadilla: Teu

esclata-sang. Bolet comestible. A tota la Marina, llevat de Xábia -anb pebrds-, i a les
comarques veines de I'Alcoiá, del Comtat i de la Safor s'usa predominantment aquest
mot, que també és característic de les illes de Mallorca i de Menorca.

floricol / flordecol (Nou, Xib; també coldeftor). Coliflor. A Beniarbeig i al Verger

sovint s'anomena flor.Lavariant de la Marina está forga estesa pel valencii meridional

i respon a la inversió dels dos termes que componen la paraula.

fresol (Cas;fesol a la resta). Llegum de les plantes del génere Phaseolus. La variant

fresol és prÓpia, segons el DCW, del migjorn valenciá. A la nostra comarca, Castells
de Serrella suposa la continuació geográfica de la forma predominant al Comtat i a la
Marina Baixa.

gina @sa, Llo, Teu). Tipus de figa; és blanca i molt bona i trau una mica de mel.

Possiblement aquesta denominació procedeix del topónim Gines,llogaret de la Vall de
Guadalest.

gÍrgola (Bsa) / giula @mau, D, Se, Tor). Tipus d'esclata-sang. El mallorquí Aguiló
(L994: 56-57) hi fa un estudi de la paraula en qüestió, d'origen incert i sense

documentar fins a la primeria de1 segle XIX, i hi aporta tota una série de variants del
domini lingüístic, a més de la mallorquina gírgoln: "d'altres formes campen per

diverses contrades del domini, com gírbules al Principat, gírbuls al Conflent, gírgol a

Menorca, i amb I'accent traslladat per la Catalunya Nord: girgúIes, gírbúles, girabúles.

(...) Cap a Girona i Olot hi ha una forma gíbula i a la vall de Guadalest, giula".
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Aquesta última dada ens interessa per la proximitat geográfica.

giró. Varietat de rai'm. S'anomena més sovint gironet.

llentilla. La variant fonética predominant a la comarca, dentílla, pressuposa una

dissimilació de palatals: compareu dínull per gínoll a I'Alta Cerdanya -dunull al

Capcir-, segons el DCW, i Jordí per Jorgi. La pérdua de la -d-, una volta ha

esdevingut intervocálica per la preséncia de l'article, ha donat a Castells de Serrella i

a Tárbena la variant entilla; una altra dissimilació, paral'lela a dentílla, ha donat la

forma guentilla a la Vall d'Alaguar, Benigembla, la Vall d'Ebo, Gata i Orba.

malacotó (D). Préssec. Prunus domestica.

merseguera [marsevéra]. Varietat de raim.

monestrell [monastrél,], Varietat de raim.

nispro (gairebé general) / nyespro (A, Cas). Nespra del Japó. Eriobotrya japonica.

L'arbre s'hi anomena nísprer I nisprero o rryesprer respectivament. A la nostra

comarca, amb el terme nespra -tryespra a Castells i a Alcalá- es coneix el fruit

tradicional Mespilus germaníca. La relació aparent entre aquestes dues fruites -l'antiga

i coneguda, per una banda, i la nova, importada d'Asia oriental, per I'altra- va fer

que, mitjangant la metáfora, s'aprofitás la mateixa denominació; aixó sí, amb un canvi

de génere gramatical. La variant de Castells i d'Alcalá coincideix, per proximitat

geográfica, amb la de Callosa d'en Sanii i Bolulla, primers centres productors de la

Península, i conserva la vocal tdnica própia del catalá, peró presenta la palatalització

de n- i una -o sospitosa de castellanisme" La resta de la comarca, com ocorre en

eivissenc (Veny L999: 108), ha preferit la variant nispro, forma sincopada presa

directament de I'espanyol níspero. Aquest mateix autor (Veny 1998: 927-940) er:n
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ofereix una mostra completa d'un grapat de denominacions populars en catalá de les
fruites Eriobotrya iaponica i el Mespitus germanica. al costat de la seva utilització en
fraseologia' usos figurats, endevinalles, etc., i una possible interpretació etimológica.
La variant recollida al DMGa (s.v. nyíspero) per al fruit nouvingut justifica, si més no,
la seva procedéncia castellana, a diferéncia de la nyespla o nespla, aplicat a la fruita
tradicional.

nou [a'ncw] / [ana'ncw] / [na'ncw]. Fruit de la noguera, ací anomena da anoer, ananoer
o nanoer . Colomina (L991: 251) iaexplica I 

' origen d ' aquesta variant: " la forma general
en valenciá anou és resultat d'una falsa segmentació: la nouinterpretada com a l,anou;
Ies formes de Llíber i Altea suposen una falsa segmentació peró partint de l,article
indeterminat una nou ) un nanoz (Llíber) ) una nanou > un ananou(Altea)". Les
meves dades amplien l'área d'aquesta pronúncia als pobles de Calp, Benissa, Senija,
Alcanalí, Xaló i la Llosa: amb predomiri d'ananou als cinc prime rs i nanou al darrer,
encara que a molts llocs es donen totes dues formes.

pebrás Geb). Bolet. Enfront de la forma esclata-sang, própia de tota la nostra comarca,
Xábia destaca per la pervivéncia del mot pebrds, que se sent, igualment, a l,illa
d'Eivissa (Ivloll 1980: 86) i en altres comarques valencianes, com ara la Vall d'Albaida
(casanova 1985: 8z); acíjuntament amb esclata-sang i rovelló.

I¡s coincidéncies lingriístiques entre I'eivissenc i el valenciá han est¿t
assenyalades per diversos lingüistes -sobretot Moll (1980)-, peró sovint s'accentuen
quan comparem aquell parlar amb el de la Marina. Xábia, per la seva proximitat i
relació, presenta de vegades més paral'lelismes: a més de pebrds, cal destacar que les
variants de la paraula albergínia que sentim a Xábia -albarzénia, albarceina (as_)_
coincideix clarament amb I'eivissenc (a)ubergéni(a),com a mínim pel que fa a la vocal
tónica, i defereix del valenciá veí que acaba la paraula en -ínia.

pebrera. Fruit de la pebrerera. Pebre. Les denominacions que pren aquesta hortalissa
al sud del País Valenciá són nombroses: si bé pebrera és la més general, també es
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coneix per pebre a diversos punts de la Safor , pebrerat a Monóver , pímentó a la Vall

d'Albaida i Crevillent, coincidint amb el valenciá central, íbajoca a Alcoi, Cocentaina,

Onil i Xixona. Aquesta diversitat es reflecteix en el refranyer popular, que diu qve "per

forga deu ser molt bona / una cosa de tres noms / que es díu pimentó, pebrera / i

baioca aIId en Alcoi', i que Tormo (1983: 82) reprodueix a l'encapgalament del seu

estudi sobre el parlar d'Alcoi.

préssec ['persek] (Bsa, C, Teu, X)/ [al'persek]- [as'persek] (Xeb). Bresquilla. De Xaló

tinc arreplegada la dita popular següent: Quant el perseguer florix i madura / entre la

nít i el día no hí ha mesura; és a dir, que hi ha les mateixes hores de nit que de dia.

secall (E, Par). Ametla que no s'obri.

serola (A). Atzerola. Fruit comestible de I'atzeroler (Crataegus azarolu.s). Colomina

(1991: 104) recull al sud del Mascarat aquesta mateixa variant a Altea, la Vila i

Confrides, i amplia l'área d'aparició a la ciutat d'Alcoi.

sorolla (Bsa, C, D, Llí, Llo, P, Teu, X, Xáb). Atzerola. Fruit redó, encarnat o groc,

carnós i agredolg, amb tres pinyolets molt junts al seu interior. La denominació de la

major part de la Marina sembla que ós la més general en valenciá.

tomaca. Baia comestible de la tomaquera. El sud valenciá es reparteix de manera més

o menys equitativa les pronúncies tomaca/tomata d'aquest mot. Tots dos sons són

oclusius sords i tenen una certa equivaléncia acústica. La zotta occidental i meridional

prefereix tomata, mentre que a la Marina i, en general, a les comarques més orientals
-la Safor, el Comtat, part de I'Alcoiá- fan servir tomaca.

trepadell [trapa'6efl (Teu). Varietat de raim.
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4.I.7. (a) El relleu i I'aigua (repertori de termes cartografiats)

AGRER. Paratge molt productiu, que dóna bons fruits i abundants. S'aplica sobretot als

llocs criadors de bolets. (Mapa núm. 152)

agre (or) / agret @g, cas, or, Par). Ací davant hí ha un bon agre (o agret) d,esclata-

sangs. Possible mallorquinisme. En toponímia s'ha conservat fossilitzat una mica més

al sud en el paratge del Tossal de l'Agre, que es troba entre la fita de terme de Callosa

i Bolulla. Vegeu agrer.

agrer (4, Atz, B, E, Gall) . Alld dalt hí ha un bon agrer de cirers. A l,Atzúvia
--coincidint amb els pobles on es diu agre- només fa referéncia a un lloc on es crien

bons esclata-sangs. A I'illa de Mallorca, segons el DCW, pren un sentit molt ampli i,

fins i tot, pot significar 'paratge que és abundós de certs animals de caga' i adjectivar-

se: terra agrera per bolets, per faves.

malla (G). De creació metáfórica, el mot malla deu haver-se format a partir det llatí

MAcuLA, amb I'accepció de 'taca'.

LLISAR. Terreny format de roques llises. (Mapa núm. 153)

llisar (A, Atz, B, Bme, E, Gall, or, P, Tor). El DCw recull aquest mot com a propi

de Mallorca i el DCor (s.v. //ls) especifica que en aquesta illa és especialment viu a

"l'extrem Mig-jorn", a I'igual que també al sud del País Valenciá, concretament a la

nostra comarca -Parcent, Castells de Serrella i Fageca-. Deu ser, per tant, un

mallorquinisme.

lliser (Ala, Bg). Terreny format de roques llises. Equival al llisar dels pobles vei'ns, amb

canvi de sufix. És un mot propi del menorquí, segons el DCW i el DCor.
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4.I.7. (b) El relleu i I'aigua (unitats léxiques no cartografiades)

ampit (Atz, Gall). Pujada d'una muntanya. També és viu a Tárbena, segons Colomina

(I99I: 92), que a més a més ho considera un mallorquinisme, ja que ampit, en

mallorquí, s'aplica al 'peu d'una muntanya'.

arrim (Atz, P). Precipici, pendent vertical abrupte. Deu haver-se creat a partir del verb

arrimar. Aquest mot ja ha estat documentat per Casanova (L994:80) a Pego, dins dels

mots no registrats al DCVB, amb el sentit de 'cingle, precipici'. Vegeu rímall.

bassa @sa, G, P, Xáb). Bassal, toll d'aigua que es produeix als carrers per I'efecte de

la pluja o pel vessament de qualsevol líquid. Cal fer reviscolar entre el jovent aquesta

denominació tradicional, enfront de I'extensió del castellanisme xorco. En bassa -o

bassada de Senija- els parlants han aprofitat un mot existent en el vocabulari básic i,

mitjangant una extensió de significat basada en la metáfora, ho han aplicat a un referent

que es representa als propis ulls com a prácticament idéntic o amb un nombre suficient

de similituds com per a adoptar la mateixa denominació.

bassada [ba'sa] (Se). Bassal, toll d'aigua. Vegeu bassa, mot del qual deriva, amb

I'afegiment del sufix -ada.

canelobra [kana'lcpra] (Atz) / canelobre ftana'lcBrel (Alc, Atz, E, Llo, p, Tor).

Estalactita. Massa compacta, en forma de con irregular, que sol penjar del sostre de les

coves, on es filtren lentament les aigües. Es tracta d'una metáfora que relaciona un

canelobre invertit amb aquest tipus de formació calciria.

centell (L1í, X). Puntes de pedra naturals del terreny que sobreixen a la superfície.

Possiblement es tracta d'una masculinització de la paraula centell.a, que pren el sentit

de 'partícula petita -origináriament guspira- que es desprén o se separa d'un cos'.
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cinca. Pedra redonenca, que abunda als rius i a la platja, diferent dela tella, que és llisa,
plana i allargada.

cocó [ko'ko] (A, Ala, Bb, cas, D, p) / [ku'ko] (Gall). cadolla. clot que es forma en
una roca, on s'acumula aigua de la pluja.

codolla fto'óor(al (L10. Clot natural en una roca on s'acumula I'aigua de la pluja.

defora (Xáb). El camp en contraposició al poble. Anar aI defora. Segons Segura (1998:

149), també és propi del parlar elxá, aplicat a totes les partides del terme.

degotís @g, Gall, Llí, Par, X; també a Tárbena). Estalactita que penja del sostre de les

coves, a causa de la filtració de I'aigua" Possible mallorquinisme, si atenem a la
distribució geográfica d'aquest mot, segons el DCW. Derivat de degotar, que alhora
procedeix de gota. Colomina (1986: 675) també recull de degotís el sentit de 'gotera'

als mateixos llocs de la Marina.

escagassada [askaya'sa] / [askaYa'Ja]. Esllavissada, escaguitxada. Despreniment o

solsida d'una massa de terra, de pedra, d'un marge, etc., generalment a causa de la
pluja. Format damunt el verb cagar.

fanguinero (Ped). Fanguer, ltoc ple de fang.

fiter (Llí). Puntes de pedra que no són visibles, que es troben sota terra.

gatxull [ga'tfu,{ (general) / fta'tffi (Xeb). Barreja de fang i aigua, sovinr en quantitats

petites. També s'aplica a un toll de dimensions reduides, format per qualsevol

substáncia líquida, generalment aigua, que ha vessat o s'ha espargit.
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glapa @b). Clapa o fiagment compacte de fem.

Ilacoreta [Áeko'reta]. Humitat que queda sota terra després d'una pluja. El DCW dóna

com a propi de les Balears el mot llecar, amb significats semblants, com ara el de
'saba' o el de 'sediment fi que depositen les aigües en repós; part més densa en

suspensió dins un líquid'. El DCor (dins llac) amplia I'irea d'aquest mot a gairebé tot

el valenciá meridional.

llepó (Atz, P). Fang verd que s'acumula als llocs on hi ha aigua estancada. Sembla que

és un mot propi de tot el valenciá. Derivat de llepar.

reble @sa, Llí, Se, X). Codol, pedra com el puny de gran. A Llíber sol fer referéncia

als desperdicis de I'obra, com ara trossos de rajola.

recer [ra'ser / ara'sef / re'sef / are'ser]. Lloc abrigat de la pluja i del vent.

recingle (Mu). Penya-segat.

redol (Br, Llí). Rogle, rodal.

regall @b). Petit corrent d'aigua. Regalim.

ribás (C, Mur, Tor). Precipici.

rimall (Ala). Abric que forma la roca en forma de cova. Vegeu arrím.

runar. Terregaller. Lloc abrupte i esquerp ple de pedres menudes i movedisses que

s'esllavissen pel pendent d'una muntanya. Derivat de runa.
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rungla (Nou, Teu). Cinqueta. Pedra llisa de la platja. Fonéticament és interessant pel

tractament del grup /tl/ originari. A Teulada hi ha també la Costereta de les Rungles.

Vegeu arunglonar i arrunglar en Colomina (1985a: 148; mapa}7).

senderall [sende'raÁ] / [sen'draf] (Nou). Senda o caminet poc definit, prácticament

esborrat.

senderol (Teu). Senda tortuosa.

sumall (Bmau). Humitat que suma per les parets.

surejar [sured'd3ar] (X). Surar, flotar. Sostenir-se un cos a la superfície d'un líquid: /es

fulles suregen demunt I'éuia.

tarquim. Llot que les aigües estancades depositen en el fons. Aigua molt bruta, mesclada

amb qualsevol matéria que la priva de lucidesa.

tarús (Bb, Or). Talús, inclinació del terreny.

trespol (Cas, E, Llí). Sól o pavirnent de terra banyat amb aigua. Hi ha bon trespol; el

sdl que es queda llis. D'acord amb eI DCW, i des del punt de vista semántic, el mot

trespol a la Marina podria considerar-se un mallorquinisme.

trestellador [trester(a'orl (A, Gall) / [tester(a'or] (D). Comporta de la séquia.

xarquim @mau). Llot. Deu tractar-se d'un híbrid entre el general tarquim i el

castellanisme xarco. A Callosa (Colomina I99t: 3t4) xarquim pren el sentit de
'fanguissar, tollet'.
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4.1.8. (a) Meteorologia i celístia. El temps (repertori de termes cartografiats)

B0QUETA DE NIT. TARDET. Vespre. ks primeres hores de la nit, quan es pon el sol.

(Mapa núm. 141)

boqueta (de) nit (A, Ala, B, Bg, C, Cas, G, Gall, Mur, Po).

poqueta (de) nit (Atz, Bb, Bd, Bme, Or, P, Ped, Rá, San, Ver) Aquesta expressió, de

carácter adverbial, és paral'lela a a boqueta de nit, que és idéntica semánticament i molt

semblant des del punt de vista fonétic. Segurament una ha influil damunt I'altra, sense

oblidar els condicionaments fonétics, ja que la pronúncia oclusiva del fonema /b/ en

posició intervocálica, própia del valenciá, I'acosta molt més ala lpl.

tardet @sa, C, G, J, Nou, Ond, Ped, Po, Se, Teu, Ver, X, Xa, Xeb). Aquest mot, que

forma part de la locució adverbial al tardet, el retrobem a la Frar{a de Ponent (Fraga

[Galan-Moret 1995: 194], saidí fMoret-sasot L996:84], Mequinensa [Moret 1994:

881). Ex.: Anirem afer-te la visíta pac al tardet, que ja no fard tant de sol.

PLaGIM. RaINA (també s'hi estudiará el verb). Pluja fina i continuada. (Mapa núm. 145)

cerndre ['sendre] (Ala, Atz, Cas, Nou, P). La relació semántica d'aquesta accepció,
'ploure de manera feble', amb el significat original, 'passar pel sedás (farina o

qualsevol matéria reduida a pols', és clarament d'origen metafóric.

gotinejar (Gall). Possible mallorquinisme documentat anteriorment per Colomina (1986:

675) a Gallinera i Parcent. A diversos punts de la geografia valenciana -Alcoi,

Relleu- se sent gotinyar amb el mateix sentit.

llovisnar. Castellanisme llampant que se sent de forma habitual a les valls interiors de

la comarca (4, B, Ala, E, Gall), la qual cosa el fa, si de cas, una mica més sorprenent.
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Hi pren diverses variants fonétiques:

llovísnar: Bl

lluvisnar: Cam, E, Fl

llutsnar: B, Br, Pa

llouisnar: Bv

mollim [mo'r(im] / [mu'r(im] (Ped). Veu paral'lela al mull-mull que trobem a diversos
punts del comtat i I'Alcoiá, i de forma esporádica també at patró.

mull-mull @a). Relacionat clarament amb el verb mullar, amb el sentit de 'banyar

(feblement per acció de la ptuja o la rosada)', malgrat que en valenciá hom distingeix

amb precisió banyar i mull.ar, d'acord amb la llengua clássica. EI DMGaja recull la
forma originaria mull, amb el mateix sentit.

plovisnar (Atz, Mur, Par; i, en general, com a forma secundária, a tot arreu). Hi ha

també el substantia plovisner (San).

polsim [pol'sim] (AIc, Bb, Bd, Bme, Bsa, C, D, Llí, Llo, Or, ped, po, Rá, Sag, Tor,

ver, X) / [pol'zim] (G, Nou, Teu, Xib). Derivat depols,per la semblanga formal amb

la pluja fina.

pixaboira (Cas). Compost del verb pixar i del substantiu boíra. Aparentment presenra

una clara inversió dels termes, ja que generalment els compostos amb un verb van
seguits del seu complement i no pas del subjecte; de fet, a molts punts de la comarca

se sent més ai'na la variant boira pixona, que presenta un orde més lógic de substantiu

i adjectiu.

RaSADA. Humitat en forma de gotes líquides. (Mapa núm. 144)

reixiu (A, B, Cas, Gall). Aquesta veu, própia del valencii meridional, deu ser una

adaptació del murciá o aragonés rojío, com ja va assenyalar Colomina (1985: 205),

teoria que es veu reforgada pel fet que a les localitats frontereres de Santa pola i

Guardamar es diga roixio [ro'Jio], forma encara més próxima al murciá. Er DCw
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testifica I'existéncia de reixiu a un grapat de pobles situats al sud de Moixent -la

Costera- i d'Alcoi. De fet, les valls interiors de la Marina Alta suposen la continuació

geográfica lógica d'aquest mot, predominant al Comtat.

rosada [ro'za] (la resta).

4.1.8. (b) Meteorologia i celístia. El temps (unitats léxiques no cartografiades)

aborrallonar-se [aborol.o'narse] (X). Ennuvolar-se. Derivat de borra, que mitjangant

un procés de derivació, i amb I'afegiment de sufixos diversos, s'ha transformat primer

en borrall, després en borralló i finalment en el verb aborrallonar. Cal destacar que

els mots es troben al servei de les necessitats comunicatives dels parlants i sovint,

davant la dificultat de crear un lexema nou, se n'aprofita un d'existent, de manera que

es produeix una extensió semántica de base metafórica. Així doncs, en aquest cas els

xaloners, a l'igual que els barcelonins, segons el DCVB, han identificat o se'ls ha

representat en els núvols una acumulació de borrallons.

algavessó [alyavesó] | fazyavesíl (A). Ruixat fort de poca durada.EIDCW, que a més

d'algavessó recull algavessada i algavés, considera que tots tres mots són derivats

d'aiguavés, "amb canvi de aí- en aI per influéncia de I'article arábic".

anitpassada [animpa'sa] @mau, Fl, Llí, X) / lanitpa'sa] (4, Alc, Atz, Bg, Bme, G,

Gall, J, Llo, Mur, Par, Ri, San, Se, Ped, Ver, Xa). Anit. Enmallorquí hom distingeix

anít ('la nit present o próxima') i anít passada ('anit, la nit anterior'), d'acord amb

I'etimologia i amb la tradició. De fet anít proe,edeix del llatí HAc NocrE 'aquesta nit'

i justifica la tendéncia del catalá a distribuir el temps cronológic de manera que el terme

utilitzat té com a referent un moment que encara ha de venir (compareu dos quarts de

s¿s enfront del castelli las cínco y medía o la nit de cap d'any 'la nit anterior a I'any

nou' i la noche vieja'l!última nit'). Així doncs, anoche en castellá será la nit passada

i en catalá anit la nit actual o venidora. Aquest fet va generar la creació de la locució
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anit passada per a la nit del dia anterior. A la nostra comarca, per influéncia dels

illencs, encara són habituals les formes anitpassd ilo animpa^rs¿i amb el sentit
d'anterioritat propi del mallorquí, i a hores d'ara I'oposició temporal s'estableix entre
aquest adverbi i esta nÍf -pronunciat sovint amb un únic accent, que en aqueix cas
recau en l'última síl'laba ([asta'nit])-, amb idea de present o de futur.

antiu (Ala, Bsa, C, Cas, Se, Teu). Que no és nou o recent. Interferéncia del castellá

creada a partir del femení ontíua (< antigua). Navarro (1996: 55) també recull antiu

als tres pobles de la Terra Alta pertanyents a Aragó des del punt de vista administratiu
-Favara, Maella i Nonasp i en fa la mateixa interpretació. El fet que aquesr mor

aparega en zones frontereres de la llengua corrobora, si més no, la possible influéncia

de I'espanyol. Al migiorn valenciá és un mot viu als pobles situats al sud de la línia

Biar-Busot, amb una falca costanera que puja fins a la Marina. (Mapa núm. 106)

borrasquina (Ala, X). Pluja fina. Derivat de botasca. EI sufix de carácter diminutiu
-ínali dóna el sentit de feblesa que no té el terme original del qual procedeix.

brisaina (A, Ala, Bv, C, E) / bisaina (Bsa). Gelor ocasionada per un ventijol molt fi,

perÓ alhora fred. Cau una bísaineta! Colomina (1991: L29-L30) recull la variant

busaina a Benimantell -jo també la conec de Beniardá-, amb el mateix sentit, i fa un

estudi exhaustiu d'aquesta paraula, relacionant-la amb les formes més o menys

sinÓnimes brisaína (< brisa) i briscarrya, que el DCW localitza al Maestrat i al Camp

de Tarragona respectivament, i amb I'occiti bíza'vent del nord'. A Callosa també hi

ha l'expressió/er bisaina. El DMGa (s.v. brísayna) ja ens remet encertadament a

I'original brisa.

diada. Referit a un dia que ha estat especialment llarg per la faena que s'ha fet, perqué

s'han aprofitat totes les hores. Colomina (1991: 169) també arreplega a Tárbena "una

dia(da) de fer ametles."
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dilluns. L'endemi de festes. El mot ülluns, amb aquesta accepció, deu ser només
mallorquí, segons el DCYB.

dissabte. Vespra de festes, escara que caiga un altre dia de la setrnana. Veny (19g4: 23g)
ja ho recull de Tirbena i Pego, i ho atribueix a la immigració insular, ja que es tracta
d'un valor semintic idéntic al mallorquí. El DCor, referint-se a dissabte (s.v. día)
afirma que "esti bastant estesa I'ampliació semántica a 'vigília, revetla' (de qualsevol

festa), p. ex. a Eivissa".

estrel [as'ffel] (A, Ala, Atz, Bb, Bd, Bsa, C, Cas, E, Llo, Nou, Or, p, par, ped, po,

Teu, Tor, Ver, X, Xáb; de génere femení: les estrels). Si bé a I'Edat Mitjana, d,acord
amb I'etimologia, eren freqüents les formes estela i estel, actualment el catalá central
ha adoptat el castellanisme estrella. La major part del valenciá usa la variant estreln.
més próxima a la clássica, peró amb r epentética o repercussiva.

estrela [as'trela] (A, B, D, Gall, Llí, Se, Ver). Estel, astre. Aquesta forma, acabada en
-a' no és massa freqüent a la comarca, on s'anomena generalment estrel, encara que
conservant el génere femení.

gallufa (Ri). Halo de la lluna. La ltuna porta gatlufa: qué és gatlufa? Tres pets i una
bufa.

gelada (c, E, Llo, Ped, Teu, X; geh branca: Bb, San). Gebre, rosada gelada. El mot
rosada es manté a tots aquests pobles, com a la major part del catalá, aplicat a la
humitat condensada en forma de gotes líquides.

gelina (G)- Gelor, sensació de fredor. A Morella, segons el DCW, la gelina és la
'gelada intensa'. Derivat de gel.
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maestral @sa, C). Vent de mestral, del nord-oest. També a la Vila Joiosa i a Benidorm.

segons Colomina (L99L: 24I).

margada @). Ruixat d'aigua fort i breu, acompanyat de vent, que se sol donar a la
primavera. Derivat de mnrg.

nevarsar (Ala, Gall, X). Nevar lleugerament. Nevarsa: neu fineta.

nevutxar (A). Nevar lleugerament.

pelaina (X). Fred. Format damunt pelar, segons la frase feta fer un fred que pela.

segons Reig (1999: 513), a Alcoi hihapetis amb el sentit de 'fred intens'.

ploguda. Plüa. La substantivització del participi-adjectiuptoguda ha acabat desplagant

la denominació pancatalampluja a tota la comarca. Només hi trobem restes d'aquest

mot fossilitzades en el folklore, encara que amb alguna modificació lleugera per

qüestions de rima: posta roja, vent o ploja (Ped).

rall. Raig de llum.

ratlla de sant Martí (ALa, Atz, E, Gall, San, Teu, Tor, Ver). Arc de sant Martí. Ratua

de sant Maní:/ ja estd a Pego,/ ja estd ací (San); RatIIa de sant Maní:/ si ix de matí,/

éuia ací,/ si ix d'esprá,/ éuia passó (Teu).

tana (Ala, Alc, Bd, E, G, Nou, ond, or, Teu, ver). Auréola o halo que envolta la

lluna. D'etimologia incerta. Només se m'acut la relació semántica que es podria establir

amb I'italiá tana (1 lI. (sub)tanam 'subterránia'), veu homófona que significa "buca

profonda (...) Refugio, covo, nascondiglio" i en els jocs infantils "il punto in cui ci si

deve rifugiare per salvarsi quando si é inseguiti o scopefti. (Il nuovo Zíngaretli.
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Vocabularío della lingua italíana, N. Zanichelli). No s'ha d'oblidar I'admiració que

ha creat aquest astre entre els xiquets i les connotacions místiques del cercle lluminós

que I'envolta. A més a més, el vocable tana s'haconservat també a molts pobles de la

Marina enun joc de paraules rimat: Qué és tanaT Un cagalló enrotllnt enllana. Vegeu

tora i gallufa.

titlet. Faltar un titlet'faltar molt poc, un instant (per a algar:n cosa)'. Colomina (1991:

3I7) faun estudi forga interessant d'aquesta expressió, que ha sentit a les dues Marines

i a la Safor. Segons aquest autor, totes les variants fonétiques recollides tenen com a

base el mot lítlet, que pren un valor prácticament idéntic en tortosí i que s'aplicava a

Mallorca -DCW- a un certificat que expedia un rector i en occiti antic al paper o a

un bitllet. De les formes que esmenta com a própies de la nostra comarca, hiha trislé

a Parcent, tírlé a Gata i til'lé a Senija, les quals difereixenuna mica, pel que fa a la

distribució geográfica, de les que s'exposen seguidament, la qual cosa ens fa pensar que

segurament la variació és més aina familiar que no pas local:

tirl2: Bsa, Nou

tirléc: G, C

tirlénc: Teu, X

trilé: C

tildé: Se

tinglé: Cas

tora ['tcrcl (P). Halo de la lluna. Els grans dicccionaris etimologicodialectals només

recullen aquesta veu, que consideren procedent del grec rp0opa 'destrucció', aplicada

a diverses plantes d'efectes mortals i localment a alguns insectes, com ara al borinot

@[anes, D6/B). El DCor (s.v. tora) afig que sovint aquest terme fa referéncia a

d'altres agents destructius o considerats verinosos. Caldria veure quina relació s'hi

estableix entre l'auréola que circumda la lluna i les possibles creences populars.

Colomina (1991: 319) cita una frase de M. Ibars (,Set', 92) que ens podria aportar una

pista: "m'ha fet que li tallara les puntes dels cabells perqué diu que té tora i ara que és
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lluna nova vol que li cresca". Parallelament, segons el mateix autor, a polop i a
Benidorm es diu tindre tora 'tenit peresa, son, esbeltir-se després de dinar o per la

calor', que relaciona amb I'occitá tora 'petesse, .

4.L.9. El món natural

4.L.9.1. (a) Entomonímia. Invertebrats. (repertori de termes cartografiats)

AvELLANENc. Caragol Spf helícoídezs. (Mapa núm. 177)

avellanenc. Les variants recollides a la comarca són fruit de diverses dissimilacions i

aféresis:

avellanenc: Bg, Bv, Llo, Mur, Ond, p

vellanenc: Bsa, Ver, Xib

vellerenc: C, D, Nou, Po

vellnrenc: Teu

víllarenc: X

caragolet [karayo'let] / ftareyo'letl (A, B, Cas, Gall). Format damunt caragol -la

vacil'lació de la vocal pretónica coincideix amb la del mot originari (vegetfonétíca)-

amb el sufix diminutiu -et.

caragolí [karayo'li] / [kareyo'li] / [kareyo'li] (Ala, Alc, Atz, Bb, Bd, Bg, Bme, G, J,

Llí, Llo, Mur, or, Ped, Rá, sag, san, Tor, Xa). Format damunt caragor amb el sufix

diminutiu -í.

BoRrNor.Insecte de la família dels Bombus" (Mapa núm. 167)

bomberot [bumbe'rct] ( Nou, Teu). Aquesta veu de creació onomatopeica (pronunciada
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sovint burumbot) s'ha format a partir de la imitació del propi brunzit, mantenint el sufix

-ot, qtJeja apareix en la denominació normativa borinot.

borinot (A, Ala, E, Gall). La denominació normativa té molt poca extensió a la nostra

comarca i a gairebé tot el valenciá meridional, que ha optat per diverses solucions,

també onomatopeiques, peró una mica diferenciades fonéticament, com araburum.bot,

bombot, bambirol, bumberol i bumerol (Veny t978: 211). Perd les coincidéncies

moltes voltes són panindoeuropees. En gascó (Mistral 1979:201) et babot (o barbot)

és una'Chrysalide, nymphe du ver á soie'i/o un'insecte qui ronge les légumes'.

Segons elDCVB, aquest mot, que s'aplica al 'corc de blat' en rossellonés, conté "la rel

onomatopeica bab-, expressadora de 'fer por"' i "en la Franqa meridional ha donat

origen a molts de mots indicadors de 'insectes"'. A Oleta i a Arles, seguint el mateix

diccionari, bubot és el 'borinot', a I'igual que a la Vila Joiosa. Malgrat aixó, en els

mots onomatopeics dificilment es pot parlar d'influéncia d'uns parlars sobre els altres:

elborínot,perexemple, s'anometnbomboenitalii; bumbarenserbo-croat, ienbúlgar

matski brambar, literalment'borinot de maig'.

borumbot. Aquesta variant fonética és própia de la major part de la Marina Alta i

s'estén per la costa, cap al sud, fins a Altea i Benidorm. Beltran (1994: mapa núm. 8)

mostra I'extensió máxima d'aquesta solució, que no sobrepassa els límits comarcals de

la Marina.

CAPQANETA. dITANA. Miriápode Himantaríella pseudohimantarium. (Mapa núm. 176)

capgana [kap'sana] / [kat'sana] (Ala, Atz,E,Llí, Or, P, Pa, Par, Tor, X). Cuquet de

dos o tres centímetres de llarg, que quan el toques s'embolica. Se sol trobar a la

humitat, generalment quan ha plogut. Es diferencia del porquet de sant Antoní o

gorrina pel que fet que Ia capgana s'enrotlla formant una bola redona i aquell ho fa de

costat, com si fos una ensa'imada.

centcames (Cas).
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diner (A). Aquesta denominació es basa en la semblanga formal a una moneda, atés que

aquest animal invertebrat artrópode s'enrotlla de costat quan el toquen. Segons Tormo
(1985: 96), a Alcoi el centimet s'aplica al zoónim Oníscus murarius i correspon al gorrí

de Cocentaina.

gallineta cega @ed).

gitana (Alc, Bd, Bg, Bme, Br, Llo, Po, Rá, Sag, San, ver). Ar costat de capganeta,

aquest miriápode és conegut á.rnpliament a la comarcaper gítana, totdestacant la pudor

característica, que els parlants relacionen amb I'estereotip dels hábits higiénics dels
gitanos.

cARAGoLMoRo. Caragol bover o moro. Tipus de caragol gran, baver i amb molta molla,

de color marró. Helix aspersa. (Mapa núm. 178)

baver (Xa). Format damunt bava, la qual cosa queda justificada per la secreció

característica d'aquest mol'lusc.

bover (J, Llí, Llo, Ped, X). Segurament es tracta d'un mallorquinisme, si tenim en

compte que aquest mot no és gens freqüent en valenciá. Deu tractar-se d'un

encreuament entre la denominació originária baver i el substantiu bou (?) o I'adjectiu

bovo. El DCW recull del Principat i de les Balears el mot bover com a "caragol de

terra, més gros que els ordinaris i de color fosc: és I'espécie Hetix aspersa".

calapater. Aquest és un derivat del substantiu calipet,l'étim del qual es desconeix amb

cetresa. El DECH de Coromines (s.v. galapago) apunta la possibilitat que vinga d'una

forma pre-romana hispinica *calappacu, Qüe devia significar 'tortuga' i que seria
paral'lela al castellá galápago. A la nostra comarca, aquest mot present¿ solucions

fonétiques diferents segons els pobles, sovint fruit d'encreuaments diversos, com ara

amb escarbat i calafat:

calap: Po, Ver (format per regressió)

caratr)ater: Bsa, Se
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carapato: Xib

carabater: Bme, Sag, Tor

escarpater: G

escarbater: Alc, Bb, Bd, Ra

calafater: C

moro (A, Ala, Atz,B, Bg, Cas, D, E, Gall, Mur, Ond, Or, P).

pataquer (Nou, Teu).

oENToAMES. Insecte miriápode del génere Scolopendra. (Mapa núm. 175)

alacranera fiakra'nera] (Ala, Bsa, Cas). A diferéncia del centcames o la mare de cent

cames, l'alacranera, que és de color groc amb ratlles negres, mossega i és verinosa.

centcames (Gall, Xeb).

cuquet de cent cames (Nou, Teu).

mare de cent cames (A, Alc, Atz, Bd, Bme, E, G, Llo, P, Po, Rá, Sag, San, Tor, Ver,

X). És h denominació més estesa a la Marina. El 'centcames' pren generalment el nom

del nombre de potes que se li atribueixen, i que no sempre són les mateixes segons les

llengües: en occiti, per exemple, sol anomenar-se milnpata(s) (fr. mille-pieds, mille-

pattes); la resta de la Románia, no obstant, prefereix el número 100: it. centopíedí /

centogambe, cat. centcames, cast. ciempiés,port. centopeia, a I'igual que la major part

de les llengües eslaves (serbo-croat i ucrainés stonoga i búlgar stonojka). Ara bé, no

hi manquen les excepcions: el menorquí, dins del catalá, li'n veu només 50 i I'anomena

cínquantacames, i el rus 40, sorokonojlca. L'alemany, amb Steinkiufer, recorre a una

altra característica, com és el costum de córrer per damunt les pedres.

mare de déu de cent cames (Ala, Br, Fl, Par).

coRcÓ. coRc. Larva de diversos insectes de I'orde dels coleópters que es cria dins la
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fusta i la rosega. (Mapa n/urm. I72)

corc (Gall, J, Llí, Llo, Ped, X, Xa).

corcó (A, Ala, Alc, Atz, B, Bb, Bd, Bg, Bme, Bsa, Cas, D, E, G, Mur, Nou, p, par,

Po, Sag, San, Se, Xáb, Ond, Rá, Teu, p, Tor, Ver).

ESCAMBAT.Insecte coleÓpter de diferents espécies i géneres, de cos ovalat. (Mapa núm.

t73)

escarabat (A, B, E, Gall).

escarabatol (Bme, Sag, San).Format damunt escarabat, amb I'afegiment del sufix -ol.

A Tormos s'ha produit una aféresi i pronuncien carabatol.

escarbat (Atz, Bsa, c, cas Llí, Nou, ond, P, se, Teu, xáb). Ens trobem davant d'un

cas de síncope de la vocal pretónica.

escarbatol (Alc, Bd, Llo, Par, Ped, Rá). Format damunt escarbat, amb I'afegiment del

sufix -ol. La creenga popular atribueix als diferents tipus d'escarbatols, depenent del

color, el presagi d'un esdeveniment positiu o negatiu: negre alegre, ros penós (ped).

paragüelo (Nou).

FIBLÓ. rryÓ. Punxa o agulló que tenen alguns insectes himendpters, com les abelles i les

vespes, amb el qual piquen.(Mapa núm. 166)

fibló (gairebé general; [fi'bro] a Bb, Bg, G, Sag, San i Tor). pel que fa a la distribució

d'aquest mot, cal dir que Bérnia i el Mascarat fan de barrera entre e[ termefibtó /fibró,

que és propi de la zona nord, ifigó /ÍuSó, forma que predomina a les valls de I'interior

i a la Marina Baixa, i que arriba fins a I'extrem sud de la llengua.

figó (A, B, Br, cas, Pa) / fugó (Ala, Bl, Bv, E). Fígó és el terme més habin¡al per a
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aquest concepte a les árees laterals del catalá; t¿nt al País Valenciá com al Rosselló

(Botet L997: 164) i a una part de la Terra Alta (Navarco ALTA: mapa 241) sora les

variants"¡?gó, ortgó ifisó.Igualment hihafizón en aragonés (ALEANR) ifissonen occitá

(Alibért 1966:400). La formafugó, que se sent a I'interior de la Marina, sembla que

s'ha vist influida pel, verb fugar 
'furgar' o bé que ha assimilat la vocal átona al punt

d'articulació de la tónica.

tigó (Atz). Veu d'etimologia incerta, tot i ser una alteració fonética defigó. S'ha d'haver

format a partir d'algun encreu¿rment amb qualsevol altre mot relacionat semánticament

el qual desconec, encara que la vacil'lació vespa / despa que observem a la comarca ens

suggereix la possibilitat que s'haja pogut produir una certa equívaléncia acústica entre

els fonemes sords conesponents, /f/ i ltl, no gens habitual, peró. Quintana (1987: 83)

també recull tigó ltl'0ol a la codonyera, a la comarca del Matarranya.

PAROT. ESPIADIM0NIS. Libél'lula. Insecte de I'orde dels odonats. (Mapa núm. 169)

agulla ['gur(a] @mau). A I'igual que fideua i cavallet, aquesta denominació s'ha basat

en la forma del propi insecte. Segons el DCVB, a Eivissa es coneix per agulla un

"insecte molt prim, amb ales, que neda per dins dels safareigs". Hi podria haver una

ceria connexió interdialectal deguda al factor de la repoblació, encara que el recurs a

batejar amb el nom d'agul/a diversos ictiónims, entomdnims i animals en general és

forga habitual, a causa de la semblanga formal, i, per tant, la possibilitat de trobar-nos

davant d'una empremta léxica dels illencs queda una mica més diluida.

bomberot [bumbe'rct] @). Nom genéric de la libél'lula, que engloba el grandaio i1a

bombeta. Veu de creació onomatopeica, que també s'aplica al borinot adiversos pobles

de la comarca.

cavalla (Or). Vegeu cavallet.

cavallet (8, Bg, C, Cas, Par, X). En aquest cas, cavallet fa referéncia a la forma i a les

postures propies de I'espiadimonis, que amb un cos llarg i prim de gran coloració és
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capag de realitzar moviments rapidíssims i de mantenir-se estátic en l'aire, grácies a la

independéncia que tenen les seves ales de moure's per separat unes de les altres.

Gerhard Rohlfs (1966: 106-109) coruidera que está molt estesa la creenga popular que

I'home després de la mort segueix vivint sota la figura d'algun animal, generalment un
gripau, una aranya o una papallona i aixó es reflecteix en els noms que reben molts

insectes. Podria ser també un cavallet?

diablet (Ond). Els noms de la libél'lula a tot arreu revelen tot un seguit de creences

mítiques que fan que siga considerada t¿bú en nombroses cultures. El DCor (s.v.

caval[) considera que hi ha una creenga popular " que (la libétlula) es tracta d'una

espécie de punyalet mogut per esperits maléfics"; eL diablet d'Ondara, el diarao de

Gata, el treu-ull(s) del Patró i la Vall d'Ebo, eI cavallet de serp de la vall de Guadalest

o el cavallet del dimoni d'Alcoi en són bons exemples.

dianxo (G). Eufemisme per diable. Segons diversos informants, la díaraa és una

libél'lula més menuda.

fideua [fi'6ewa] (Bl, Bv). Aquesta denominació fa al'lusió metafórica alaforma fina i

estilitzada d'aquest insecte.

gambosí (Nou, Teu). Vegeu gambosí, dins musararrya.

grandaio @). Format damunt I'adjectiu gran, amb un "sufix" gens freqüent en catalá,

que sembla augmentatiu i alhora despectiu. J. Martines m'informa que ha sentit a la

Marina Baixa els mots galaio 'persona o arbre molt alt; bancal penjat' i xícaio
'grandás, persona enorme', que presenten el mateix final"

gavatxo (Tor) / gavatxet (Bd, D, Llo, Po, Xa). El terme gavatxo s'ha aplicat

generalment als francesos, perd, per extensió, pot referir-se a tot alló que ve de fora o

que sembla estrany i peculiar; en el cas que ens pertoca, a la libél.lula.

judio (Bme, Rá, sag, san, ver) / judiet (Bb, san). El fet d'anomenar un insecte pel seu

nom sovint és considerat tabú, ja que els parlants hem forjat al seu voltant una auréola

de misteri que va acompanyada de diverses creences mítiques, heretades de generació

en generació. AixÓ ens fa recórrer amb facilitat a I'eufemisme com a possibilitat

creativa d'un nom adient; eufemisme que, en la major part dels casos, no queda exempt
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de connotacions iróniques o mordaces, com ocorre en el mot que estudiem.

julibeu [d3uli'bew] (J, Ped). Davant I'opacitat aparent que presenta la forma julíbeu,

és difícil d'esbrinar-ne l'étim. No obstant aixó -i ho dic amb prudéncia-, hi ha la

possibilitat que es tracte d'un híbrid o encreuament entre la denominació llatinitzant,

perd també popular, libél'lula, i elmot juelr, tenint en compte que als pobles vei'ns hi

ha judío i judiet.

mare de cavall (Mur).

miquelet [mika'let] (Llí). Vegeu més avall enriquet.

paraguai (Bsa).

pardalet de I'estiu (A, Bg).

parit (Or). Alteració fonética de parot.

parot (D, Mur, X). Denominació majoritiria en valenciá.

reiet (Atz).

teixidor (Cam, Fl).

treu-ull (Pa) / treu-ulls (E). Hi ha un parallelisme evident entre aquesta veu i el

porn¡gués tira-olhos. Totes dues llengües, a I'hora de posar-li nom a aquest insecte, han

aprofitat un recurs molt productiu que té com a origen tot un seguit d'históries

imaginaries que la societat s'encarrega de teixir: es tracta de les qualitats malévoles que

se li atribueixen. Sintácticament el compost sol formar-se amb I'ajut d'un verb i un

substantiu: Mistral (1979) ens en dóna un bon grapat d'exemples en occitá, com ara

cavalue (1 cava l'uelh) [a la Toscana cavallocchio també a la libél'lulal;, pica-sérp,

fissa-sérp (a Montauban), ponha-sérp (:pica serp), espuga-serp (Roergat, 'espuga

serp'), tirapéu ('estira pel'), talhaftrre, rompevéíre, etc.; penche-de-sé4p ('pinta de

serp') i cap-de-sé? responen a una altra estructura, una mica menys freqüent. I, si no

ha quedat ja ben patent la malignitat de la bestiola, aquest mateix autor ens reprodueix

una cita d'Azais, on s'explica que "la libellule est ainsi appelée parce qu'on la voit

souvent voltiger au-dessus des couleuvres mortes pour attraper et manger les mouches

qui viennent s'y poser", la qual cosa accentua I'aversió o repulsa dels humans envers

un animalet d'aparenga inofensiva.
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volantí de fontana [bolan'ti 6e fon'tana] (Xáb). Curiosament els xabiers, a I'hora de

denominar aquest insecte, han parat atenció en els seus moviments giratoris (volantí)

i en un dels hábitats preferits (la fontana, arcaisme desaparegut de la parla actual i

substituit per font). Compareu amb el cavallet de séquia de Bolulla i Callosa.

PORQaETDE SANTANTONI. Animal invertebrat artrópode amb el cos cobert d'una closca

carcária, abdomen amb anells móbils i dos parells d'antenes; crustaci amb moltes
potetes, que s'embolica en tocar-lo formant una boleta grisa. Armadillíum vulgare.
(Mapa núm. 174)

cuquet de bola (Xeb). Denominació transparent que recorda la figura que forma la

bestiola com a mecanisme de defensa.

cuquet de sant Antoni (Bb, Ped).

gorrina (A, Ala, C, Cas, E, G, Gall, Nou, Teu, X) / gorrinya (Cas).

porcellana (Bsa, Se, Teu). Enrossellonés @otet L997:264)tambélocalitzemp orcellana

a Oleta i, segons I'autor, equival a la panerola. Peró, tal i com es desprén de la

traducció al francés (cloporte), sembla més aiha que es ffacta de la marieta o gallineta

cega que no pas de la nostra panerola (Blatta orientalis).

porquet de sant Antoni (Alc, Bme, Or, P, Rá, Tor).

TAUÁ. TAVE.Insecte dípter de I'espécie Tabanus, que xucla la sang de diversos animals.
(Mapa núm. 168)

tabi. A gairebé tota la comarca predomina la pronúncia amb oclusiva bilabial, en

compte de la labiodental fricativa etimológica. ks variants comarcals són les següents:

tabd: Atz, B, Bmau, Cas, E, Gall, P, Pa, Teu, X

tabal: Bb, Bd, Bg, Bme, D, J, Mur, Nou, Ond, Or, par, ped, po, Rá, Sug,
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San, Tor, Ver

tabanc: Ala, Alc, Llo, G

tabac: Bsa, Se, Teu

tavd: A

TISORETES. PAPAORELLES. Insecte Forficula aurícularis.Insecte ortópter, de cos allargat,

que al final de I'abdomen té una espécie de pinces. (Mapa núm. 170)

arrapacul [rapa'kul] (Atz, B, Cam, Cas, Fl, P, Po, Ver). Aquesta denominació fa

referéncia als costums suposats -amb una petita dosi de sarcasme i d'imaginació

popular- que s'atribueixen a I'insecte en qüestió.

tallanassos (Bd, Bme, D, G, Llo, Ond, Ped, Rd, Sag, Tor, X). La combinació d'un

verb i un substantiu és un dels procediments més habituals a I'hora de formar paraules

compostes; en aquest cas, tallana,ssos fa referéncia als costums una mica "fantasiosos"

que el poble li atorga a aquest insecte. Compareu amb I'occitá talhaperas, tera-cebas,

cura-aurelha, talhapéd, copapéd (Mistral) i amb el francés perce-oreil/e -literalment

'forada orelles'- i cure-oreille; portlgués corta-dedos.

tenalles @sa, Nou, Teu) / estenelles @mau, C, E, Pa, Par, Xeb). El nom li ve per les

pinces que té a I'abdomen.

tisoretes [asti6o'rercs] o [astiro'retes]. Aquest denominació metafdrica ha tingut en

compte la seva aparenga formal, a I'igual que I'occitiforca,forchet, cobessa'cua

doble'; f italid/orfecchía / forbicína 
'tisores' o el castellá tíjereta.

T09AOAMPANES. PRBGADÉu. Insecte ortÓpter, zoófag, de gran tongitud (entre 6 i 8 cm,

segons I'espécie), amb ales ben desenvolupades, i que es distingeix fhcilment per la

llargária de les potes davanteres. Mantis religiosa. (Mapa núm. 171)
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qampanar (Bme, Sag). Aquesta denominació metafórica esti clarament emparentada
amb els geosinónims tocacampanes o revoltacampanes i és deguda a la preséncia del
cos llarg i estirat que caracteritza I'insecte.

plegamanos (Ala; també a Tárbena). El fet de tenir les potes anteriors en actitud que

recorda la de les mans d'una figura orant ha donat nom a aquest insecte. El DCW
recull plegamans, amb un significat idéntic, a la Cerdanya, Bagá, Vallés, Ulldecona,
Llucena, etc. i paral'lelament, segons I'ALEANR, hi ha tarrbéplegamtmos-la mateixa
forma que se sent a la Marina- a diverses localitats aragoneses de parla castellana
frontereres amb el País Valenciá -plegamans al Matarranya-. Les denominacions
predominants en moltes llengües europees -inclós el catalá- fan referéncia
precisament a la posició tan peculiar de les potes: compareu amb I'occitd prégadieu,

el francés príe-Díeu, I'italie pregadio, el pornrgués louva-a-deus i l,alemany

Gottesanbeterin.

revoltacampanes [re'bclta kam'panesJ (Atz, Bb, G, J, Llo, san, Teu, xáb). També hi

ha a la comarca les solucions següents:

rehlol de campanes: Se

refbloltejacampanes: Bv, Cas, pa

regloltejador de campanes: Bd, Gall, po

pfoltacampanes: C

tallanassos (Bg, Par). Vegeu tallanassos dins de les tisoretes o papaorelles.

tocacampanes. Aquesta és una de les denominacions més freqüents al País Valenciá i

s'estén cap al nord pel tortosí, com a mínim fins a la Terra Alta -Vilalba dels Arcs i

la Pobla de Massaluca- (Navarro 1996 ALTA: mapa 246). Parul.lelament hi ha

repicacampanes a MonÓver i el Pinós, a les valls del Vinalopó. Compareu amb

revoltacam.apanes.
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4.L.9.1. (b) Entomonímía. Invertebrats. (unrtats léxiques no cartografiades)

aclaridor (A). Sabater. Insecte Gerrís najas.

alemá(Atz). Tipus d'escarabat patater de I'orde dels coleópters. Leptinotarsa

decemlineata.

belluerna @sa, cas, Se, Teu). Lluerna, cuquet de llum. Nom aplicat a I'insecte

coleópter de I'espécie lampyrís nocticula, el cos del qual emet llum i és fhcilment

visible de nit o als llocs foscos. Aquesta denominació coincideix amb molts punts de

la Marina Baixa (Colomina [1991: 228-2291i Beltran [1995: 77]). ADénia hem sentit

7a forma originária lluerna.

burguerol (D). Tipus de caragol de mar. En Cabrera (1997: 146) trobem la variant

buguerol.

callós (Atz, Bb, P, Sag). Larva d'un insecte no identificat. És de color blanc palla, llarg

com el dit menuell, amb moltes potetes, que va pel fem. El DCW recull aquest mot

a Freginals com a "cuc gruixat que es cria a les soques podrides dels arbres, a les

plantes mortes, etc." i a Albalat amb el sentit de "cadell".

corredora (Llo, Ped). Escarabat de cuina, panerola. Insecte de I'espécie Blatta

orientalís. Denominació que fa referéncia als seus moviments rápids, paral.lela al

castelli corredera-

cuca pamela ['l<uka pa'mela] (Bsa). Segons em descriuen, "és negra i més gran que la

tenall.a ('papaorelles')". Podria ser deformacií de cuca panera.

culet (J). Insecte semblant a una formiga, que va per dins dels troncs podrits.
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cuquet de llum. Lluerna. Inmpyris nocticula. És una denominació bastant estesa a la

cornarca i substitueix sovint el nom tradicional lluerna o belluerna. Gerhard Rohlfs
(1985: 87) recull en aragonés la forma paral.lela cuco de luz.

cutumanya (Sag). Insecte "com una dentilleta" que va per dins I'aigua i pica fort.

Compareu arnb cotimanyd, 'insecte que es cria en els arrossars i que pica molt fort',
que el DCW localitza a Tortosa, Sueca i Cullera.

enriquet (A). Grill. Creació onomatopeica (ric-ric i rtquet al Rosselló i a Eivissa

respectivament) influida pel nom propi Enric. Sovint molts animals són batejats amb

noms de persona o amb algun eufemisme que fa referéncia a qualsevol condició de

I'animal evitant de pronunciar la denominació originária, que és considerada tabú.

Rohlfs (1966: 104-106) en fa un llarg llistat: recordem el cat. guineu (( germ.

Wínihild) o maríeta (Coccinella septempunctata), el fr. renard (< Reginhard).

Ampliant les seves dades, podem destacar els noms que I'ALEA documenta de la
'rabosa': María, María García, Juanica, etc. A més a més, sabem que en occitá
(Alibért L966), per exemple, bernada (< Bernat) és un dels noms del pregadéu,

caturtnetu el nom del porquet de sant Antoni i bertal (( germ. Berhnuatd) és una de

les denominacions del 'borinot'; en rossellonés margarídeta ala marieta i jutiana al
'bacallá' (DCW). Per a més informació, vegeu Veny (1988: 1073-1095). Compareu

amb míquelet ala nostra comarca.

farnera (X). Cuquet que fa llum i que es menja els caragots. Té la panxa grisa i

I'esquena negrosa.

fraret [fla'ret] (Bb, C, J, Ond, Teu). Lluerna.

grémena (Bsa). Cuc rogenc llarg que va sota terra i que s'utilitzava com a reclam quan
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paraven rateres. EIDCW recull elmot gramenera a les Balears aplicat a diverses larves

d'insectes i a un miriápode del génere Julus. Segons aquest diccionari, a la Pobla de

Benifassá grémena.

gruga. Oruga. Larva de diversos insectes, sobretot d'una palometa, que té forma de cuc.

A Pego em diferenciaven entre la gruga negra, que ve a les primaveres i es troba

fácilment al blat, i la gruga verda, que ve d'estiu.

llanterna (D). Lluerna. Denominació basada en la llum que desprén aquest insecte.

llémena. Larva del poll. Pren les variants següents:

Ilemna: Bg, Bmau, C, Cam, Cas, Mur, Or

llema: B

llémena:la resta (i Or)

llombrígol. Llombric, cuc de terra. Gairebé totes les variants fonétiques comarcals

presenten dissimilació de líquides:

llombrígol: Cas

jombrígol: J, Ped

llambrígol: A, Atz, Bb, C, Cam, E, Gall, Mur, Ond, p, Se, Ver, X

Ilembrtgol: B

llambrigo: Alc

jambrígol: Bd, Bmau, Bsa, C, Cas, D, Fl, Llí, Llo, Nou, Or, Par, po,

Ri, Sag, San, Teu, Xib

nambrígol: Bsa, C, G

ambrtgol (1 l'ambrtgol < Iambrígol 1 llambrígoQ: Mur

miquelet [mika'let] (Llo, X, Xeb). Tipus d'insecte semblant a una abella.
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LÉXIc

molla ['mcÁc] (Bb). Móllera, llimac. Molla del caragol.

panerola @sa, Nou) / panderola (E, P, Teu). Escarabat de cuina.

parís-parirás (Sag). Insecte Gerris lacustris. Sabater. Insecte depredador, de coloració

fosca, amb unes potes llarguíssimes que li aprofiten per a desplagar-se per la superfície

de l'aigua. Segons Colomina (1991: 327), a la Nucia trísparís.

rondalla @). Insecte semblant al mosquit, peró més menut i amb les ales més negres.

tarantella (Bsa). Mosquit molt menudet que es troba a la vora de la mar i que vola

ripid. Hí ha un vol de tarantelles.

tartana (J). Panerola.

xitxarda @ar) / xinxarda (A, Ala, Cas, E). Cigala. A la resta de la comarca predomina

txitxarra. Cal destacar, des del punt de vista fonétic, la bifonemització de la vibrant hl ,
tal i com s'observa en les vacil'lacions que presenten els mots esquerre / cast.

ízquíerdo, cast. m.arrano / mardá, barrejar / barnejar (valenciá meridional); i entre el

catald xafardeiar i I' aragoné s chafarrear o chafarran¿ar, segons Martines (L997 : 266) .

xona ['Jona] (Ped, Bsa, Po, se) / [a'Jona] (ond) / ['tJona] (la resta). Tipus de caragol

molt saborós, relativament petit i amb ratlles fosques. La pronúncia fricativa, en lloc

de l'africada, distingeix aquells parlars amb el dels pobles veins, i dóna prova del

peculiarisme fonétic d'aquestes localitats. El DMGa (s.v. xoneta i aixoneta)ja dóna

constincia de I'existéncia d'aquesta veu, que defineix com a 'pequeño caracol de

monte'.

Vicent Beltrsn í Calvo

El parlar de la Marina Alta: El contacte interdialectal valencianobalear. Vicent Beltran i Calvo.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999.



EI parlar de Ia Marina Alta: el contacte interdialectal valencianobalear

4.1.9.2. (a) Ornitonímía (repertori de termes cartografiats)

O0RRUQUEJAR. PARRUPAR. Cantar el colom. (Mapa núm. 164)

borumbejar (San, Xa). Aquesta denominació, com gairebé totes les que hem arreplegat

arreu de la comarca (corruquejar, gonumbejar, gruguejar, rumbar, etc.), s'ha creat

a partir de la imitació o onomatopeia del soroll que emet el propi colom.

bujar (Ped, Ri). Format segurament damunt el castelli buche.

busejar (D). Deu tractar-se d'una variant de I'anterior amb I'afegiment del sufix verbal

-ejar; bujar ) *bugejar ) busejar.

corruquejar. Pren les variants fonétiques següents:

corruquejar: Bb, Bd, Bsa, E, Llo, Po, Sag, Teu; [koruked'd3ar]: Llí, X

coruquejar / curuquejar: Bg, Nou

cucurrejar: J, Se

gorrumbejar (Ala).

gruguejar (G).

rumbar (Atz, P).

rumbejar @b, Bme, Or, Tor, Xáb).

caERErA. Ocell Motacilla alba. QvIapa núm. 181)

coeta @sa, Bl, C, D, Nou, P, Se, Teu, Xeb) / cueta (B). Sanchis Guarner ens ha oferit

un recull importantíssim de noms populars de la cuereta en catalá, entre els quals, i

segons la seva classificació, n'hi ha un grapat que fan referéncia a "la seua manera de

caminar, amb rapids i graciosos moviments del cos i de la cua" (1955-56: 148). Entre

aquests es troba, sens dubte, la nostra coeta/cueta, gue per als grans experts en

ornitologia -+agadors i pastors sobretot- pren I'adjectiu blnnca quan s'aplica a la

Motacilla alba i s'anomena coeta groga quan correspon a la Motacillaflava.

3 1 6
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titina. Mallorquinisme viu a gairebé tota la Marina Alta i zones limítrofes -vall de

Guadalest, Tárbena, vall de Seta i I'Orxa-, testificat a Tárbena, amb anterioritat, per

Veny (1978: 237). Colomina (1986:672) i posteriorment Beltran (1994:74) amplien

considerablement la zona d'aparició de la recialla dels illencs del segle XV[.

Paral{elament, Villaplana (1088: 122) rccull tetina a la Safor, al costat d'altres

denominacions com ana cueta blanca, cueta d'all blanca i serryoreta, i el DMGa (s.v.

totineta) també en dóna constincia escrita en la seva obra lexicográfica. Es tracta d'un

nom de creació onomatopeica, basat en la repetició d'oclusives, a imitació del propi

cant. A la nostra comarca pren les variants fonétiques següents, la segona i la tercera

resultat de diverses dissimilacions de la vocal pretónica:

titina: Bg, G, Ond, Or

tetína [te'tina] / [te'dna]: A, Ala, Alc, Atz, Bb, Bd, Cas, D, E, Gall, J,Llí,

Llo, Mur, Ond, Ped, Po, Rá, Sag, San, Tor, Ver, Xa

totina; Par

LLaER. Ocell Carduelís spinus. (Mapa núm. 183)

colinc (Ped, J) | colí [ku'li] (G, Bd, Llo). La pronúncia d'aquest mot onomatopeic

oscil'la pertot arreu entre [kolí(nk)] i [kul(nk)], per I'acció tancadora de la lit tónica.

figureta (Alc, Bg, Cas, Par).

lluer. Les variants que pren aquest mot a la Marina Alta són:

llauraoret: Bsa, C, Cam, Fl, Nou, Se, Teu

llauret: Xitb

lliueret: D

lliuret: Atz, P

lluidet: Ond, Po, Ver

llui'ret: Ond, Xa

Ilogueret: Llí, X
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térit (Or). Denominació de creació onomatopeica a partir del propi cant.

tiero @me, Mur, Rá, Sag). Yegeu térit.

oRONETAvuLcAR. Ocell Hirundo rustica. (Mapa núm. 188)

falzia [fal'zia] (D, Xáb) / [asfal'zia] (Nou). La semblanga formal amb l'ocellApus apus

ha provocat la confusió de totes dues aus alazona del cap de la Nau.

orendella [oran'der(a] (8, Cas). Sanchis Guarner (1963: 386) considera que la

conservació del grup -nd- es deu a la influéncia del mossárab, encara que atribueix a

f influx occiti la mateixa forma, orendelln, que recull a Arles de Tec -Vallespir-. Al

meu parer, la coincidéncia amb el rossellonés és tan llampant que obri una nova

possibilitat de cara a esbrinar I'origen de totes les variants fonétiques que trobem al sud

de I'Alcoiá-Comtat i de la Marina: orendella, orandella, orandilla i ondarella. Vegeu

Colomina (199L:254).

oronella (gairebé general). El mapa núm. 188 marca la isoglossa entre aquesta variant

i les formes de la Marina Baixa i I'Alcoiá-Comtat amb el grup -nd- conservat.

Oronella s'estén cap a la zona central del País Valenciá (més al nord i a ponent sota la

forma oroneta) i presenta el grup -nd-reduitt-fr-, d'acord amb les regles evolutives

propies del catali.

PIT-Rorc. Ocell Erithacus rubecula.(Mapa núm. 182)

bitxac del coll roig [vi'tJeg del 'kcÁ 'rctj] (Xáb). A la localitat de Xábia, amb el terme

bi*ac es designen diversos ocells de característiques semblants, tot i distingir-los amb

adjectius postposats o determinats sintagmes especificadors. Vegeu bí*ac.

cap-roig @). Alteració fonética de pap-rolg, provocada per I'equivaléncia acústica

d'oclusives i la pressió de cap.
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LExrc ?lq

collet-roig (J, Llo, Pa, Ped)" I-a taca rogenca-taronja que es troba a la part inferior del

bec d'aquest ocell inconfusible és la que li ha donat el nom a la major part de pobles.

compareu amb el búlgar txervenoxíika (< txerveno 'roig' * xiika'collet').

pap-roig @).

pebe-roig (Ver). La variant fonética del Verger té relació directa amb pebre-rotg i bíbe-

roig de la Nucia i Polop respectivament -la Marina Baixa- i amb pebre-rogero dela

Safor (Villaplana 1988: I42). Enel primer i en el darrer cas es tractad'un encreuament

amb el motpebre, segurament pel color de la taca que aquest ocell té al pap. La solució

vergerera i polopina ens fa pensar en un contínuum de possibilitats -sovint a base

d'assimilacions i contaminacions diverses- que podria anar des del píc-roig o pít-roig,

influrt pels mots p ap o barba, amb un coixí vocálic, a bibe-roig i pebre-roíg. Pebe-roíg

podria tractar-se d'una dissimilació d'aquesta darrera variant.

petit-roig (Llí, X). Pit-roig. Erithacus rubecula. A Xaló i a Llíber, a I'hora de batejar

aquest ocell, s'han fixat en la seva grandária, de manera que han conservat fossilitzat

I'adjectiu petit, que ha desaparegut completament de la parla quotidiana de tota la

comarca, encara que no es pot descartar la possibilitat que derive directament de pítet-

roig.

pic-roig (Bd, Bsa, C, E, G, Mur, Nou, Or, Par, Po, Sag, Se, Tor, Ver) / piquet-roig

(Alc, Bb, ond, San) / pin-roig @r, Bv). solució majoritiria a la comarca, procedent

de I'anterior pít(et)-ro,lg, que se sent a diversos llocs aillats, peró influit pel motpic.

De fet, la taca roja, o més aina carabassa, que té a la zona situada sota el bec és la

característica més destacable d'aquest ocell tan comú i familiar.

reiet (Atz, B, Cam, Cas). Segons el DCW, a la major part del País Valenciá aquesta veu

s'aplica a l'ocell conegut per Cistícola schaenícoln; en valencii meridional el reíet és

el pit-roig. Compareu les denominacions reientínc (Olot, segons Vayreda) i reietí (St.

Feliu de G) que recull el mateix diccionari i que relaciona arnb aquesta espécie.

Curiosament, a Gascunya, segons Beigbeder (1986: 81 i 86), al costat de solucions del

tipus pich rdi (Aran), pit-raí, roi pit, gólarroi, cótharroi, etc., n'existeix una altra, no

tan general, perÓ bastant coneguda; es tracta de @etít) lorei, reíet i lorejat, que si bé
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en algunes zones correspon al reietó, a Lavedan i a I'Alt-Ador s'aplica al pit-roig. La

coincidéncia entre aquests parlars occitans i el valencii meridional salta a la vista.

PUTPUT. Ocell inconfusible pel contrast de colors entre el cos i les ales i per la cresta o

plomall eréctil en forma de ventall obert. Upupa epops. (Mapa núm. 190)

mare de déu de teulades [tew'laes] / [taw'laes] (Gall). La bellesa indiscutible d'aquest

ocell ha proporcionat la metáfora que els parlants han creat per a designar-lo. El DCW

(s.v. mare)ja testimonia la preséncia d'aquesta denominació a la mateixa vall.

mare de déu pintada [pin'ta] (Ala). Vegeu mare de déu de teulades.

puput. Aquesta paraula, que presenta génere masculí a gairebé tota la comarca, pren les

variants fonétiques següents :

porput: Cas

parput: Or, Par

apaput: Xitb

paput: A, Alc, Atz, Bd, Bg, Bme, Bsa, C, D, E, J, Llí, Llo, Mur, Ond, ped,

P, Po, Rá, Sag, San, Se, Teu, Tor, Ver, X, Xa

TITELIA. Ocell Anthus pratensis. (Mapa núm. 185)

brulleta (Llí, X). Tant aquesta veu com rulleta deuen haver-se basat en I'onomatopeia

del propi cant, mentre que güeleta i velleta són segurament formes secundáries, fruit

de I'etimologia popular, que s'ha fixat en el color marró i la forma una mica grassoneta

de I'ocell en qüestió.

güeleta (Xeb). Vegeu brulleta.

rulleta (A). Vegeu brulleta.

sordet (Atz, E, P). Masculinització de sordeta.
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sordeta (Ala, Alc, B, Bb, Bd, Bg, Bme, Bsa, C, Cas, D, G, Gall, J, Llo, Ond, Or, ped,

Po, Ri, Sag, San, Se, Tor, Ver). En baleáric aquest ocell és conegut com a títina sorda

@eterson, Mountfort i Hollom 1987:190) i així va passar al tarbener i fa suposar que

també a la Marina, on s'ha perdut el primer element i I'adjectiu s'ha substantivat.

velleta (Nou, Par, Teu). Vegeu brulleta.

ToTEsTIa. MALLERENe* Ocell Parus major. (Mapa núm. 184)

capellá (C, Bsa, Se). Aquest ocell és el párid de més grandária, el més comú de tots i

el que presenta un cant més variat, ja que té un repertori de sons immens, que sovint

són fácils de confondre amb els d'altres espécies. A les nostres latituds, peró, a I'hora

de batejar-lo, els parlants s'han fixat més aina en el color negre del cap i de la gola, que

fa que es relacione amb un clergue: a més de capelld, en valenciá meridional hi ha

capellana i retoret - totes dues apareixen a la nostra comarca- iftaret; forma própia

de l'alacantí (Segura L996:184; 1998: 131).

estiverol (Xeb). La denominació xabiera és un derivat d'estíu i fa referéncia a I'estació

de I'any en la qual se'n troben més. Es tracta d'un ocell el cant trisil'lábic del qual és

interpretat amb les paraules tot estíu!Aquest cant sol ser premonitori del bon temps i

la calor. Compareu amb primavera i totestiu.

ferreret (Alc, Bd, Bg, Bme, Cas, D, J,Llí, Llo, Mur, Ond, Or, par, ped, po, Rá, Sag,

Ver, Xa). El nom de feneret sol aplicar-se, en catalá, a diverses espécies d'ocells -a

Bolulla, per exemple, és la cuereta-, no obstant aixó, aplicat en concret al Parus major

és propi d'aquesta comarca i del mallorquí, sota la vaúantferreríco (DCW) o cap-

ferrerico (Mayol 1981: 103). Podria tractar-se, per tant, d'un mallorquinisme semántic

propi de la Marina.

primavera (Ala: també a Tirbena).E|D6/B recull aquesta denominació, premonitória

del bon temps, aplicada al mateix ocell. Pel que fa a la distribució geográfica, la

considera prdpia de tot el catalá, llevat del valenciá, la qual cosa ens suggereix de nou
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la possibilitat que es tracte d'un mallorquinisme.

retoret @1, Pa). Vegeu capelld.

totestiu [totes'tiw] / [totas'tiw] (8, G, Nou, P, Teu) [tatas'tiw] (A, Atz). El nom

d'aquest ocell s'ha format a partir del seu mimologisme més conegut.

4.L.9.2. b) Ornttonímia (urutats léxiques no cartografiades)

abellerol. Merops apiaster. Ocell inconfusible pels colors vius i el bec llarg corbat. Cal

destacar les variants següents, unes d'elles amb aféresi i les altres amb diverses

variacions fonétiques de la síl'laba átona inicial:

brellerol: Bd, Bme, D, J, Llí, Llo, Mur, Ond, Or, Ped, Po, Rá, Sag, Tor, Ver,

X, XA

ambrellerol: Ond

bellerol: A, Atz, B, Bg, C, Gall, P, X

ambellerol: Alc, Par

asbellerol; Ala, E, Bv

vellerol: Bsa. Teu

abellerola [bere'r(clc] (Xeb) / [berer(clel (G). Abellerol. Merops apiaster. Metátesi a

partir de la feminització del mot original abellerol. Amb el sentit de 'beneitot' s'utilitza

a Xábia l'adjectiu emberellolat.

barraqueret (Bsa). Tipus d'ocell no identificat, semblant al teuladí, peró una mica més

gros i més pintat. Tinc constincia que a Crevillent el barraquero és elpit-roig i, segons

m'informa Carles Segura, també es diu aixiaTorrellano i a I'Altet, juntament amb les

denominacíotrs buget-roget iauelet respectivament. Barraqueret fareferéncia a un dels

hebiaB preferits per un ocell que és considerat molt familiar.
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baure. 1. (Ond). Martinet menut. Ixobrychus mínutus.2. (molt estés) Com a insult

s'aplica a una persona que no ha fet bé alguna cosa: "Quin baure estis fet!". Aquest
mot no está enregistrat ni al DCW nt aI DCor. Villaptana (1988: 69) recull boure ala
Safor aplicat a diversos ocells de I'ordre Ciconiiformes, concretament al martinet menut
i a I'agró roig. La grafra en o ens fa pensar que siga I'originária, encara que a la
comarca no coneixem cap altre cas en el qual el diftong oz evoluciorLe a au.

bec (E, Llí, X). Bec de I'ocell. A la resta de la comarca és viu el castellanismepic.

becassa (Bsa). Becada. Scolopax rusticula. Ocell que té el bec [arg i les ales
arredonides. La variant benissera i d'altres punts de la Marina (Altea, Callosa, Bolulla,
Castell de Guadalest) és forga interessant pel fet que coincideix amb el rossellonés
becassa i el menorquí becassina (DCW), en aquest darrer cas aplicat a la xivita (Trtnga

ochropus), i divergeix de la forma més general becada. No crec que calga recórrer al
francés bécasse, com afirma aquest diccionari, per a esbrinar I'origen del mot;
segurament s'ha format a partfu de processos derivatius propis o es deu a factors de
repoblació.

bitxac [vi'tJek]. Bitxac. La pronúncia labiodental d'aquest mot és característica de la
nostra comarca i d'altres punts de la geografia valenciana meridional. A més a més,
s'ha produit eI pas dela lal tónica a [s] (compareu amb éuia per auía (1 ai(g)ua):

Vi*éc del coll rorg (Xáb): pit-roig.

Vitxéc de Ia coa roja (Xib): cua-roja.

Vinéc calderer (Xáb): corxa fumada.

blavet (Atz, P, Ped). Alcedo atthis. Blauet, arner.

brúfol. Duc. Bubo bubo. Aquesta és una de les denominacions més habituals en valenciñ
per a designar aquest tipus d'au nocturna. Més al sud trobem els sinónims bufo i búfot.
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bubo (P). Duc. Bubo bubo.

busarany (Cas, Llí, X). Ocellet menudet que senyala fred i que se sol veure per dins

dels pobles, per damunt dels fils de la llum i de les portes. Segurament es tracta del

caragolet.

busqueta (Ala). Caragolet. Troglodítes troglodites.

butxaqueta [bud3a'ketal (Atz, Sag). Trist. Císticula juncidis. Seguint I'estudi que

Tormo (L993b: 2L2-2t3) fa de I'alacantinisme bolsícó o bossicó, que presenta

paral'lelismes amb les formes castellanomurcianes veihes bolsícón/borsícón, bolsetero

i bolsonico, i amb el mallorquí butzac, butxec i butxaquefa, sabem que tots aquests

parlars s'han basat "en la característica singular de I'enginyosa construcció del niu,

fabricat únicament per la femella, amb dues o tres fulles de carrís (canya-xiula), unides

amb teranyines, i que col'locat a poca altiria, entre tiges d'herba o arbusts, té la forma

d'una bossa allargada amb I'obertura a l'extrem superior i revestit a I'interior de fibres

vegetals". El fet que hi haja butxaqueta a la nostra comarca pot entendre's per la

repoblació mallorquina del segle XVII.

cabotet (Cam, Fl, Mu) / capotet (Par). Delíchon urbica. Oroneta cuablanca. En

mallorquí cabot (DCW), des d'on deu haver penetrat a la nostra comarca.

cagamánecs. Ocell Saxicola torquata. Té el costum de posar-se a la punta de les

branques d'un arbre, als pals de la llum o damunt dels mánecs de les aixades que el

llaurador deixa al bancal, d'on realment li ve el nom.

cagarnera [kayar'nera] (gairebé general) / ftarya'neral (Alc, Bsa, G). Cadernera.

Carduelis carduelis. El nom d'aquest ocell de gran vistositat pot ser continuació de la
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variant etimolÓgica cadernera, amb contaminació del verb cagar, com ja assenyalen el

DCW i el DCor (s.v. cadernera) o tracüar-se d'una metátesi de la variant valenciana,

d'extensió més reduida, cerganera (lcardenera, derivat de card, "a causa de I'hábit
que té de picotejar-ne les llavoretes posant-s'hi damunt" (DCor). Aquest mateix

diccionari aposta per la possibilitat que carganera sigauna forma procedent o "rebuda
ja dels moriscs que conservessin rastre de la u de ceRouel,ls". Amb tot, no s'ha

d'oblidar que la ldl ila/g/ són dos fonemes amb certa equivaléncia acústica (compareu,

pel que fa a les corresponents consonants sordes, les oscil'lacions entre tomata i

tomaca, i entre patota i pataca, per exemple.

calbot (Bmau). Oroneta cuablanca. Vegeu cabot.

calderera (X). Ocell de vinguda que quan s'atura fa capbussons amb el cap. Segurament

el Phoenicurus ochruros mascle.

calderó (Or). Ocetl Phoenícurus ochruros.

capet negret (Cas, X). Cagamánecs. Saxicola torquata. Ocell rodanxó de cap i gorja

negres, amb vores terroses i ales negrelloses. s'alimenta d'insectes.

capsigrany (G, J, Ped, Teu, Xeb). Botxí. Lanius excubitor.

cega (cas, Teu). scolopac rustícola. Becada. Mallorquinisme (DCI1B).

coa (gairebé general) / cua (A, B, Cas). Extremitat posterior del cos dels peixos i

conjunt de plomes fortes, i més o menys llargues, que tenen els ocells al cropó o carpó.

El castellanisme rabo s'aplica a les extremitats carnoses, com ara la d'un gos o la d'un

gat. A la Marina Alta es manté la forma etimológica coa (< conn < cAUDA),

coincidint amb el baledric i amb alguns punts del catalá occidental, a diferéncia de les
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comarques veines de la Marina Baixa i I'Alcoiá-Comtat, que, coincidint amb el catalá

central, pronuncien cza.

cÓlbit. Ocell insectívor Oenanthe oenanthe. Variant fonética molt estesa en valenciá. A

Parcentxdlvir, coincidint amb la vall de Guadalest i I'Alfás; xólbít a diversos pobles del

cor de la comarca (Ala, Alc, Bg, Llo, Mur, Or). Al nord de la Marina Baixa trobem

solucions léxiques ben diferents com an capaira (Callosa), caplaira (Bolulla) i

capelaíre (Tárbena). F,ls Cólbits són actualment dues famílies residents a Pedreguer i

a Xaló.

cuquello. Cucut. Cuculus canorus. La variant comarcal coincideix amb la major part del

valenciá (cuco en alacantí) i fa pensar en la influéncia mossárab, que es palesa en la

utilització del sufix -ello.

esclafalledons [as,klafa.(i'dons] (Ala, Llí, Llo, Mur, Par, Teu, X). Durbec.

Coccothraustes coccothraustes. Ocell de coll gros i bec gran, amb el qual és capag de

partir llavors grans i menjar-se insectes durs.

esclafitelló @sa). Durbec. La denominació benissera és segurament una alteració

fonética de l'originari esclafalledons.

esparreguer [aspare'yer] (G, Ped) / [asparaya'ret] (Ond). Esparver. Accipíter nisus.La

variant esparreguer deu ser resultat d'un encreuament entre esparaver -anaptixi

d'esparver-, forma própia de diversos punts de Mallorca i de I'extrem nord del catalá

occidental, segons el DCVB, i el substantiu espdrrec, molt próxim fonéticament.

falzia. 1. Ocell Apus apus (falcida a Ala i Ond). Ocetl de plomatge negre i ales llargues,

que s'alimenta d'insectes voladors i que pren el nom a partir del mot falg, per la

semblanga d'aquesta aina amb la forma de les ales. 2. ffal'zial (D, Xeb) / lasfal'zia]

Vicent Beltran i Calvo

El parlar de la Marina Alta: El contacte interdialectal valencianobalear. Vicent Beltran i Calvo.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999.



(Nou). Oronella. Hirundo rustica.

franzilla [fran'zi.(a] (C, Cas) I ffren'zt/ral (Bsa). Apus apus. Falzia. És un ocell de la

família de les oronelles, peró amb les ales en forma de corbella i la coa curta i forcada.

A la rest¿ de la comarcafalzía.

gafarró. Ocell Serinus serínus. A la nostra comarca, on la denominació més general és
gafarró, tarnbé se senten diverses variants fonétiques amb repercussió de nasal i amb
ensordiment de I'oclusiva inicial, concretament als pobles costaners meridionals:

gamfarró: G, Teu (també a Polop, la Nucia, I'Alfhs i Relleu)

camfaruó: C, Bsa, Se (+ Altea)

De la primera variant, ja en tenim documentació al DMGa (s.v " ganfarró).

gallineta (Llo, Ond, P, Ped). Becada. Scolopax rusticola. Ocell de bec llarg i gruixut

i ales arredonides. A Castells de Serrella gallineta cega i a Xábia gallineta d,auia.

garraixet (Ala). Trist. Cisticola juncidís.

greixoset [greJo'zet] (Sag) / [gretJo'zet] (G). Pardal gorjablanc . Zonotíchia albícollís.

OceII de pit gris, semblant al teuladí en les ales i el cos, amb una taca blanca a la gorja

i un capell blanc i negre ratllat.

guatla ['walla]. Coturnix coturníx. Des del punt de vista fonétic cal ressaltar la

conservació general de la geminada a tota la comarca i la pérdua de la g- inicial seguida

de I'aproximant labiovelar, fenomen -aquest darrer- bastant freqüent a les terres

meridionals valencianes. Ens detindrem una mica, peró, en la interpretació del cant de

I'ocell, ja que es interessant de destacar la variació mimológica que presenta la guatla

arreu de la comarca i, en general, a totes les llengües. Veny (1991: 82-33) ja recull
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diverses mimologies própies del catalá, com ara blat barat, set per vuit, palpa-la, pít

i plet í cap pelat, de les quals les tres primeres apareixen també a la nostra zona

d'estudi, i comenta que no hi ha relació semántica amb cap activitat de I'ocell, sinó que

senzillament s'ha adaptat el cant de riüne ternari a tres síl'labes intel'ligibles i

entenedores. Vegem els resultats de la nostra enquesta als pobles estudiats (mapa núm.

1e1):

blat barat: A, Ala, Alc, B, Bg, Cas, Gall, Llí, Ond, Or, Par, X, Xáb

palpa-la: Atz, Bd, D, E, Ped, Ri, San, Ver

set per vuit: Bsa, J, Nou, Xa

set per vuít, guatlar¿i: Teu

guatlard: P

El mateix Veny (1978: 212-ZL4) atribueix un origen onomatopeic a les

denominacions d'aquest ocell en crevillentí @aix Vinalopó) -pasqaalef-, on a més a

més s'ha produit una homonimització d'un nom personal, en gallec -paspalló.r-, en

lleonés -pafpayar, zalpapar-, en itaüe -palpalá, palpaqud- i en romanés
-pitpalac-. Nosaltres hem pogut ampliar el llistat a diverses llengües eslaves i

báltiques: pérepel en rus i ucrainés -pélepel en diversos dialectes russos-, prepelífi

en romanés, búlgar, serbocroat i eslové, on -ífiés un simple morfema de femení, i en

littrit píépala i pütpelé. Quant al mimologisme, sembla que en rus predomina pod polot'

i en txec pú penü'cinc monedes' (Fasmer 1987: 235-239).

gurritictec (Ver). Phylloscopus collybita. Mosquiter comú.

lluiset [Áoi'zet] (San). Mosquiter xiulaire?

martinet (Ond, Ver). Blauet. Alcedo atthis.

mérlera ['merlera] o ['mellera] @r, Bv, Pa) / [am'mellera] @l). Merla . Turdus merula.

Mallorquinisme evident que trobem únicament a la vall de Gallinera.
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morteret @a). Oreneta cua blanca?

nyec (G, Ped, Xa). Philloscopus sibilatrix. Mosquiter xiulaire. Ocelt de vinguda que va
pels barrancs, rius i séquies. El seu nom és, sens dubte, de creació onomatopeica.

bbila. Au nocturna de vol silenciós que té molt desenvolupat el sentit de la vista i de
I'oida. Segons Coromines (1977: 3242), es tracta d'un mot molt característic del
domini lingüístic, comú a totes les regions de la llengua, llevat, si de cas, de la
Catalunya Nord. Pren dues formes básiques: óliba, forma de fora del País Valenciá,
i óbila al País valenciá -a Elx, peró, óliva (segura 199g: 132)-. spitzer, tal i com

reprodueix Coromines, relaciona el mot germánic *owwilo amb el catah (al. Eule,

neerl. uil,ang. ow[).Yeny (1977:38), quanparladel'eivissenc olivassa,consideraque

el nom catalá primitiu eru óbila: segons ell, el pas a óIiba "és el resultat d'una

etimologia popular que ha consistit a relacionar el primer segment del mot amb ,oli' per

creure la gent que aquest estrígid es bevia I'oli de les llánties de les esglésies", tenint
en compte que un dels seus hábitats preferits són els campanars.

orellonet (A). Ocell Delíchon urbica. Metátesi de oronellet.

oreneta [ora'neta] (Cas). Oreneta cuablanca. Delichon urbíca. A Castells de Serrella,

a Sagra, a Tormos i a la Vall d'Alcalá s'estableix una distinció, de base etimológica,

forga interessant entre els dos tipus d'oreneta més coneguts a les nostres terres
-Hirundo rustica / Delichon urbica-. Al primer poble es distingeix entre !'orandella

i l'oraneta. als dos següents enfie l'oronetla i L'oronet i a la Vall d'Atcalá entre

l'oronelln íl'orellonef. En tots els casos és la mateixa paraula, peró hi ha variació en

els sufixos (-ella / "et(a)), en el génere i en la forma que pren el lexema, depenent de

I'estadi evolutiu" L'oreneta cuablanca, que sol fer els nius a les volades de les cases,

és un ocell més petit que I'altre i menys familiar, amb una taca blanca a la cua, que

alhora no apareix tan bifurcada com la de I'oreneta wlgar.
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oronet (Sag, Tor). Oreneta cuablanca. Delichon urbica. Vegeu oreneta.

pamfígot (Ala, Mur, Or) / pamfigo (Llo, Par, Ped). Oriol. Oriolus oríolus. És conegut

sobretot el mascle, de color groc brillant, amb ales negres i cua del mateix color peró

tacadade groc. Aquesta denominació, a I'igual que papafigos, li és atribuida pel costum

de menjar figues.

papafigo (Alc, Bsa, J, Llí, X, Xa). Oriol. Oriolus oríolus. Aquesta denominació ja

apareix documentada al DMGa (s.v. papafigo,I). Paral'lelisme curiós amb el pornrgués

papa-figos. Es tracta d'un ocell de colors forga cridaners -una combinació de groc i

negre-, que es cancteritza per menjar figues i bacores, la qual cosa fa que s'anomene

fi.guero o bacorer(o) en molts punts del valenciá (Tormo L99L: L993a; Villaplana:

1988: I24). L'occitá coneix, entre d'altres, la denominació figa-loriou, i segons

Perbosc (1988: t72) el seu cant demostra una inquietud contínua per I'estat d'aquests

fruits: Ias figas son mnduras! Cal plantar figuiérs!; son maduras las figas? las

devírariai!

pardalet de bérum (Llo). Cotxa cua-roja. Phoenicurus phoenícurzs. Ocell que es

cancteritza pel moviment constant de la cua i pel carpó rogenc.

pardet (G, Ped). Oreneta de la cuablanca. Delichon urbíca.

passaforats (Cas, E, Gall). Troglodües troglodítes. Caragolet.

patxarell [patp'rer{ | lpat[a'reÁ}. Passerell. Carduelís cannabína. Aquesta pronúncia

esti molt estesa per tota la Marina i la Safor (Colomina t99I:260-261), malgrat que

el DCor (s.v. passerel/), basant-se en el DCW, la rebutge atribuint-la als hábits

fonétics de gent forastera. La forma que pren aquesta veu a la major part del valenciá

és paíxarel/. També és un malnom actual a Pedreguer. Hi ha d'altres variants:
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Pínerell: Mu (a Pí*ereIIa és un malnom)

pagerell: Xirb

pajarell: Teu

pátxera (Gall). Merla blava. Monticula solítaríus. Enfront de solitari / soletari, que és

la denominació més freqüent a la resta de la comarca, a la Vall de Gallinera se sent més

aitla pdfrera, veu paral{ela al mallorquí pdssera, d'on deu procedir. Colomina (1986:

673; l99t: 260) ja recull aquest mallorquinisme i amplia l'área de conservacíó a

Tárbena, amb pdixera l'pa[era], i a la vall de Guadalest, que, per contaminació de

buixquera' bosqueta grossa', fa servir la v ariant p díxquera.

perissó (Bsa). Pardal roquer. Petronia petronía. Ocell pál'lid i rodanxó, que habita

generalment en zones pedregoses de muntanya, ruines i terres de conreu.

pic-tort @sa, Llo, Ond, P). Durbec. Coccothraustes coccothraustes. Ocell de coll gros

i bec notable, amb el qual és capag de partir llavors grans i menjar-se insectes durs. A

Tárbena és conegut per bec-tort.

pinsá. Ocell Fríngilla coelebs. Aquesta variant, peró amb sibilant sonora [pin'za], está

forga estesa a la Marina Alta i en gran part del valenciá. Un poc més al sud i a I'oest

predomina prinsá / prensd i, si ens acostem a I'alacantí, la forma habitual per a

designar aquest ocell és xau. Pren les variants següents a Ia comarca:

pínsd;4, Ala, E, Gall, P

pinsat: Xib

prinzd: Cas

pinzd:la resta

pruna / pruneta @sa, C, Se). PhilIoscopus sibilatrix. Mosquiter xiulaire. Ocellet

menudet que assenyala fred, que sol anar per dins del poble i per damunt dels fils de
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la llum.

puput [pa'put] (Ala, Gall). Cucut. Cuculus canorus.

roda-soques (P). "Ocell més menut i griset que el rossinyol".

roqueret (Bsa, Llí). Oreneüa cuablanca. Delíchon urbíca.

roquerol [reke'rcl] (Alc, G, J, Llo, Or, Ped, X). Oreneta cuablanca.

rossarda (G, Llí, Llo, Par, Ped; rosalda a C). Cuaenlairat.

setrillet (J, Ped). Ocell molt petit, amb poca carn, que va per dins les mates. Trist.

Cistícoln juncidis. A Jesús Pobre em digueren que " és el més menudet de tots; és com

una metla i va per dins dels canyars".

sossuit (P). Mosquiter xiulaire. Pltylloscopus sibilatrix.

suitet (Atz). Mosquiter xiulaire. Phy llo s c op us s íb ilatríx.

tendó (Xeb). Tudó.

terrola (general) / terredola Mur). Alosa. Alauda arvensis. Variant de terrerola.

todo (G, I). Tudó. A partir de la forma assimilada todó, freqüent a la comarca, s'ha

creat, per regressió, la variant todo als pobles de Gata i Jesús Pobre.

trencapinyols (Bb). Trencapinyes comú. Loxia curvirostra.
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trencapinyons (J, Ped, Xa, Xáb). Trencapinyes comú. Petersonet at. (1987:254)també

recullen a les Balears trencapinyons referit al mateix ocell. EIDCW el localitzen a les

Illes i al País Valenciá.

uitet (Alc, Bg, Llo, Nou, Or, Teu, Xib). Philloscopus sibilatrix. Mosquiter xiulaire.

Ocell de color groc verdós amb la gola i el ventre blanc. La denominació és d'origen

onomatopeica, com ho són sossuit i suitet.

xanna. Petit ocell de diverses espécies. La més coneguda és la'bosqueta wlgar'.

Hippolais po$glotta. Es tracta d'un ocellet de voru tretze centímetres, difícil de

distingir de la bosqueta icterina (Híppolaís ícterína), excepte per la veu. A la nostra

comarca pren les variants següents:

)canna: Alc, Llí, Ra

xénna: A, Bsa, G, Pa, Se, Teu, X, Xeb

xanla: P

xagna: J, Ped, Po

xégna: Bb, C, Cas, G, J, Ond, Ver, Xa

xare: Or, Sag (xéra: San)

xéra: Ala, Atz,Bg, Bl, Br, E, Mur, par

xarreu [tJa'rew] (J). Segons m'informen és un ocell una mica més grosset que un teuladí
gran. Deu ser de la mateixa família. Recordem que a[ nord del País Valenciá, segons

Gimeno (1991: 592), xareu o xarqu són denominacions forga conegudes per a designar

el pardal comú o teuladí. A Callosa d'en Sarrii @elfran L994: 74) el seu cant és

reproduit amb les síl'labes jareu! o xeu, xeu!, coincidint, en certa mesura, amb el

mimologisme arreplegat a occitánia per Perbosc (1988: L98): " Geriu, gerau! Tu ne

veneseioivaf ' .

xarroc [tfa'rck] @). Ocell molt semblant al sordet ('titella'), amb ratlles blanques entre
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les ales i el coll, a mode de collaró. "Estava en la terra d'arrós".

xibec ffi'bekl (Teu). Bitxac. Metitesi de bí*ec (< bítxac) o encreuament amb el nom

d'ocell xibeca.

ximerlit (Bsa, c, G, J, Teu; xemerlí a G, Xáb). Torlit. Burbinus oedicnemus. ocell, de

color marró-rogenc, semblant a una gallina i d'un pes considerable. A les Illes síbil lí,

sebel'lí, xíbel'lí, xebel'lí. Segurament es tracta d'un mallorquinisme.

xinximet (G). Ocellet més menudet que el xiuít. Segons Segura (1996: 27L), es diu

xíruimillo al Verdegás (l'Alacantí) aplicat segurament al Parus major.

xiuit (G, J, Ped, Xa). Mosquiter comú. Phylloscopus collybíta.

xoliguer. Xoriguer. A diferéncia del valenciá general, que ha dissimilat la -r- en -l- i

ha mantingut la s- inicial llatina (< *sorucARIU), Pedreguer, coincidint amb la major

part del catali, presenta la palatal fricativa sorda en posició inicial, d'acord amb les

característiques fonétiques del parlar local, i un grapat més de pobles I'han

transformada en africada o han afegit un element vocálic davant. Aquestes dues darreres

possibilitats són dos intents d'adaptació del que segurament és un mallorquinisme

fonétic. Amb tot, les possibilitats fonétiques que pren aquest mot a la nostra comarca

són les següents:

[Joli'yer]: Ped

[tJoli'yer]: Ala, Atz, Bd, Cas, Gall, X

[ajJoli'yer]: E

[soli'yer]: la resta

xuplacampanes (P). Trpus d'ocell no identificat.
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4.1.9 .3. (a) Ictionímia (repertori de termes cartografiats)

BA1ALü.Peix Gadus morhua molt utilitzat en usos culinaris. (Mapa núm. 192)

abadejo [ba'e(d)Jo] (gairebé general) / [ba'ed:go] (Llí, X) / [aba'ded3o] (Xáb). La

isoglossa bacallar / abadeio divideix la Marina en dues zones: la part nord suposa la
continuació geogrifica de la denominació própia del valenciá centro-septentrional,

mentre que el sud -amb bacallar- coincideix amb I'Alcoiá i el Comtat, la Marina

Baixa i les terres situades més avall de la línia Biar-Busot. D'aquesta darrera zona,

Crevillent n'és l'excepció, arnb abaejo, i, en una altra época, segurament, segons se'n

desprén dels documents estudiats per Montoya (1990: 264), tarr:óé es diria així a la

comarca del Baix Segura (Oriola): "A Oriola, en una relació de "peixca salada" de
1603 tenim: "...congre, merluga, tonyina y abadejo,,.

bacallá [baka'l.ar] (8, c, cas, D, Nou, Teu). Denominació minoritá.ria a la nostra

comarca, enfront de la forma abadejo, que s'estén de Benissa cap al nord. Com molt
bé diu el DCor (s.v. bacalld), "en la regió Alcoi-Alacant es diu bacallar (...) En
realitat, al País Valenciá i inctús ala zona Alcoi-Alacant, així com en els parlars

catalans del sud-oest esü molt estés avui abaejo o abadejo (o badejo), que és un altre

castellanisme o galleguisme pres d'abadejo". Realment hi ha una zona molt campacta

de bacallar, qtre des de la Marina i I'Alcoiá-Comtat arriba a I'extrem sud de la nostra

llengua (Monóver, Elx, Guardamar).

ENeó DE MAR. Petx Echinus acutus. (Mapa núm. 194)

bogamarí (G, X¿b). Veny (L976:215-2L6 i nota nrim. 30), basant-se enl'ALDC. recull

els noms de I'ictiónim Echinus acutus a gafuebé tota la costa del migiorn valenciá: arigó
(Alqueria de la Comtessa), olleta (Altea), bogamarí (Xibia), bogamarina (Alacant,

Guardamar) i paparinel/ Genidorm; DCVB). A més a més, aquest autor destaca el
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paraLlelisme que s'estableix entre la denominació xabiera i alacantina i la forma

baleárica vogamarí (també vogo a Santanyí). Segons I'estudiós, el segment inicial de

vogamarí tindria relació amb el cast. bogavante (<LUcoPANTE), d'on sembla que

també vindria el catalá gramñntol (DECQ, que designaria "onza, especie de pantera,

nombre que se daría al crustáceo por el aspecto agresivo (...)' (DECH, s.v. lobagante),

la qual cosa s'ajustaria clarament a I'aparenga ofensiva de I'erigó, proveit de punxes

que el protegeixen dels enemics. Seguidament, el mallorquí hauria transformat la

bilabial oclusiva inicial per la labiodental enun intent de donar transparéncia semántica

al mot. No obstant aixó, al DCor (s.v. bogamarí¡ se'ns suggereix una etimologia una

mica diferent: "(...) compost de I'adjectiu marí, lna, amb bógo que és el mot més

estés a Mallorca, i sembla haver estat primerament la denominació mossárab del boc

o mascle de la cabra, nom que es deuria aplicar a la garota per les seves propietats

afrodisíaques". Un darrer estudi de Corcoll (1997:132) considera com a base

etimoldgica de bogamarí "le segment boga. Mot qui appartient, probablement, á une

famille nombreuse et étendue de mots qui proviennent du gallo-roman BULGA. Boga

serait apparenté directement á I'occitan bogo et au frangais bogue qui ont pour

signification 'enveloppe épineuse de la chátaigne (...) cette acception (...) est arrivé,

par comparaison, á designer I'oursin, avec I'adjonction de I'adjectif marí ou merína".

erigó [ari'so] (gairebé general).

olleta (C; + Altea). Podria tractar-se d'una "metáfora originada per la forma de la

closca de I'equinoderm (cf. and(alús) moliníyo)" (Veny 1976:2L6).

PALAIA. Peix de I'orde dels pleuronectiformes (Cítharus linguatula), amb el cos recobert

d'escates grans, rostre punxegut i ulls separats per una crosta óssia. (Mapa núm. 193)

palaia. Dues de les tres variants fonétiques que presenta aquest mot a la nostra comarca

han perdut la semiconsonant intervocálica:

palnía: Xirb

pald: Atz, Bb, Nou, Ond, P, Pa, Rá, Teu, Ver
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peli: Ala, Alc, Bd, Bme, E, G, J, Llí, Llo, Mur, par, ped, po, Tor, X, Xa

peluda (C, D). L'etirnologia popular ha relacionat e[ mot palaia arr:ó péI i I'ha

transformat en peluda. malgrat [a preséncia evident d'escates. A Calp em distingien

entrelapeludaprópiament dita ('palaia') ilapeluda amb randa (Scophtatmus rhombus
'rom') i la peluda fina (Solea tutea).

4.1.9.3. @) Ictionímia (unitats léxiques no cartografiades)

ángel. Escat. Peix Squatína squatina.

boga. Peix de I'ordre dels percifonnes, de la família dels espárids (Boops boops).

bonyítol @sa, C, D, Ond, Xeb). Bonítol. Sarda sarda. De la lectura de Llorca (1998:

712) sabem que hi ha un predomini de la pronúncia palatalitzadaentre la gent de terra,
perd no ocorre el mateix amb la gent de mar, com a mínim a la Marina Baixa, on

també se sent bonítol. A Alacant continua la vacil'lació, segons Segura (1996: 134-

135). A la nostra comarca, concretament a Dénia, Cabrera (L997:141) recull

indistintament bonvítol i bonítol.

cabut (Ond). Lluerna. Tügla lucerna. A Dénia, segons Cabrera (L997:143), el cabut

o cabet ésla juriola menuda. Yegeu juriola.

cerviola (Bsa, C). Seriola dumerílii. Segons Llorca (1998: 729), es diu cerviola a tota

la costa de la Marina Baixa.

clótxina. Musclo. It[ythílus galloprovincíalís. Gairebé general en valencii, com a mínim

de la meitat sud. González (199L:25), en el seu estudi centrat en el parlar de la Plana,

fa coincidir la isoglossa cló*ína / musclo amb el riu Millars, de manera que la primera
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forma correspon a les localitats situades al sud i I'altra és la denominació septentrional.

No obstant aixó, Colomina (1991: 250) recull musclo a Benidorm, al costat de

clótxena, i hi destaca la pronúncia alcoiana clótgina. La solució amb [e] postónica

també és documentada per Orellana (1802: 3) sota la variant clógena, que presenta la

consonant intermédia sonoritzada, almenys gráficament, ja que s'hi especifica que "en

la articulació sona clochena". Amb tot, cal destacar una informació de caire

sociolingüístic interessant referent a Dénia (Cabrera L997: 146), que constata la

penetració del castellanisme mejílló, quan aquest mol'lusc está en conserva.

cornuda (D). Peix martell. Sphyrna rygaena.

cranc. A la nostra comarca no ha pres massa volada la variant carranc, própia del

valenciá central. En aquestes latituds se sent més aina la veu originária cranc, sovint

sota la forma caranc, que presenta anaptixi, a I'igual que carranc, peró que manté el

carácter bategant dela lrl. Són especialment interessants les solucions cran i cra,

singulars que han nascut a partir d'una interpretació errdnia del plural crans per

cranlkls. En total, hi ha cinc variants fonétiques diferents a la comarca:

crenci Alc, Bb, Bg, Bme, Cas, J, Llo, Mur, Or, Ped, Rá, Sag, San, Tor, X

cran: Bg, Par

cra: Ala,Bg

caranc: Bsa, D, Ond, Nou, Po, Sag, Teu, Ver, Xáb

caÍranc: A, Atz, B, E, G, Gall, Lll, P

Martines (1999a: 263-264) relaciona I'alternanga de líquides que observem en

caragina, canagirw i clagína amb la vacil'lació en caranc, carranc i clanc. De fet, les

líquides són les consonants que permeten més alteracions fonétiques -metátesis,

anaptixis, dissimilacions, assimilacions- en la major part de les llengües europees:

l'alguerés (jalmana, prorar),1'andalús (carvario, perdet) i el pornrgués (branco, praía)

en són uns bons exemples dins la Románia. Vegeu mapa núm. 33.

galtí (D). Galta-roig. Liza aurata. Galtí s'ha format a partir del substantiu galta amb
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l'ajut d'un diminutiu, at¿s que aquest peix té una taca a la galta, tal i com assenyala

Cabrera (1987: 142), basant-se en paraules dels propis informants . Galti-roíg a Altea,

i la Vila i, alternant amb mújol, a Benidorm, segons Llorca (L998:759).

golfis @sa, D, Xeb). Tallahams. Pomatomus saltator. La documentació d'aquest mot

no és massa abundant, perÓ en tenim mostres suficients que ens permeten saber la

distribució geográfica aproximada i una interpretació fiable del seu possible étim. Ja a

les primeries del segle passat Orellana (1802: 4) fa equivaldre el valencii golfds al

castellá anchova; actualment el tallnhams es diu arucova a Benidorm (Llorca L998:

767). Una centúria després, el mot estudiat és documentat a Tarragona amb el sentit de

"peix petit, cria de la tonyina" i en valencii aplicat al peix Engraulis meletta (DCW).

PerÓ és el DCor (s.v. dofi) qui gosa a posfilar una etimologia a partir de golfi, variant

de dofi: "com que la terminació de golfi(ns) semblava diminutiva, se n'extragué el

tarrag(onés) i va(lenciá) golfds" .

gramántol. Llamántol. Humarus gammnrus. Tipus de crustaci marí de I'orde dels

decápodes, de color negrós, i amb unes pinces enormes al primer parell de potes.

Segons Ayza (1981: 84), a Peníscola es diu llomanto. Orellana (1802: 5) escriu

lom.antol, encara que ressalta que "en la articulació (sona) Llomantol". A la nostra

comarca, Maria Ibars (1965: 46) empra gramintul per al singular i gramdntuls en

plural: "el xic, un gramdntul desgarbat". Potser la forma pedreguera en singular,

Sranulntus, s'ha creat a partir d'aquest plural, per assimilació del grup -/s ) -s. Per a

una possible interpretació etimológica, vegeu més amunt bogamart. Hem recollit les

variants següents a la zona d'estudi:

gramñntol: C, Teu, Xáb

gramñntul: Bme, D, G, Or, Tor, Ver

gramantus: Ped

grava (Alc, Bb, Bme, Llo, Ond, Ped, Rá, Sag, Tor; a Ala, Cas, Or i San és una paraula

en desús). Escopinya en conserva; cast. berberecho. El nom li ve segurament de les
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partícules gravoses o I'areneta que srarreplega a la seua petxina. Es un substitut original

d'un castellanisme tan estés en valencii, a I'igual que ho és vedrigó o el tortosí catxel.

japuta [xa'puta] (D, Ond). Castanyola. Segons Llorca (1998: 726), a la Marina Baixa

castarryola identifica I'ictiónim Brama brama i el Chromis chromís, mentre que al

Brama raii lí han aplicat I'estrangerísme palometa o saputa.

juliola [d3uri'clc] (D). Lluerna. Trigla lucerna. Orellana (1802: 4) fa coincidir

seminticament els ictidnims juliola i garneu: "fuhola. PIur. Julioles (...) ve á ser 1o

mateix qve garneu". No obstant aixó, a la Marina no són sinónims absoluts, ja que el

primer correspon al Trigla lucerna i el segon al Trigla Lyra (Cabreru 1997: I43).

letxa (D). Cerviola. Seríola dumerilíi.

llobarro. P eix D icentrarchus labrax.

marroc (D). Dofí o galfi quan és menut. Delphinus dephi.

matiner (D). Congre pintat. Echelus myrus

millr (C, D). Milana. Ictiónim Mylíobatís aquila.

moixó (D, Ond). Athertna presbyter. La translació dels referents terrestres al camp

marítim, amb la consegüent adopció del mateix nom, són abundants; destaquen les

coincidéncies amb diversos animals com ara bouet, cabra, cavallet, furó, gall, gat,

moixó, mussola, oroneta, palometa, porquet, rata, soliguer, tord, vaqueta; també hi

ha ictiónims presos de noms de plantes i fruites com, per exemple, bacora, ortíga i,

fins i tot, pdmpol. Els parlants, per tant, hi han sabut veure i han ressaltat tot un seguit

de semes en comú de manera que han acabat fent-los equiparables. Vegeu oroneta.
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morell (D). Clavellada. Raja clavata.

oroneta. Orenyola. Peix Cypselurus heterurus. A tot arreu del valencii -a Peníscola,

per exemple, sota la variant aroneta (Ayza 1981: 85)- s'ha produit una relació

semántica entre I'ocell homónim i el peix en qüestió, pel fet que aquest siga volador i

estiga proveit d'ales. Sens dubte, la metáfora, des de la perspectiva lingüística,

constitueix una de les bases de la conceptualització i estructuració del món per part de

tota comunitat cultural. Vegeu moíxó.

passamar. Peix de plata. Argentína splryraena.

petxelida (Xab). Petxina. [¿s variants fonétiques que pren aquestmot a la Marina deuen

ser solucions de compromís entre el mallorquí pegelida i el general petxina, com ja

assenyala Colomina (1986: 673). A més de petxelída, al llarg de la geografia comarcal

se senten les formes següents:

pítxírina: X;

pitxilina / petxelina: gairebé general;

pitxina: Ond

rafet. Lluerna rcja. Trigln sp. D'acord amb el DCVB, aquest peix és conegut per rafet

a Tarragona i al País Valenciá. De fet, Orellana (1802: 7) dóna constáncia de la seva

preséncia a la zona de valéncia i el tradueix al castelli com a bíIígau.

robagallo (C). Rom, rémol" Scophthalmus maximus.

rodaballo [roda'vaÁo] (Ond). Rom, rémol. Scophthalmw maxímus.

tremolosa (C, Ond) / vaca tremolosa (D). Tipus de peix. Vaqueta. Torpedo torpedo.

"Si li toques la panxa, t'effampa".
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vedrigó (D). Escopinya de gallet. Cerastoderma edule.

vidriada @). Variada. Diplodus vulgaris.

vísol (D). Cavalla vera. Scomber Pneumatophorus.

xucla (D) ['tJukla]-['Jukla] / sufla (Ond). Xucla vera. Spicara nnena. Orellana (1802:

8) recull aIa zona de Valéncia la forma desafricada sucla (cast. trompero), paral'lela

a la variant fonética d'Ondara.

4.I.9.4 (a) Amfrbís, réptíls i altres anímals (repertori de termes cartografiats)

caLLERoT. cAPcRÓ9. Larva de la granota. (Mapa núm. 161)

capot (Llí, Ped, X). Aquesta denominació, peró amb I'oclusiva sonoritzada cabot, és,

segons el DCW,la variant de St. Feliu de G., Alacant, Art¿, Pollenga i Sóller -al País

Valenciá també cabota-. En els nostres pobles de la Marina s'ha conservat I'oclusiva

sorda intervocálica, d'acord amb les própies tendéncies articulatóries: lloquet, foquet,
joquet i nuquet/rryuquet. Pel que fa a les diferents llengües romániques, trobem en

portugués cabegudo, en aragonés cabezudo, en francés tétard i en occitá cabót, cap-

gros, testut, tésta-d'ase / tésta-d'ai i cabassola, tots ells noms que fan referéncia a la

forma del cap. Igualment en rus hiha golovdstíc (lgolovd'cap').

cullerot (4, Ala, Alc, Atz, Bb, Bd, Bg, Bsa, C, Cas, E, G, Gall, Mur, Nou, Ond, Or,

P, Par, Po, Sag, San, Se, Teu, Tor, Ver, Xáb). Aquest nom fa referéncia a la forma

de cullera que se li atribueix. Els paral'lelismes amb les diferents llengües romániques

són molt llampants: en occiti culhereta, cassuora -als Alps cassuor és una "grande

cuiller á soupe", segons Mistral (s.v. cassoar; 1979: 489)-, co-de-sartan (:
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'cua/mánec de paella'); en aragonés (AndoLz) cuchareta i cullareta, e\tre d'altres.

També cuchareta a Ludiente (Alba 21). En catalá, segons el DCW cullerot a Fraga,

Tortosa i Valéncia, i a la Terra Alta (Navarro ALTA: mapa 269) cutlerot, cullereta i

culleró.

granot (Llo). Mentre que a Bolulla @eltran L994:39), a Mallorca (DCW) i a Nonasp
-la Terra Alta (Navano ALTA: mapa 268F el granot és la granota, a la Llosa aquest

terme s'aplica a la larva.

FARDATXO. LLANGARDATx. Réptil de cos allargat i cilíndric, cua llarga i quatre potes

curtes cobert de petites escames. (Mapa núm. 160)

fardatxo (cas, G, Llí, Teu, x, xáb). Es tracta d'una veu paral.lela a l'aragonés

hardacho (ALEANR, mapa 340), modiftcatengardacfto a Navarra i Ahva (DME), que

és d'ús freqüent en les terres xurres de I'interior del País Valenciá: hardacho a Villena

i Sax (Torreblanca 1976:235); a Requena, Utiel, Aiora, Villar i Puebla de Íjar (Briz

t99L: 130) i a Ludiente (Alba 1986: L34). Fardatxo és la denominació predominant en

valenciá, encara que a la nostra comarca té un ús forga restringit, a favor de la variant

fondtica sarvatxo, igualment influida pel mossárab.

sarvatxo [sar'vatJo] / [ser'vatJo] @b, Bg, Bl, Bv, cam, pa, ped) / [sal'vatJo] (Atz, E).

La variant de I'Atzúvia i de la Vall d'Ebo deu haver-se format a partir de la pressió de

I'adjectiu salvatge. Segons Gimeno (1984: 18), "una altra illa de sarvatxo es consrara

al Baix Maestrat (...) i a part de la Plana de Castelló, sobretot la part del nord".

MaSARAI,I(A. Petit mamífer insectívor, semblant al ratolí, peró amb el musell llarg i

punxegut. (Mapa núm. 162)

busarany (Ala, Atz, Bg, Llo, or, San, Tor, ver) / musarany @). Masculinizació de
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musaraÍtya i posterior alteració fonética que ha transformat el fonema lml enuna [b],

atés que tots dos sons presenten una equivaléncia acústica evident.

gambosí (A, B, Cas, E, Gall, Mur, Par). El DCor i el DCVB fan derivar aquest mot de

gamba. Independentnrent de I'origen, el que sempre s'observa és que el terme en

qüestió s'aplica generalment a diversos animals menuts: a Almudaina ---el Comtat- fa

referéncia ales tisoretes o papaorelles (DCVB); a I'Albufera, gambússia és "una mena

de peixet molt petit, (...) perqué es mengen la larva del mosquit" (DCor); i a I'interior

de la Marina (inclosa la vall de Guadalest [Beltran 1998: 51]) es tracta de la musaranya

o també d'un ocellet menudet que senyala fred i que va per dins del poble, per damunt

dels fils de la llum i de les portes; segurament el caragolet. A més a més, hi ha la

creenga popular -a la Marina (Beltran 1994:80), a Tortosa, a Mallorca (DCW) i a

Vinarós (DCor)- de fer creure als xiquets que hi ha uns animalets imaginaris,

anomenats gambosins, que bufen i creen el soroll del vent i que cal cagarJos a les nits

ventoses. PerÓ, per a aquesta segona accepció, el DCor (s.v. gamba) ens suggereix la

relació amb el portugués de Beira gambusíno'caga imaginária'.

trapó (Bb, Bd, Bsa, D, G, Llí, Ped, Se, Teu, X; treponet a C) I tarpó (Po) / tapó

(Xeb). L'étim d'aquest vocable deu ser el mot talpó (eI talpó ) eI tarpó ) el trapó

> el tapó).

4.1.9.4. b) Amfibís, réptíls i altres anímals (unitats léxiques no cartografiades)

amussar [amu'sar] (4, B, P) / [azmu'sar] (E). Atiar el gos a algu.

amutxar [amu'{ar] (Bsa, Par, Teu) / [mu'tfar] (Atz, Bb, Bd, Bg, Bme, D, Gall, Nou,

Ond, Or, Po, San, Tor, Ver). Atiar el gos a atgú.

inec (Atz, ond, P, ver). Enfront del castellanisme pato, tan comú al llarg de la

geografia valenciana, a les terres próximes a la Marjal es conserva la denominació
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tradicional d'aquests ocells de la família dels anatids. Se'n coneixen de moltes classes,

com ara el collverd, el cap-roíg, el sarset, la parda, la coa de junc i el cullerot, entre

d'altres. A la Marina Baixa (Callosa) aquest mot només ha quedat fossilitzat en el

modisme/er I'dnec'fer elruc' i a Elx, segons Segura (1998: L29),lafemella de l'ánec

collverd encara es coneix com a dnera. Amb tot, unes dades escadusseres i afllades que

confirmen la tendéncia a I'oblit d'un mot tan nostre, condemnat a desaparéixer de la

parla viva.

aüixar tuJá(r)]. 1. Espantar les mosques. 2. @ed, Rá, Xáb) Atiar un gos. verb de

creació onomatopeica, a partir del crit uix!, utilitzat per a fer fugir certs animals o
incitar-los per a envestir o atacar.

clapir (A, Ala, Gall) / glapir (L10. Lladrar el gos amb un crit agut quan assenyala la

caga.

cloquejar (Teu). Escatainar les gallines abans de pondre.

cotxino ftu'tJínol (Llí, X). Porc.

dragó [andre'yo] / [andra'yo] (a Ala [andri'yo]). Sauri de la família dels gecónids,

d'uns wit centímetres de llarg, de pell escatosa i de color gris verdós, amb la part

inferior del cos blanca. S'alimenta d'insectes i es localitza sovint a les parets o badalls

de les cases.

escainar-se (Ped, Teu). Escatainar les gallines. Mallorquinisme. A Teulada abans de

pondre cloquegen i després s'escainen.

esmunyir. Munyir, treure la llet d'una mamella. La variant de la Marina Alta sembla

que no té massa extensió: eI DCor (s.v. mwtyir) la dóna com a própia de Valls, Reus,
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Tarragona i una zona que comprendria les comarques de la Safor, la Marina i I'Alcoiá-

Comtat. A Xábia pronuncien esbunyir, grácies a un procés dissimilatori de nasals,

afavorit per I'equivaléncia acústica entre dos fonemes *lml i lbl- que presenten molts

trets en comú.

galipau (Forna [l'Atzúvia]). Tipus de gripau no massa gran. El DCW també ho recull

a Vic i St. Feliu de C. amb el sentit de 'calápat'. Vegeu DCor (s.v. griparz) i compareu

arrtb calapater.

indiir [andi'a]. Titot, gall dindi. Enfront del castellanrsme pavo, forga estés en valenciá,

especialment el meridional (Veny 1978: mapa 2, basat en les informacions ileI'ALDQ,

la Marina manté viu el terme índíd, paral'lel a I'eivissenc indíot i a la forma andíot de

la Vall d'Aneu (Sistac 1998: 75), com ho és també de les formes més generals gall

díndi. A Relleu, la Torre de les Maganes i Xixona se sent més aina la denominació

castellanitz ada índi o .

llebra. Llebre. A la Marina Alta hi ha un predomini absolut de la forma llebra, a

diferéncia de la Marina Baixa que presenta llebre. Sembla que aquesta vacil'lació

vocálica és una constant en tot el catalá occidental, com es desprén de les paraules de

Coromines (s.v. llebre) en estudiar aquest vocable: "En els parlars occidentals fins avui

continua encara el tantaraneig entre -e i -a"; i de les dades locals que en dóna, com ara

llebre a Alcoi, al Portell de Morella i a Castelló de Rugat i llebra a la Ribera d'Ebre,

Castelló de la Plana, Quatretonda, etc.

lleixigada. Llorigada. Cria de conills; i, per extensió, un conjunt relativament nombrós

d'animals de la mateixa espécie: una llexigó de conills, de perdius, etc. A Callosa i a

Bolulla es pronuncia lletxígá,la qual cosa fa pensar en un origen castellá del mot.

lloriguera [d3oli'yera] (Ped). Cau de conills. La variant pedreguera és resultat d'una
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dissimilació a partir de lloriguera: elprimer pas seria el de -r- per -/- (*ilotiguera) i

seguidament una nova dissimilació de les laterals.

lluenta @b, cas, X). Tipus de sargantana un poquet més gran i lluent.

mamacabres. Psammodromus algirus. Sargantana cuallarga. Segons Villaplana (1988:

56), "aquesta sargantana rep aquest curiós nom a causa de la creenga bastant estesa, i

que sovint és atribuida a les colobres, d'alimentar-se de la llet de les cabres quan

aquestes descansen".

manxa @g, Teu). Tipus d'insecte que, segons un informant, "talla la soqueta de les

tomaqueres".

meular (,{, Br, Bv, Teu) / maular (Cas) / miular (Ala, Alc, Atz, Bb, Bl, Bsa, C, E,

Llí, Nou, Ond, Tor, Ver, X). Miolar el gat. Possible mallorquinisme fonétic, ja que

en valenciá predominen les pronúncies mnular o míular.

moltró (E, Or, Ped, Xáb). El mascle de I'ovella destinatala procreació s'anomena

mardd. Quan es parla de carn de moltó es fa referéncia a la carn de corder, d'ovella o

de borrego. Aquest mot, que encara té certavitalitat als pobles esmentats, es desconeix

per complet a la major part dels pobles del voltant.

mosca d'ase (general) / mosca d'Aixa (Bb). Mosca del bou. Tabanus bovinus. La

segona variant ha substituit el mot ase, prácticament desaparegut del llenguatge

quotidiá, per un topÓnim forga conegut a la comarca; es tracta del Castell d'Aixa.

orso. Ós. Sovint se'n fa un ús metafóric d'aquesta veu, ja que, en comptes de designar

I'animal del génere ursus, s'aplica a una persona que -suposadament- té

característiques semblants: quin orso estds fet!
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pitiu [pi'tiw] i [pe'tiw] (Teu). Indiá, galldindi. Veu d'origen onomatopeic.

ranoc [re'nck] (4, Pa). Gripau. Segons Segura (1996: 237), renoc és la forma habitual

d'anomenar el gripau a la zorra central i meridional del camp d'Alacant, alhora que

existeix el femení renoca referit ala granota.B,lDEsc (s.v. renóch) defineix el masculí

com una 'rana de zarual. Reptil semejante á un sapillo', mentre que al DSan (s.v.

renoch) apareix senzillament com a 'rana' o 'renaquaco'.

sargantana. Sauri del génere Lacerta, de poca grandária i cos estirat. La major part de

la comarca coneix la variant metatitzada, alhora que presenta vacil'lació de la vocal de

la primera síl'laba:

segrentana: Atz, Bb, G, Nou, Ped, Sag, San, Se, Ver

segrantana: A, Ala, Alc, C, Cas, D, E, J, Llí, Llo, Mur, Or, Par, Tor, X

segantana: AA

sergantana: Bsa, Teu

sagrantana: J

sargantana: Bsa

teranyina. Teixit que fa una aranya amb al fil que segrega, per a cagar insectes que li

serveixen d'aliment. Pren les variants següents alazona d'estudi:

tarallína: A, Cas, E, Ped

tallnrinn: Alc, Bb, Bsa, C, Lli, Nou, Ond, Ped, Teu, X, Xáb

tallerina: Llo

Des del punt de vista fonétic, s'ha produit una dissimilació consonántica (ny-n

>11-n) i una assimilació vocilica (tera-)tara).

tossar [tu'sar] (Bsa). Topar el bou. Benissa és l'únic poble de la comarca que conserva

aquest verb, enfront de la forma topar, pronunciada en [o] o [u], tant átona com tónica,

a la resta de pobles. No obstant aixó, hi trobem diversos derivats com ara tussot'colp

al cap' a Castells de Serrella i tussaló a Callosa i Bolulla.
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udolar. Aplicat als gossos, cridar de manera prolongada i planyívola. Pren les variants

següents a la comarca:

ular: C, Se

aülar: D, Teu

dular: Bsa, X

ELDCoT (s.v. udolar) testifica que "avui la variant adular (amb el derivataduQ

segueix a Mall. (.".), i a més a Men. i Eiv. (AlcM), peró reduit normalment a dular
en aquesta darrera illa (...) A Castelló de la Plana adular ha continuat en sentit figurat
(...)'. I de la lectura dels textos de J. Martí i Gadea, nascut al Comtat, peró molt
vinculat amb la Marina, dedueix que "adular deu tenir ús en altres bandes del país

Valenciá també", referint-se precisament a aquestes comarques. Colomina (1991 :329)

amplia I'irea d'aquesta darrera variant a la Marina Baixa i a Xixona.

viri (G). Verí del gripau i, per extensió, 'persona roina'. Ex.: Quinviri estdfet este
xiquet!Aquesta variant fonética, aplicada únicament a la substáncia tóxica, ja la trobem
documentada al DMGa (s.v. víri).

4.1.9.5. (a) Fítonímia (repefiori de termes cartografiats)

BOGA. BovA. Génere de plantes herbácies perennes, de la família de les tifbcies, les fulles

de la qual serveixen per a fer seients de cadira. Thypa,qp. Mapa núm. 15g)

boga 1. (C, Bsa, D, G, J,Llí, Se, X).

bova (A, Ala, Alc, Atz,B, Bb, Bd, Bg, Bme, Cas, E, Gall, Llo, Mur, Nou, Ond, Or,

P, Par, Ped, Po, Ri, Sag, San, Teu, Tor, Ver, Xa, Xáb).
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oEPELL. BRItc. Arbust. Eríca multiflora. (Mapa núm. 155)

cepell (A, Bsa, C, Llo, Nou, Par, Teu) / cipell (Atz, E) / xipell (8, Gall). El mallorquí

xipell és viu a les hores d'ara a la Vall de Gallinera, Beniaia i I'Orxa, mentre que

l'Ataivia i la Vall d'Ebo -amb cipell- presenten una forma híbrida entre aquesta i el

valenciá cepell. A Pego cepell és 'tota la llenya de la muntanya', oposant-se alpetorro,

que correspon al bruc.

cepetell (Se). Segurament es tracta d'un híbrid entre la forma originaria cepell i la veu

de creació onomatopeica petorro / petorrí, própia dels pobles vei'ns. Compareu amb

estepell que és la variant que pren aquest mot al poble de Gata.

estepell [asta'pe¿{ (G).

petorrell (Ala, Alc, Bd, J, Llo, Mur, Ped, San). Deriva del motpetoto, pels esclafits

i sorolls que fa en tirar-se al foc. L'afegiment del sufix -el/ s'explica segurament per

analogia a cepell, que és un dels sinónims més coneguts del valenciá.

petorrí @sa, c, Nou, Teu).

petorro (Atz, Bme, Cas, D, Gall, P, Rá, Sag, Ver, X, Xeb).

J0NC. "ruNc.Nom donat a diverses herbes monocotiledónies de llocs humits. (I\rtapa núm.

3)

jonc @sa, C, G, J, Llí, Teu, Xib;Tbnquet a Ped; anjonc aXijonquera a Nou). Sempre

s'ha volgut opos¿r la parella léxica, o més aina fonética, jonc / junc, per a caracteútzar

els dialectes orientals i occidentals respectivament. A alguns punts de la Marina Alta,

a Tárbena i a Famorca l'única forma existent és jonc, jonquet o jonquera. Enel cas de

les variants que presenten la lol en posició itona (concretament la de Pedreguer i

Tárbena) no podem assegurar que siga un derivat de jonc,ja que també podria procedir

de iunc; ara bé, el fet que hi haja llocs on es diu jonc i que les característiques del

parlar de Pedreguer no siguen especialment propenses al canvi de u ) o (compareu
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bullír, iulívert per les formes més habítuals en el valenciá veí bollír í jolívert) fan

pensar que es tracta d'un derivat de jonc i, per tant, d'un mallorquinisme més.
junc (la resta).

MORELLAR0QUEM. Planta urticácia de I'espécie Parietaria fficínalís, principalment la

varietat dffisa. (Mapa núm. 154)

apegalosa fpey a' lozal (Alc).

herba roquera @d, Cas, G, J, Llo, Mur, Par, Ped, Sag).

maria roquera (Atz, P).

molla roquera ['mcr(e ro'kera] / [mu r(aro'kera] (Se). Aquesta denominació es deu

haver format, per regressió, apartir de la variantmetatitzada mollera, que sembla que

és bastant freqüent, segons eI DCW, a Mallorca -i ací a les nostres latituds, a Catp i

a Altea-. L'adjectiu roquera -morella roquera, herba roquera- fa referéncia al lloc

on més en solen créixer (a la vora de les roques, dels márgens, etc.).

morella (A, Ala, B, Gall).

morella roquera @g, Bme, Po, Rá, Tor) / mollera roquera [ro'kera] (c) / [ru'kera]
(Bsa).

rapamorella (Bg, E).

rentabotelles (Xáb). El nom que rep aquesta planta remet a les seves qualitats

netejadores. Molts informants recorden que la feien servir per a rentar objectes de vidre

o de test, com ara gerres, setrills o qualsevol veixell de les mateixes característiques;

compareu arcrb rentapitxers dels pobles veins de Teulada i Poble Nou i awtb renta-

setrills i llavatassa que són les formes própies de diverses localitats de la Marina Baixa

@eltran 1994:92 i95).

rentapitxers (Nou, Teu).
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0RTIGA. Planta les tiges i fulles de la qual estan cobertes de péls rígids que es trenquen

amb facilitat i que segreguen un líquid urticant que produeix una gran picor i taques a

la pell a qui la toca. Urtíca urens. (Mapa núm. 156)

formiga [for'niya] @g). Mitjangant un procediment metonímic, basat en una relació de

causa i efecte, la sensació de formigueig i picor que provoca tocar aquesta planta ha

acabat per donar-li nom.

guardiana [gor'6jana] (A). Es tracta d'una veu paral'lela a la forma guardíans, sentida

a Monóver -les Valls del Vinalopó-, el nom de la qual fa referéncia a la capacitat de

"guardar" o impedir I'entrada a un hort o a un camp.

herba piquera (L1í, X).

matos (Llo). Possible reducció de picamato, que és la variant que predomina als pobles

veins.

ortiga (A, B, Bmau, Bsa, Cas, E, Gall, Mur, Se).

picamato (Atz, B, Bme, Gall, P, Par, San). La denominació que pren n'és ben

il'lustrativa, donades les característiques de la planta: es tracta d'un compost de pico y

mato, amb alteració del primer element.

picapacos (G) / picapatos (Rá, Tor) / picapardos (Ala). Variants fonétiques -amb

repetició deliberada d'oclusives- que segurament parteixen de pícamnto com a forma

básica o originária. Segons informa Climent (1992: 281), "tot i ser urticant, és

comestible, bullida, com una verdura qualsevol. Té propietats antireumátiques i és

diürética (fa orinar i facilita I'eliminació de les substáncies noibles del renyó)".

patos (Bb, Bd, D, J, Nou, Ond, Or, Ped, Po, Sag, Teu, Xa, Xeb) / pacos (C, Ver).

Deu tractar-se d'una reducció de picapatos i picapacos.

n¿'ta on PASTOR. ORESPINELL. Planta molt coneguda i apreciada, les fulles de la qual

es posen amb aigua i sal o amb vinagre, i es menja en amanides o com a aperitiu.

Sedum sp. (Mapa núm. 157)
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crespinell. Pren les variants següents a la comarca:

caspínell: Bsa, Bv, C, Teu, Xib

escarpinell: Pa

gaspinell:81, Br

raimet de gat @g, Mur, Par). Aquest¿ denominació s'ha creat apafifu d'una associació

d'idees que relaciona el felí, i el seu costum de malavejar per les teulades, amb el fet

que aquesta planta hi creix enganxada amb certa facilitat.

raim de pastor (la resta; a Gata rimet de pastor).

TIMó. FARTGoIA.. Planta Thymus vulgaris. ( Mapa núm. 159)

botja ['bod3a] (Xeb). Mentre que a tota la comarca el mot botja fa referéncia a

qualsevol mata petita i atapeida, de forma semiesfbrica, a Xábia i a Callosa d'en Sarriá

s'aplica al timó o farigola. S'ha produit, per tant, un procés metonímic mitjangant el

qual el nom genéric ha passat a denominar I'espécie considerada pels parlants com a
prototípica.

frígola / friula. Aquesta solució léxica, en valenciá, abasta una área costanera que va

com a mínim des de la Safor -frigóla a Oliva i a la Font d'en Carrós- a I'Alacantí,

amb friula a totes les partides d'Alacant, llevat de la zona meridional, segons afirma

Segura (1996: 186). És, peró, a la Marina Alta on l'ámbit d'aparició d'aquest mot

s'eixampla més i pren més volada, possiblement pel reforg del mallorquífrígota. Al

mapa núm. 159 queda delimitada la isoglossa que separa, al centre i a llevant de la

comarca, aquesta denominació i, a les valls interiors, la forma més estesa en valenciá,

tímó o timonet. Són dues les variants fonétiques que es reparteixen d'una manera

equitativa la zona cost¿nera, a les quals se n'ha d'afegir una tercera d'intermédia:

frígola: Alc, Bsa, D, G, J, Nou, Ond, P, Ped, Po, Teu, Ver, X, Xa

frígula: Bb

friula: Ala, Bd, Bg, Bme, C, D, Llí, Llo, Mur, Or, par, Ri, Sag, San, Se, Tor
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El DSan (s.v. frígoleta) apunta que es tracta d'una "yerba para adobar las

¿Izeytunas, vulgo herba de olíves. Llímase frigoleta en la Marina". No sabem si es

tracta d'una confusió o realment s'ha aplicat aquest terme a la sajolida.

timó (A, Ala, Atz, B, Bg, Cas, E, Gall). Denominació majoritiria en vatenciá.

4.L.9.5. @) Fitonímic (unitats léxiques no cartografiades)

aferragossos [fera'yosos] (Mur). Tipus de planta.

ajoca-sapos [,d3cka'sapos] @). Nom de planta. Segurament és la mateixa que l'ajoca-

gripaus, ajoca+ótils o ajoca-sapos que recull Masclans (1981: 28). En aqueix cas, es

tractaria de I'anomenada científicament Limoniastrum monopelatum. Aquesta

denominació també és coneguda a Bolulla (Marina Baixa).

albalatge. Planta molt abundant a la vora de les carretercs. Hiparrhenia hírta. I-es

variants fonétiques recollides a la comarca són les següents:

albelatge: Tor

asbelatge: Alc, Bg, J, Llo, Par, Sag, Teu, Ped, X

ambelatge: Mu

belatge: Bsa, Cas, D, J, Se

herbelatge: Ala

El DCor (s.v. abellatge) dóna com a mot básic un derivat d'abella; el DCW

pren de Cavanilles la variant alballatge; la dóna com a valenciana i la fa correspondre

al génere.,4 ndropogon Colomina (1991: 88-89), tenint en compte les variants catalanes

recollides aL DCor i les arreplegades per ell mateix a la Marina Baixa, fa notar els

diversos encreuaments que ha sofert aquest mot segons els llocs: especialment amb

herba, abella, ametla, i fins i tot ovella, i proposa per a alballatge (Cavanilles) la

relació arrrb palla, tenint en compte I'altura de la tija.
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argelaga. La pronúncia angílaga, predominant a la meitat sud del PaÍs Valenciá, és

alteració del mot argelaga (Ulex parvíflorus); no obstant aixó, hi trobem, només a la

nostra comarca, tres variants fonétiques més, dues d'elles amb metátesi i un parell més
amb tancament dela lel originaria pel contacte amb una palatal:

angelaga: Alc, Bd, Llo, Sag, San, Teu, Tor

angegala: Bd, Bg, Or

angigala: A, Ala, B, Cas, G

angilaga: la resta

arítjol (Ala, Bsa, cas, Llo, Par, Ped, Sag, San, Teu, Tor, X). ptanta smitac aspera.

avena [véna]. Civada. Avena satíva. Segons el DCW, "la paraula avena s'és perduda

gairebé del tot en la nostra llengua viva; no es conserva sinó a la part meridional de
Catalunya i en el regne de Valéncia".

barbellera (Sag). Tipus de planta. Segons m'informa un llaurador, "és una botgeta
pareguda a I'asbelatge".

batafaluga. Planta Pimpinella anísum. Anís. Pren les variants següents a la comarca:

matafaluga: gairebé general

matafoluga: G

botifaluga: C

botja-rossa (C, Teu). Planta que es passava per dins la caldera perqué la pansa prengués

color, ja que I'aigua en quedava tenyida.

cabrona. Calícotome spínosa. Argelaga negra. Arbust de més d'un metre d'algi.ria amb

flors grogues. Pren les variants següents:

cabrona: J, San
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cambrona: Dn P, Se, Teu, Xáb

encabrona: Ala, Alc, Atz, Llo, Tor, X

encambona: Bsa, C, Cas

cambronera: Ver

canudet (Cas). Coa de cavall.

canyafel (D). Planta Ferula communis.

corretjola. Planta que creix arran de terra i que trau unes tiges molt llargues amb fulletes

ovalades. Convolvulus arvensis. La variant meridional immediata d'aquest mot és

corríola, que s'estén des de la Marina Baixa (Beltran t994: 87) al Baix Vinalopó

(Segura 1998: L27). ACastells de Serrella apareix I'híbrid corrt{ob, documentat ja al

DSan (s.v. corríjola) com a 'corrihuela, hierva'.

coscoll. Quercus Cocciftra. Garric. Arbust amb fulles petites i espinoses que produeix

aglans o bellotes, i que s'adapta perfectament als ambients secs.

cosconella (Sag). Planta semblant a la cama-roja, peró amb la fulla blanca.

dacsa [dáksa] / [dátsa]. Denominació própia de gran part del valenciá centromeridional,

Eivissa i la Marina i el Comtat, aproximadament, oposant-se a la resta del valenciá que

coneix aquesta gramínia per panís, continuació de I'aragonéspanizo, que arriba a terres

d'Albacete, Múrcia i Andalusia.

emparraladora (Llí). Planta enfiladissa. Derivat de parra.

erigó [ari'so]. Tipus de planta Alyssum spinosum, coneguda en altres llocs -i ací també

sovint com a sinónim- per cadíreta de pastor ilo coixínet de monja,
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evo. Ferratge que es dóna als animals per a menjar.

falzia. Planta Adíantum capillus-Veneris. Etimológicament, 'falaguera petita' (<

FALICICULA). En totes tres accepcions és interessant de ressaltar la pronúncia ioditzant

(falzia < falcilla < falQ), que sembla que no és massa freqüent en valenciá.

fenollassa [fano'r(asc] (X). Tipus de planta que s'apega i que forma una capgana. En

mallorquí (Dcw)hihalafonollassa, que s'aplica a diferents plantes. Mallorquinisme.

farratge. Herba i cereals destinats a alimentar el ramat, especialment a la primavera:

herba asfals, evos, ordi, vena, blat, etc. Pren les variants següents alazonad'estudi:

ferratja: Atz, Bsa, P, Sag, X

ferratge: Cas, E, Teu

esferratja: Alc

forratge: molt estés

forraque: C

fleix (Teu) / flet¡r (Ala, E, Xáb) / fletxer (LIo). Freixe.

ganjol (Ala, Alc, cas, Gall, J, Llo, Mur, or, par, Tor, ver, X; ganjoleraa sag) | gajol

(Bsa, C, Teu, P). Lliri blau. Per a saber I'origen d'aquest mot no s'ha de perdre de
vista el menorquí gíniol ni les formes garitjol i gladiol, que arreplega el DCVB, a
l'igual que guiió|, que trobem al DMGa, i I'italiá giaggioto. Sembla que totes les
variants esmentades -i I'occitd antic glaujol-procedeixen del llatí cLADIoLUM, segons
Colomina (1991: 210). El terme ganjol prenun sentit pejoratiu quan s'aplica a una
persona.

garbuller. Crataegus monogyna. Arg. Fa uns fruits rojos anomennts cireretes d'Alaguar

[de la'war]. Vegeu graüll.
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garbuller: Ped

garguller: G, P, X

germí. Gessamí. I¿ forma que pren a la comarca aquest mot presenta rotacisme a partir

de la forma gesmí.

germí: C, D, Ped, Xáb

jarmí: Llí, Nou, Teu

germíl: E

jarmil: Ala, Gall

I-es variants amb -/ s'han format a partir del derivat germiler, que és fruit d'una

dissimilació i/o assimilació de I'original germíner (m/n ) m/t; n/r > t/r ).

graüll (x¿b). Cirereta de pastor. Fruit del graüller'arg, garbuller'. El DCW d6¡p-

entrada al mot agraüller alazona de Lleida, aplicat a la mateixa planta o a d'altres de

semblants, i el relaciona amb abreülls, amb canvi de á en g per analogia de agre. El

DCor (s.v. obrir) també el considera derivat d'abriütls -amb i, perü- el mot breüller
'arg blanc' i les deformacions ardagulliadragull, moltprdximes fonéticamental graütt

xabier.

greixonera (Bsa). Tipus de planta.

guardalobo @sa, Teu). Planta Verbascum Thapsus. El DCor (s.v. gord) arreplega en
valenciá meridional gordellobo a Confrides, també gordellobo a Xixona, guardalobo

a la Vall d'Alcalá i a Vall de Gallinera i gordellop o gordolobo a Alcoi. Coromines

considera que totes aquestes formes s'han heretat del mossárab, especialment

gordellobo, on, segons ell, "no hi ha encara la típica assimilació mossirab del -de- a
les oo circumdants".

Siga com siga, i seguint el DECH (s.v. guardar), aquesta variant meridional

deriva del llat. vulgar coDA LUPI, 'cua de llop' - a moltes zones del principat
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s'anomena cua de guilla, cua de guineu, cua de llop o cua de moltó-; en romanés,

francés antic i occitá, segons el mateix Coromines, és coada lupului, coue de loup i

couo de /oz (Alps) respectivament.

Tant aquest lingüista com Veny (1991,:74) no consideren aquesta forma com

a alteració de guardalobos, encara que els pastors la fessen servir per a encendre foc

i fer fugir els animals. De totes formes, tenen en compte la influéncia de I'etimologia
popular que, sens dubte, hauria explicat les diferents alteracions. Actualmentpredomina

Ia forma diftongada guardallobo, on o

esquadrirryar) i e > a, influit pel verb guardar.

herba alfals. Planta de la família de les papilionácies, sovint cultivada per a donar a

menjar al bestiar. En aquest cas, com en molts altres, a la Marina Alta es conserva la

denominació valenciana genuina enfront de I'expansió, en altres comarques, del

castellanisme afa$a. A Dénia herbafals.

herba de foc (J). Aladern.

lletsonia [Áikso'nia] (Bmau). Cosconella. Tipus de planta.

mal-llaurat (Llo, Par) / mal-llaure (D, X). planta plantago albícans.

mata. Llentiscle. Pistacía lentíscus.

matacabra. Roldor. Coríaria nryrtífolia. Planta d'algária considerable amb fulles

llargues que tenen flors en forma de campana oberta. És molt perjudicial per al ramat.

mataconills (Mu). Fumária, fumdeterra. Sembla que és una planta que agrada molt als

conills, i per aixó en mengen molta, i, com que hi té molta aigua, sovint se,n moren.
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mendastre [man'dastre] (Ala). Planta semblant als ambrasers (esbaruers) que ix pels

márgens i s'agafa a la pedra.

moc de gatl (P). Tipus de planta.

nepta ['nepta] (X). Mentha sp. Té altes qualitats curatives i per aixó hi ha el refrany

"nepta tot el mal repta". El DCW dóna aquest mot com a propi del catalá oriental.

nuguet (Sag). Coa de cavall. Equisetum sp. Aquesta planta es caracteritza perqué té una

série de tiges superposades una dins de l'altra, amb forma d'antena. Així doncs , nuguet
-que també és propi de Callosa (Colomina 1991: 252; i Beltran 1994: 93)- fa

referéncia precisament a les juntes o nucs que es formen entre una tija i una altra.

nyesto (Cas, Llí, X) / nyestro (A, Cas). Aladern. Rhamnus alaternus. Forma paral'lela

al castellá mesto. Segons el DCor (s.v. nyésto(l)), que jadocumenta aquesta veu a Xaló

i a la Vall de Gallinera (i a Tárbena rryésto[), ens trobem possiblement davant d'un

mossarabisme, amb una n- (ny-) relativament moderna, fruit d'una contaminació d'un

altre mot. El nom que pren aquest arbust a la nostra comarca (encara que compartit amb

el geosinÓnim sofraíra) sembla que té una extensió major en valenciá: jo el conec de

Callosa d'en Sarriá, on pren la variant nyestro, i de la comarca d'Alcoi-Cocentaina.

ordi. A diferéncia del valenciá general, que a imitació del castellá aplica el terme civada

(cast. cebada) a la planta gramínia coneguda científicamentHordeumvulgare, el parlar

conservador de la Marina Alta - com ja assenyala Veny (1978: mapa 25) basant-se en

I'ALDC- conserva la denominació genuina.

panissola (G, Xeb). Serreig. Planta Setaría verticillata. Derivat de panís, per la

semblanga formal.

pastanaga [pasta'naya] / [paste'naya]. Herba de la família de les umbel'líferes que fa

360

Vicent Beltran i Calvo

El parlar de la Marina Alta: El contacte interdialectal valencianobalear. Vicent Beltran i Calvo.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999.



la flot alta i blanca. Daucus carota.

pedrenca (J, P). Tipus de planta, de la mateixa família que el gr¿rm.

pelosella lpeno'zeÁaf (Cas). Planta Hieracium pilosilla, que es cnacteriaa perqué té

unes arrels molt llargues, de manera que tornen a eixir després de llaurar. El DMGa

(s.v. pelusella) defineix aquesta planta com a 'vellosilla: hierba medicinal, de l¿iz

delgada,. . . ' .

peritinel'la. Tipus d'herba. Segurament correspon alapimpinella (Sanguisorba minor:

pimpinétla a Par), que recull Masclans (1981: t9z-L93), i que pren la variant

peri*ínéla a Dénia, segons el mateix autor, ipepinélla a Tárbena.

picatalons (Mu). Cabotetes del trébol.

ponedora. Fumária, fumdeterra. Planta delafamília de les fumariácies. Climent (1992:

153) arreplega aquesta veu a la Marina Baixa i considera que el nom té relació amb

alguna propietat que se li atribueix, ja que, segons diuen, "les gallines piquen aquesta

herba quan van a pondre els ous". No obstant aixó, el nom podria tenir I'origen en el

fet que la ponedora és una de les plantes preferides per aquests animals a I'hora de
pondre o covar, o bé perqué adopta la forma de jag.

rapa (Ala, Alc, Atz, C, Cas, J, Llo, Mur, Par, Ped, Sag, Tor, Ver, X). Cugot. Cresol.

Arisarumvulgare. Planta que sol criar-se en llocs ombrívols i humits i que té unes flors

en forma de cresol o caputxa de frare, la qual cosa fa que a Mallorca siga coneguda

com a rapa de frare i a gran part del País Valenciá com a cresol. El fet que només

s'haja documentat la denominació de rapa a la Marina (Beltran t994:95) fa pensar en

la possibilitat que siga un mallorquinisme.

Vicent Beltran i Calvo
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rapallengua (Bg, Mur, Sag). Tipus de planta que "ix molt espessa i que té la part de

baix de la fulla apegalosa".

rénit (Sag). Tipus de planta de fulla ampla, que té llet a les seves tiges i que pot arribar

a mesurar un metre. No enregistrat a cap diccionari consultat.

sabonera. 1. (Ped) Anagall. Anagaltis arvensís. És una planta bona per a curar talls. A

la Llosa herba sabonera.

sajolida. Herba d'olives. Satureja obovata.

sejolida; Bb, San, Tor

sejolina: A, Ala, Afz, Or, Pa, Ver

serjolíva: Ped

serjulíva: X

sajoliva: Alc, Llo

sejoliva: Atz, J, Mu

serreig @, Ped) / [sa'retJ] @b). Planta gramínia de I'espécie Setaría vertícillata, que té

les espigues molt enganxadisses. No obstant aixó, a Pego distingeixen el serreig

apegalós del serreíg moscat i eI serreíg parauiós (1paraíguós).

sofraira (Xeb) / soflaina (D, J). Aladern. Rhamnus alaternus.

treponera [trapo'nera] (Ala, Alc, X) / herba treponera ['erba ffapo'nera] (Llo). Planta

Verbascum Thapsus. Cua de llop. Segons el DCW, trepó a alguns punts del País

Valenciá. Es caracteritza per tenir un espigó alt i per les fulles grans que cauen a la

base, amb un tacte semblant al del vellut.

vinagret (X). Agret.

Vicenl Beltrun i Culvo
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LEXIC

CLASSIFICACTó nnr, r,Éxrc zooxÍvilc I FrrotúiuIc coMARcAL

1. INVERTEBRATS

r.r. eNEr.LrDs
Animals invertebrats llargs i prims, sense potes, de cos blanet i cilíndric, dividit

generalnent en segments.

r.2. MOL.LUSCS

Animals invertebrats de cos blanet no segmentat, sovint amb closc a o corfa
calcária.

Nom estfurdard Nom científic Noms comarcals (Marina Alta)

llambric (Cl. oligoquets) llombrígol, llambrígol, jombrígol,

jambrígol, ambrígol

sangonera Hírudo medícinalís sangonera

avellanenc Spf helícoideus avellanenc, vellanenc, vellarenc, vellerenc,

villarenc, carugoli, carcgoli

caragol (Nom genéric) caragol, caregol, carregol

Helix aspersa moro, bover, baver, calap, carapato,

escarpater, carapater, calafater, escarbater,

carabater, pataquer

Otala punctata cristiá

Sphíncterochila

candidíssíma

judio

rerneta Pseudetachea

splendita

txona, xona , aixona

Vicent Beltran í Colvo
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1.3 ARTRÓPODES

Animals invertebrats amb membres articulats i simetria bilateral.

1.3.1 ARACNIDS

Animals invertebrats artrópodes amb el cos dividit en dues regions.

1.3.2 MIRIAPODES

Animals invertebrats artrópodes amb dues antenes al cap i el tronc molt

segmentat, amb un parell o més de potes a cada segment.

1.3.3 CRUSTACIS

Animals invertebrats artrópodes amb el cos cobert d'una closca carcária, abdomen

amb anells móbils i dos parells d'antenes.

alacrá, escorpí Buthus occítanus alacrá (p1. alacrans / alacraes)

aranya (diverses espécies) aranya

paparra Rhipicephalus

sanguineus

capaffa

Hinantariella

pseudohimanariunt
capganeta, gitana, dineret, centcames

cenq)eus Scolopendra singulata mare de cent cames, mare de déu de cent

cames, centcames, cuquet de cent cames,

alacranera

porquet de sant

Antoni

Armadillíum

vulgare

gorrina, gorrinya, porquet de sant Antoni,

cuquet de sant Antoni, cuquet de bola,

porcellana

Vícent Beltran i Calvo
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1.3.4 INSECTES

Animals invertebrats artrópodes amb sis potes, antenes izero, dos o quatre ales.
El cos el tenen dividit en cap, tórax i abdomen. Respiració traqueal.

abella Apís mellifica bella, abella

barrineta

borinot Bombus sp. borumbot, burumbot, brumbot, bumberot,

borinot

cadell Gryllotalpa

GryIlotalpa

cadell

larva (?) callós

capellá / escarabat

pudent

Blnps lusítaníca retor

cigala (orde homópters) xitxarda, xinxarda, xitxarra, cigala

corco. corc (orde coleópters) corcó, corc

escarabat (orde coleópters) escarbat, escarbatol, escarabat, escaravat,

escaraba[x] o, paragüelo

espiadimonis (orde odonats) gavatxo, judio, diablet, dianxo, treu-ulls,

reiet, fideua, grandaio, bumberot, pardalet

d'estiu, pardal d'auia, gulla, teixidor, mare

de cavall, cavalla, cavallet, parit, parot,

julibeu, micalet, gambosí, volantí de

fontana, paraguai.

formiga (orde himenópters) formiga, forniga

grill Gryllus campestrís grill, enriquet

llagostí /

llagosta

(orde ortópters) llegostí, llagostí / llegosta, llagosta

llémena (larva de poll) llémena, llemna, llema

Vicent Beltran i Calvo
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lluerna Itlyctophila Reíchei cuquet de llum, lluerna, belluerna,

llanterna, flaret

marieta Coccínella

septempunctata

gallineta cega, mariquita

mosca Musca domestíca mosca

mosca del bou Tabanus bovinus mosca d'ase, mosca d'aixa

mosqurt (orde dípters) mosquit

oruga (larva de

palometa)

gruga

paloma / papallona (orde lepidópters) paloma

panerola / escarabat

de cuina

Blatta orientalís panerola, panderola, corredora, tartana

papaorelles Fofficula

auricularís

tallanas(sos), rapacul, (es)tisoretes,

(es)tenalles

peixet Lepisma

saccharina

peixet

poll Pediculus humanus poll

pregadéu Mantis religiosa tocacampanes, revoltacampanes,

voltacampanes, revoltejador de campanes,

revoltejacampanes, revol de campanes,

campanar, plegamanos, tallanás

puga (orde sifonapters) puga

sabater Gerris najas sabater, parís-parirás, aclaridor

tavi, tivec Tabanus bromíus tabal, tabi, tabanc, tabac

vespa Polístes gallicus vespa, despa

xmxa Nezara viridula xuxa

2. OCELLS

Vicent Beltran i Calvo
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abellerol Merops apiaster brellerol, ambrellerol, bellerol, asbellerol,

ambellerol, berellola

iguila Aquila iliga, iguila

alosa vulgar Alauda arvensis terredola, terrola

anec Anas pato, ánec

becada Scolopac rusticola gallineta, becassa, cega

bernat pescaire Ardea cinerea garsa

bitxac rogenc Saxicola rubetra cagaminecs, vitxac, vitxec, xibec, capet

negret

blauet, martinet Alcedo Atthís blavet, martinet

bosqueta vulgar Híppolaís

polyglona

xegna, xagna, xanna, xera, xara, xanla

botxí Lanius excubitor capsot botxí / butxí, botgí, capsigrany,

catsigrany, capsot marjalenc

cadernera Carduelís

carduelis

cagarnera, carganera

calándria Melanocorypha

calandra

calándria

canari Sertnus canarius canari

capslgrany, capsot Innius senator capsot, catsot

caragolet Troglodites

troglodítes

passaforats, busqueta

cogullada Galerida cristata caüllá

cólbit Oenanthe oenanthe cólbit, colbi, xólbit. xolvi

colom roquer Columba lívia colom

corb Coryus corca corb

cotxa cua-roja Phoenicurus

phoenícurus

coa-roja, cua-roja, vitxec de la coa roja,

pardalet de bérum

Vicent Beltran i Calvo
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cotxa fumada Phoenícurus

ochruros

fuma, calderera, vitxec calderer, calderó

cruixidell Míliaria calandra cruixidell, cluixidell, crutxidell

cuaenlairat Cercotríchas

galactotes

rossarda, rosalda

cuereta Motacilla alba tetina, titina, totina, tatina, coeta, coeta

blanca

cuereta groga Motacílla flava tatina/tetina/titina/totina groga, coeta groga

cucut Cuculus canorus cuquello, paput

duc Bubo bubo brúfol, bubo

durbec Coccothraustes

coccothraustes

esclafallidons, esclafitelló, pictort

esparver Accípíter nisus esparreguer, esparragaret, esparver

estornell Sturnus vulgaris estornell

falcó Falco peregrínus falcó

falzia Apus apus falzia, fr anzilla, frenzilla

I n.o.tugu Vanellus vanellus judia

gafarró Serínus serinus gafarró, gamfarró, camfarró

gamarús Stríx aluco caro

garsa Pica píca blanca

gavma Larus ridibundus gavma

I graula Corvus frugilegus gralla

griva cerdana Turdus píhrts tordanxa

j guatla, guatlla Coturníx coturníx guatla

lluer Carduelis spinus llauraoret, llogueret, llauret, lliuret, lliueret,

lluidet, colinc, colí, térit, tiero, figureta

Vicent Beltran í Calvo
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mallerenga

carbonera

Parus major ferreret, totestiu, tatastiu, capellá, estiverol,

retoret, primavera

merla Turdus merula merla, mél'lera, ammél.lera, mérlera

merla blava Monticola

solitaríus

soletari, pátxera

mosquiter comú /

xiulaire
Plrylloscopus

collybita /

sibilatrix

pruna, uitet, xiuit, busarany, nyec, suit(et),

sossuit, gurritictec

mussol Athene noctua mussol

mussol banyut asío otus corneta

óbila, óliba Tyto alba óbila

oreneta vulgar Hirundo rustica oronella, orandella, (es)falzia

oreneta

cuablanca

Deltchon urbica roqueret, requerol, oraneta, pardet, oronet,

orellonet, capot(et), cabotet, calbotet

oriol Oriolus oriolus papafigo, pamfígo(l)

pardal, teuladí Passer domesticus teulaí, taulaí, taularí

pardal roquer Petronía petronía perissó, térit

passerell Acanthís

cannabína

patxerell, patxarell, pajarell, pagerell,

pitxerell

perdiu roja Alectoris rufa perdiu

pmsa Fringilla coelebs pinzá, prinzá, pinsá, pinsat

pit-roig Erithacus rubecula pic-roig, pit-roig, petit-roig, collet-roig,

pin-roig, pap-roig, cap-roig, vitxec del coll

roig, pebe-roig, pi-roget, reiet

polla d'aigua Gallinula

chlorupus

polla (d'auia)

putput Upupa epops paput, parput, porput, mare de déu de

teulades [tawláes], mare de déu pintá

Vicent Beltran i Calvo
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rossinyol Luscinis

megarlrynchos

rossinyol, russinyol

siboc Caprímulgus

rfficollís

saboc

sit Emberiza cia sit

titella Anthus praetensis sordeta, brulleta, velleta, güeleta, rulleta,

sordet

tord Turdus philomelus tord

torlit Burbinus

oedicnemus

ximerlit, xemerlí

trencapinyes comú Loxía curvirostra trencapinyols, trencapinyons

trist Cistícula juncídis butjaqueta, garraixet, setrillet, reiet

rudó Columba palumbus tudó, todó, todo, tendó, turó

verderol, verdum Carduelís chloris verderol

xonguer Falco tinnunculus soliguer, xoliguer, txoliguer, aixoliguer
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3. PLANTES

agraüller Crataegus

monogyna

garguller, garbuller, graüller

aladern Rhamnus alaternus sofraira, soflaina, nyesto, nyestro, herba de

foc

albalatge Hiparrhenia hina albelatge, asbelatge, ambelatge, belatge,

herbelatge

alfhbega Ocímum basilícum alfhbega, alfhbiga, aufábega, auftbiga,

anfábega, anfábiga

alfals, userda Mendícago sativa herba asfals, herba alfals

Vicent Beltran i Culvo
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anagall Anagallís arvensis sabonera, herba sabonera

arbog Arbutus unedo bocer, borcer

argelaga Ulex parviflorus angelaga, angegala, angilaga, angigala

arítjol Smílax aspera arítjol

avena, civada Avena sativa vena

baladre Nerium oleander baladre

batafaluga Pimpinella anísum matafaluga, matafoluga, botifoluga

blat de moro, panís Zea mnts dacsa, datsa

boga, bova Tlrypa sp. boga, bova

bruc, cepell Erica multiflora cepell, xipell, cipell, cepetell, estapell,

petorrell, petorro, petorrí

cabrona Calicotome

spinosa

(en)cabrona, (en)cambrona, cambronera

corretjola Convolvulus

arvensis

corretjola, corritjola

coscoll Quercus coccífera coscoll

cresolet, cugot Arisarum vulgare rapa, cresol

crespinell, raim

de pastor

Sedum sp. caspinell, gaspinell, escarpinell, raim(et) de

pastor, rimet de pastor, rairnet de gat

cua de cavall Equisetum sp. coa de cavall, cola de cavall, canudet,

nuguet

cua de gat Sideritis sp. rabet de gat

cua de rabosa Verbascum thapsus traponera, herba traponera, guardalobo

esbarzer Rubus ulmifolius esbarzet, albatzet, arrtbarzer

falzia Apus apus franzilla, frenzilla, herba falzia

farigola, timó Tlrymus vulgarts frígola, friula, frígula, timó, botja

Vicent Beltran í Calvo
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fe, fenás Braclrypodíum

retusum

fenás, fanás

fenoll, fonoll Foeniculum

vulgare

fenoll, fanoll

freixe Fraxinus ornus fleix, fletx, fletxer

fumária Fumnría sp. ponedora, mataconills

llentiscle Pistacía lentíscus mat¿

lletsó Sonchus

tenerrimus

llicsó, llitsó

lliri blau Irís germnníca ganjol, gajol, ganjolera

jonc, junc Juncus sp. jonc, junc, enjonc, jonquet, jonquera,

junquera

morella roquera Parietaría sp. morella, morella roquera, molla roquera,

maria roquera, mollera roquera,

rapamorella, herba roquera, rentapitxers,

rentabotelles, pegalosa

olivarda Inula viscosa olivarda, jolivarda

ordi Hordeum vulgare ordi

ortiga Unica urens patos, picamato, matos, picapardo,

picapato, gordiana, forniga, herba piquera,

ortiga

rosella Papaver rhoeas rosella

sajolida Satureja obovata sejolida, sejolina, serjoliva, serjuliva,

sajoliva, sejoliva

serTelg Setaria vertícíllata serreig, panissola

Vicent Beltran í Cslvo
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4. ICTIÓNIMS

agulla Belone belone aülla, ulla

bacallá baejo, abadejo, bacallar

besuc Pagellus acarne besuc, bessuc

boga Boops boops boga

bonítol Sarda sarda bonyítol, bonítol

cap-roig Scorpaena scrofa escoqpa

caragol punxent Murex brandarts caragol / caregol punxós

cerviola Seriola dumerilii letxa, letxola, cerviola

cloissa Ratidapes

decussatus

almeja [alméxa]

congre Conger conger congre

corn Trotoníum

nodiferum

corn

cranc carcínus moenas caranc, caranc, cranc, cran, cra

déntol Dentex dentex déntol

dofí Delphínus dephí galfí, delfí

erigó de mar Echinus acutus bogamarí, arigó, olleta

escamarlá Nephrops

noruegícus

gramintol, gramántuI, gramantus

escat squatina squatina ángel

escórpora fosca Scorpaena porcus rascassa

esparrall Díplodus annuhrts esparralló

espet Splryraena

splryraenn

espet

estrela de mar Astropecten

aurantiacus

estrel, estrela

Vicent Beltran i Cslvo
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galera Sqailla mantis galera

galta-roig Liza aurata galtí (D)

llagosta Palinurus elephas llangosta

llagosta llui'sa Sqllarus arctus cigala

llagostí Panaeus

kerathurus

llangostí

llenguado Solea vulgaris lenguao, lenguado

llissa Mugíl salien llissa

llobarro Dicentrarchus

lnbrax

llobarro

llomántol Homnrus vulgaris bogavant

llug Merluccíus

merluccius

llug

lluerna, juliola Trigla lacerna juriola, cabut

lluerna roja Chelídoníchthys

cuculus

rafet

melva Auxis rochei melva

mero Epinephelus gígas mero

milana Mylíobatís aquila milá

moixó Atherína mochon moixó, moixonet

moll Mullus sp. moll

musclo Mytilus edulís cldtxina

oblada Oblada melanura doblá

orenyola Cjpselurus

heterurus

oroneta

pagell Pagellus qtfltrínus pagell

pagre Sparus pagru.s pagre
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palaia Citharus

macrolepídotus

palá, pelá, palaia, peluda

palometa Trachynotus

glaucus

palometa

peix de plata Argentína

splryraena

passamar

peix martell Splryrna q,gaena cornuda

pessic Calappa

granulntta

pesslc

petxina Pecten sp. pitxilina, petxelina, petxelida, pitxirina,

pitxina

pistola Balistes

carolínensis

japuta [xapúta], reputa

polp, pop Octopus vulgaris polp

rajada Raja alba raJa

rap Lophias

piscatoríus

rap

rata Uranoscopus

scaber

rata

rom empetxinat Scophthalmus

maximus

rémol, robagallo, rodavallo

seitó, aladroc Engraulis

encrasiocholus

aladroc

sépia, sípia Sepía fficínalis sépia

solraig Isurus oxyrinchus marralx

sorell Trachurus

trachurus

sorell
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tallahams Pomatomus

saltator

golfás

tintorera Prionace glauca tintorera

tonyina Thunnus tlrynnus tollina, tullina, tonyina

variada Diplodus sargus vidriá

vaqueta Torpedo torpedo tremolosa, vaca tremolosa

veta Cepola

macrphthalma

veta

xonguer Dactylopterus

volítans

soliguer

xucla Maena maena xucla, sufla, txucla
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4.2. Mots d'ús general a la zona estudiada

Parts del cos i léxic relacionats

a(m)ponnar-se cabrassa
algar-se calbot
alenar callb]o

acaQat
(acarrerar:
xáb)
agaffar

amollar
anca
arrap(ada)
(ar)rascar-se
bac

blaüra
boca
bony
(turondo:
Cas)

borredura
(gorredura)
botijós
brag

cama
canella
cap
carassa
cego

(quidrar)
cuixa
cul
dent
diarrera

dit gros
empomar
escopinyar
espatla
espatlar-se
esquena
estribot
esvarar-se
farfallós
fer pudor
figó
'castanya

dels cabells'
galta
galtada
[gal'ta]
gemecar
genoll
gitar-se
gola
guiato
inflar
lábio

liacá (leacá)
llágrima
má
manco
maralt
(malalt)
mocador
morro
munyiqueta
muscle
mussol
nas
nuc (nyuc)
orella
os
pantaix
pantorrilla
panxa
paps
('galteres')
pessic
peu
piga

ptgota
pulmó
queix
queixal de
I'enteniment
queixal
(quixal)
reballar
rialla
(rigalla)
rull
surdo
tort
trau
trena
ull
ungla
vencillada
[vensi'Áa]
visco
xinglot
(xanglot)

badallar clau
baix del brag co(n)stipat
bambolla coixo
barra coll
besada [be'za] coroneta
bigot cridar
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Físic, carácter, sensacions, famÍlia, indumenti.,ria

abrasit
aixovar (aixuar)
amprar
anar nuet
apetir
(a)plegar
(a)rribar
baldat
barallar-se
botinflat
bovo
butjaca
caguerri
cascar
conhort
cosí
cosí(n) prim
cruixit (cluixit)
defendre
desfici
destrellatat
doga
dur (verb)
en conill

enredrar
enxissar
espernegat
estalviar
estrici, fer
fillol (tullol)
flac
fredolí
furtar
gendre
gepelut (geperut)
germá
gord
gros
guapo
hereu
ixir
lleig
loco
menut
nebot
nora
obrir
plányer

polit
porigós (poringós)
portar
povil (puvil)
prim
pujar
qtet (quiet a Xáb)
remugar
roig
roín
rúbio
sabut
semblar-se
sencer (sancer)
tancar
tatxa
tocar per teléfon
tráfec
trellat
tremoló ('calfred')
trencar
treure (traure)
veí
xicotet
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El poble, la casa, oficis i construcció

ajuntament
badall
bassura
bugada [bu'Ta]
ca(d)ira
canterella
calTer
cera
clavill
colege
cossi
cotó-en-pé1
cubertor
desllunat
eixu(g)ar
escaló
esmolar
espolsar
estora
ferrer

fil d'aram (fi|d'alam:
c)
finestra
fregall
frontera
fuster
granera
ixida
jusgar
jusgat
jutge
llangol
llibrell
llir
maceta
manobre
marraixa
martell
matalaf (matalap)
navaixa (nevaixa)

obrer
pati ('solar')
perilla
pica
plaga
poal
porta
rastell
riurau (ri-zau: G)
serra
setrill
sutja
taula
tenda
teulá
vetlar
vidre (vidri)
vidriola (vedriola)

Vicent Beltran í Calvo

El parlar de la Marina Alta: El contacte interdialectal valencianobalear. Vicent Beltran i Calvo.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999.



EI parlar de la Marina Alta: el contacte interdialectql valencianobalear 380

Alimentació

aladroc
bajoca
bleda
bullir Oollir)
cabega
carabassa
carxofa
ceba
cerndre
cigró
clótxina
companatge
congre
corfa
cotna
(d)esbravar-se
ensalá
esclata-sang Qtebrds:
xeb).
esmorzar (almorzar)

esportí
farina
fava
fesol (fresol: Cas)
floricol (flordecol:
Nou, Xáb)
forn
gra d'all
llesca
llesca
llomello (llomellet)
llonza
llug
mandonguilla
meló d'Alger
meló de tot I'any
minjar (menjar)
molla
moniato
mullar

oli
pa
pebrera
penca
pésol
pilota
raim(rim: G)
rajá
recapte
rovell
safanória
sucar
tel
tollina (tonyina)
tomaca
tonar ('rostir')
torró (tarró)
tortilla
vi
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El camp, cultius, accidents geogrifics i meteorologia

(a)vellana
(a)vena
(am)metla
(ar)rel (rai'l: B,
Cas)
abre
abril
agost
aixá
arena
argila
asmássera
(almássera)
avenc
bacora
barranc
basca
basquet
bassa
blat
bog
boira
branca
calor
camá
canyot
cafTasca
carro
casell
castanya
cirera
ciruelo
codony
collao
corbella
corfa
cova
cup (de xafar el
raim)

dacsa (datsa)
dalla (talla: Cas)
dijous
dilluns
dimats
dimecres
disembre
(desembre)
dissabte
divendres
dumenge
(domenge)
era
enn
esguitar
espigó
esquerda
éuia (auia)
fanecá (fonecá:
G)
fang
febrer
fem
figa
fita
forcat
fred
ganao
garrofa
garrofer
gatxull (catxull:
xeb)
giner
granilló
granísol
guaret
jornal
juny
juriol

llam(p)
llaura(d)or
llaurar
llavor (llevor,
llaor)
llebeig
llevant
llima
llimera
Iloma
llorer
lluna
magrana
magraner
maig
mar9
marge
meló de tot I'any
meló d'Alger
mestral (maestral)
migjorn
nisprer (nyesprer)
nispro (nyespro)
nit
novembre
núvol
octubre
oliva
olivera
om (orm)
ombria
oratge
ordi
pámpol
pansa
pera
perera
pinyol
ploguda

poma
pomera
ponent
pont
pruna
p[ó]u
querena
raio
raios
rama
ramal
ramat
raspa
rebassa
riu
roda
ruixá
sária
séquia
setembre
soca
sol
solsida
suro
talús
taronger
taronja
tarquim
tarrós
temps
térbol
tossal
triar
tro
tronc
volva ['bclva]
xaloc
xinglot
xop
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Ocells i insectes

(a)bella
áliga/águila
bresca
bresca
buc
cagamánecs
cagarnera (carganera)
caparra
capsot (catsot)
caragol (caregol)
caül1á

cdlbit/xólvit
estornell
falcó
formiga (forniga)
gallineta (cega)
('marieta')
gruga
guatla
llegostí (llagostí)
mel
mosca

mosquit
mussol
perdiu
ploma (pluma)
po11
rossinyol
sangonera
teulaí (teulerí)
verderol.
vespa (despa: G, J)

Draltres animals

(porc) javalí
andiá Qtetíu: Teu)
andragó (andregó,
andrigó)
belar
bou
bramar
bramar
burra
burro
catxap
colom
conill (cunill)

corder
escurgó
esmunyir (esbunyír:
xeb)
esquilar
estufar-se
turó
gat
gos
granota
jdnec (iónic)
lladrar
llebra

llop
mardá
matxo
pato
rata pená
rata
ratolí
ruquet
sapo
sargantana
segrentana)
selp
teixó
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Plantes

arítjol
árnica
baladre
camamirla
cama-roja
card
caüla
ciprer
corretjola
coscoll
espígol
fenás (fanas)

fenoll (fanoll)
ginebre
gram
herba asfals
junga
Ilicsó (llitsó)
llidó
Ilidoner
(ma1va
margall
margalló
mata ('llentiscle')

matafaluga
nugadella
pastanaga
pebrella
penosella
rabet de gat
ravanell
romer
rosella
ruda
verdolaga
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4.3. Castellanismes

4.3.I. Castellanismes generacionals

grans JOYenS

(am)bastida / bastiment andirnit

arc / ratlla de sant Martí arco iris

arracades / orellals pendientes

barana barandilla

barandat tabic

bassa xarco

bolquers panyals

bresca panal

buc colmena

clarió tissa

ert / tes tiesso

Franga Fráncia

tull (de paper) tulla

jupetí xaleco

lleixiu lelxlia

llevat (llavat) / rent llevadura

magasent (almagasent) almasen(t) / almassen(t)

molTos libios

ombra sombra

parpalla 'pestanya' párpado

pamis, garsa, clenxa, romana flequillo (cerquillo)

Vicent Beltran í Calvo
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pasta pastel(er)

penjar (el teléfon) colgar

pernil, cuixot jamón (sobretot el cuit)

píndola pastilla (píldora)

pinta (pintó) peine

rebost dispensa

tovallola toalla

turmell tovillo / tobillo

xámbit (de gelat) corte

4.3.2. Castellanismes que afecten part de la comarca

antiu antic

berberetxo grava

bocadillo paner (G)

calgoncillos calgons

caram[é]1o caramIe] llo/-[e]1o/-[e] ldo

cerdo, cotxino porc

escaraba[x]o (Bb, D, Po, Ver) escarbat(ol) / escarabat(ol)

enfadar-se enquetar-se / enquietar-se

escarxa gelá, rosá (blanca) 'gebre'

fer la siest¿ fer/gitar-se al ple de migdia

forraque / forra[x]e ferratja / forratge

flequillo pamis, clenxa, garsa, romana

globo bufa, bomba

leó lleó, llaó
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llovisna polsim, pixaboira

monessillo, monaguillo escolá, acÓlic, sagristanet

ola ona / aona

palmito ventall

de par en par (emparampada) en pint¿ en ample

párpado parpalla

pastel(et) pasta

peine, batidor pinta (Cas, Llí, X), pintó (C)

pepino cabrombo / combrombo

pic bec (E, Llí, X)

pila pica

plaia platja, mar

rancl0 ránciu, rangu

tiesso ert, tes

tovillo / tobillo turmell / turnell

uno u(n)

vendar embenar

xarco bassa, bassada

4.3.3. Castellanismes per canvi d'objecte

Es tracta de castellanismes aplicats a objectes que han patit alguna modificació en

la forma, presentació, fabricació o ús. La forma catalana queda relegada només a

I'objecte en la seva presentació primera en el temps, diguem-ne I'antiga, mentre que el

castellanisme ens val per a I'objecte amb una presentació nova, més moderna i

actualitzada, el nom del qual el prenem de la publicitat i dels comergos, com si no fos

la mateixa cosa"

Vícent Beltran i Calvo
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aixeta grifo

bolquers panyals

buc colmena

camamirla manganilla

crosses (closses) muletes

indiá [andiá], petiu pavo

lleixiu (llixiu) lejía

pasta pastel

pollastre pollo

pruna ciruelo

suc sumo

tollina | -eta atun

4.3.4. Mots conservats respecte ala resta del valenciá

alacantí zona estudiada

assul blau

bolsillo butjaca

cura retor

desllumbrar enlluernar

escalera escala

esquina cantó

golondrina oronella (orandella)

lago llag, floc

llevar porüar, dur
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mueble moble

monyica, monya nina

sacar traure

trenga trena

valenciá central zona estudiada

Alicant Alacant

barato barat

valenciá septentrional zona estudiada

feo lleig

llimpiar / limpiar netejar

tarde vesprá / esprá

arreu del valenciá

cuerno banya

hombro muscle

rincó (centre i sud) raco
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L'EMPREMTA MALLOROUINA A HORES D'AM 3al

5.1. Introducció

L'expulsió dels moriscos I'any 1609 i la consegüent repoblació mallorquina
condicioni, sens dubte, la parla de la Marina Alta i dels pobles propers de les comarques
veines -sobretot Tárbena, peró també el Comt¿t, la Safor i la Marina Baixa-.
Seguidament veurem les empremtes léxiques més destacades de la influéncia dels illencs
a la nostra comarca.

No obstant, cal insistir d'entrada en la dificultat d'assegurar amb total garantia

la mallorquinitat d'unmot, pronúncia o construcció, atés que, a falta d'estudis dialectals,
sovint no se sap si aquest presenta continuitat geográfica en altres parlars o no. De
vegades, hem gosat a considerar un mot com a "mallorquí" pel fet que coincideix amb
aquell parlar i ací a la Marina presenta una área compacta i, com a mínim, es desconeix
a les comarques vetnes; i aixó obligava, d'entrada, a descartar vocables com granera,
rabosa i arena, que s'estenen per tot el valencii i/o catalá occidental.

5.2.81cas de Tárbena

En primer lloc, i tenint en compte tota la informació que ens arriba d'altres
lingüistes amb anterioritat, caldrá dedicar-li atenció especial al tarbener, la singularitat

o idiosincrásia del qual, en relació al parlar de les localitats circumdants, és ficilment

observable per qualsevol persona poc avesada en qüestions lingtiístiques. Malgrat aixó,

no es tracta d'un parlar del tot isolat, de manera que presenta una certa homogeneitat

amb les terres limítrofes, sobretot del nord. De fet, com diu Monjo, es tracta:

Vicent Beltrun i Culvo
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"... d'un "parlar campana", diferencial, peró no del tot aillat; cal estudiar-lo dins
el marc de la zona amb repoblació mallorquina. Aqueixa fidelitatpodria haver-se
facilitat grácies a les característiques físiques del poble: es tracta d'una població
muntanyosa, mal comunicada i tradicionalment amb preferéncia pels matrimonis
amb gent del mateix poble. A més, al costat de la consciéncia que s'hi parla
diferent, es manté viu a la tradició oral el record de les rels a Mallorca". (Monjo
I99l:474)

Vegem les característiques tarbeneres més importants atribuibles al parlar dels

avantpassats illencs, no només léxiques, sinó sobretot fonétiques i morfológiques, que

són, de fet, les més remarcables:

1.- Més vacil'lacions que enlloc de aa i ee, sobretot en morfologia verbal: ió parla,

gire't, vagei cade, llevador pet ió parle, gira't, vaja; cada, llavador.

2.- Vitalitat de I'article salats en totes les generacions aplicat al léxic en general

-l'article literari ha quedat restringit a tot alló que té valor únic, abstracte, de gran

magnitud, de prestigi, inabastable; i apareix també en frases fetes, refranys, números-:

sa taula, es [as] cap, ses dones, es [as] hómens; l'iglésía, el falT retor, el lall rei, la mnr,

la nit, el cor, juar a la corda, anar a la moda, l'onze, etc. L'article masculí so es

conserva entre els vells darrere de la preposició amb (lamf o [an]): 
'nava am so cabds.

3.- Conservació de l'article personal enfail davant dels noms masculins comengats per

consonant: en Jaume, en Vícent; l'Andreu, Ia Maria.

4.- Els demostratius prenen les formes aquest (pronunciat sempre [a'ket]), aqueix i

aquell. Només es coneix la variant valenciana en l'adverbi estanit [asta'nit].

5.- Et sistema d'adverbis de lloc coincideix amb el de l'época clássica: ací, aquí i alld.

6.- Ús sistemitic de la prep. per amb valor final en compte de per a: aixó és per tu.

7 .- La preposició amb pren la variant ana precedint un relatiu: ana qui has vingut?

8.- L'adjectiu quantitatfii molt, seguit de substantiu, i acompanyat de la preposició de,

adopta sempre la forma de masculí singular, independentment del génere i del nombre

e3 Per a l'ús de l'article literari, que coincideix a grans trets amb el baleáric, vegeu Colomina
(1985b: 6e-667, i Mor{o (1991); d'aquest darrer he pres els exemples citats.
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del substantiu: molt de dones (mall. moltes de dones) per moltes dones.

9.- Diversos verbs intercalen una -i- epentética entre I'arrel i el pronom: culli-la per

cull-la.

10.- Ús de la partícula ell enñtica.

11.- Preséncia de léxic mallorquí propi o accepcions coincidentse4, com ara allot, ametló
'ametla verda que es mer{a tota.', esguilxar, nlons palpes, remutxalla, ríbrell, ull de bou
'ocell Troglodytes troglodytes' , sembrer 'plantar'. Malgrattot, s'hi desconeixen diversos

mallorquinismes propis d'altres llocs de la comarca: acur7er, ammél.lera, bordnll, celló,

escarrufar, reveixí i tudar.

5.3. altres llocs mallorquinitzants al comtat i Ia Marina Baixa

Fora de Tárbena i de la Marina Alta cal ressaltar tres zones amb mallorquinitat

remarcable, almenys dins del conjunt comarcal on es troben:

5.3.1. EI parlar de l'Omaes

Al Comtat, a uns 30 km al llevant d'Alcoi i a 16 de Muro, incomunicada per

carretera amb la Safor i amb la Vall de Gallinera, es troba la població de I'Orxa, on
predominen els cognoms Bonet, Calafat, Cloquell, Monjo, Montsenat, Nad.al, palmer

i Seguí, que coincideixen amb Mallorca, d'acord amb el DCYB i la documentació de

Costa (1977a i L977b) referent a altres pobles de la Marina. A més a més, els seus

habitants conserven encara el sobrenom de mallorquins. Fins ara cap lingüista se n'havia

La major part dels mallorquinismes léxics de Tárbena també són coneguts als pobles de Xaló
i Llíber, sobretot, o coincideixen amb la Vall d'Alaguar, Bolulla, Castells de Serrella, pedreguer o la Vall
de Gallinera.

s Agraesc sincerament l'ajut dels informants següents: Eleuterio Juan Calafat (lg2g),Maria Juan
Iváñez (1936) i José Ventura Palmer Bonet (1931).
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fet ressó, d'aquest fet: un poble de la regió de Cocentaina i Muro, ha conservat molts

dels trets mallorquins que campen per la comarca contigua. Cal ressaltar les recialles

següents: en fonética, treure, nedar, sacorrar, gulla, gat salvau; diferent distribució de

ee i aa respecte al valenciá veí en caregol, devant/derrere/demunt, de ci (<d'aci), de
'lacant ((d'Alacant), llegostí, andregó, ra&i; txolíguer, txipell; en morfologia, la

utilització de I'article personal i construccions pronominals del tipus e(l)s a done; i en

léxic mots com ara corc, daixó/daixona, llisar, totina. De fet, el parlar de I'Orxa

divergeix notablement del dels pobles veins -Beniarrés i Planes- no només pel

component illenc sinó també per fer servir diáriament mots o pronúncies gens habituals

en aquests llocs com, per exemple, pronunciar I'oclusiva final enponltli decantar-se pels

geosinÓnims arrel i capcíngle%, entre d'altres, pels més comuns al Comtat (ar)rai't i

villorga.I, a més a més, tampoc no hi arriben els "alcoianismes" bajoca, ensala(da) i

cotxillo, que ací són pebrera, encisam í gavínet. Amb tot, podem afrrmar, a mode de

conclusió, que el parlar de I'Orxa es presenta com un illot mallorquinitzant en una

comarca que ha diluit notablement la possible influéncia dels repobladors siscentistes.

5.3.2. Famorca i la vall de SetaeT

A la mateixazorra, peró a I'extrem sud-est, a la vessant septentrional de Serrella,

destaca sobretot la localitat de Famorca, peró també la Vall de Seta, amb Fageca, Tollos,

Benimassot, i suposem que Balones, on no s'han passat enquestes. Per aquests indrets

predominen els cognoms Llodrd, Frau, Maganet, Mollí Seguí i les pronúncies i mots,

més o menys escampats, treure, devant/derrere/demant, gulla, txoliguer, despert per

e6 En aquests casos no hauríem de desca¡tar Ia possiblitat del reforg mallorquí, malgrat que
aquests mots tinguen certa extensió en valencii.

t Agraesc sincerament I'ajut dels informants següents: Delfina Maganet Anton (1925) i Jesús
Maganet Martí (1910) de Famorca; Glória Maganet Verdri (1948), Emilio Sancho Maqanet (1938) i
Rosario Seguí Carbonell (1929') de Fageca; Remedios Catalá Nadal (L947), Francisco Catalá Soter (1913)
i Remedios Nadal Nadal (19L2) de Tollos; i Josefa Alós Orihuel (1926) i Eduardo Cano Ferandis (1925)
de Benimassot.
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despertat, corc, tetina, jugar a coníllons, daixó, etc.

5.3.3. El boluller

A la Marina Baixa, després de Tárbena, és Bolulla el poble que més ha conservat
la petjada mallorquina. A Callosa i a la vall de Guadalest a hores d'ara ha quedat ja forga
desdibuixada. Bolulla és l'únic poble que perd sistemáticamet la -r final de mot; presenra

aféresi generalitzada en metla, gulla, nar, cabar, gonia, etc.; i conserya pronúncies i
mots del tipus de ci (1d'ací), am díuen, al gos, treure, granot, malaveig, nyaco,
desbutzar, daixó, etc.

5.4. Classificació léxica dels mallorquinismes téxics de la Marina Altaes

Ja hem tingut ocasió d'estudiar els possibles mallorquinismes de la Marina Alta
al llarg del present estudi; ara provaré de classificar-los i agrupar-los per camps
semántics, per tal d'alleugerir i donar-li forma a aquest conjunt de mots que ja s'han
estudiat per separat:

5.4.L. El cos humñ. Accions i sensacions. Ludonímia

clotell, conillons (jugar a), déndol, encaradís, engorgat, escarrufar (escarrifar),

estorinat, menco, nyarlg pellastre, reveíxí, renlar, malaveig, mnlavejar.

eE Pel que fa a la fonética i a la morfologia remetem al repis que apareix a les conclusions.
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5.4.2. La casa i I'alimentació

berruga'baldelló', desbutzar, grill, pató.

5.4.3. El camp, I'espai i el temps. Etnografia i antropologia

acurgarlescurQar, agre/agrer, ampit, anitpassada, bordall, celló, comeng, degotís,

dílluns 'l'endemá', dissabte'vespra', escainar, llísar / lliser, redol, trespol, tudar.

5.4.4. Ocells i insectes

(am)mérlera, butjaqueta, capotet, caragol bover, cega, pdtxera, primavera,

sordeta, titina, xímerlí; grémena.

5.4.5. Plantes

fenollassa, jonc, rapa, xípell.

5.4.6. Mallorquinismes dubtosos. Possible reforg mallorquí

arrel, caspinell, frígola/ftiula, oronella, escanyat, capcingle, renyar, pellastre,

corc, tallands, de/a grapes, maleít, gotinejar, espítjar, xorc, fibIó.

5.5. Classificació dels nostres parlars d'acord amb el grau de mallorquinitat

conservat

5.5.1. Criteris de baremació

Davant la quantitat de dades arreplegades s'han hagut de quantificar els result¿ts

obtinguts per pobles, segons uns criteris de baremació preestablits, que, malgrat ser una

mica convencionals i subjectius, intenten acostar-se al mixim a la realitat, de manera que
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puguem classificar els nostres parlars d'acord amb el grau de mallorquinitat conseryat.

En primer lloc s'han puntuat de 0 a 5 els diferents possibles mallorquinismes, en
funció de la importincia atribuida i de la freqüéncia d'aparició en el discurs. La
punnració és la següent:

Fonética freqüéncia alta

d'aparició en el discurs

freqüéncia baixa

d'aparició en el discurs

vocalisme tónic 3 punts 2 punts

vocalisme dton 2 punts I punt

consonantísme2 punts 1 punt

Tot agó desglossat i materialitzat en cadascun dels exemples estudiats per
aquesta finalitat queda de la manera següent:

freqüéncia alta

d'aparició en el discurs

frequéncia

intermédia

freqüéncia baixa

d'aparició en el üscurs

Morfologia 5 punts 3 punts 2 punts

vocabulari básic vocabulari restringit reforg mallorquí

(mallorquinisme dubtós)

Léxic 2 punts 1 punt 0'5 punt

Fonética
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n[e]de,

n[e]des, ..

2 punts

gulla 1 punt

metla I punt

[a]m, [a]t,

lals

2 punts

lel 2 punts

d[e]vant 2 punts

car[e]gol I punt

lllelvor I punt

secorrar / sa- 1 punt

do[d:g]óvens

do[t:J]ics

2 punts

[ks], [ps] >

ltsl

2 punts

dissa[tt]e 2 punts

xoliguer I punt

xipell 1 punt

escarrufar I punt

ammétlera I punt

ribrell 1 punt

peltjl ba[tJ]ar I punt

en [an] Joan

el [al] Joan

5 punts

2 punts

anipassada 2 punts

daixona 3 punts

I'any qui ve 2 punts

Morfologia

art. salat 5 punts

aquest/aqueix 5 punts

m'he despert 2 punts

els a dic 2 punts

Vícent Bellran i ( i: ; tii
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grill d'un

cítric

2 punts

llisar / lliser I punt

titina I punt

titina sorda 1 punt

pnmavera 1 punt

Mallorquinismes dubtosos / Reforg mallorquí

lloquet 0'5 punt

foquet 0'5 punt

pelll,ba[flar 0'5 punt

escanyat 0'5 punt

renyar 0'5 punt

capcingle 0'5 punt

pellastre 0'5 punt

arrel 0'5 punt

agrer 1 punt

Jugar a

conillons

2 punts

desbutzar I punt

degotís 1 punt

anar de grapes 0'5 punt

maleit 0'5 punt

xorc 0'5 punt

espitjar 0'5 punt

gotmeJar 0'5 punt

fibló 0'5 punt

tallanis 0'5 punt

corc 0'5 punt

5.5.2. Resultats

Seguidament exposem els resultats, després d'haver fet un processament de dades,

rcalitzat en el full de cálcul Microsoft Excel:

Preséncia de mallorquinismes fonétics [escala de puntuació de 0 a 25] (Mapa núm. 2Il):
- preséncía molt alta Q0-25): Tirbena, Xaló i Llíber;
- preséncía alta (I5-L9'9): Castells de Serrella, la Vall d'Alaguar, la Vall d'Ebo, la Vall

de Gallinera (llevat del Patró), Pedreguer, Gata i Jesús pobre;
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- pres¿ncia mitjana (10-14'9): El Patró, la Vall d'Alcalá, Beniaia, Dénia, Benigembla,

I'Atzúvia, Alcanalí, la Llosa, Senija, Poble Nou, la Xara, els Poblets, el Verger,

Beniarbeig, Benidoleig, Benimeli, Sanet, el Ráfol, Sagra, Tormos i I'Orxa;

- preséncia baíxa (5-9'9): la resta de la comarca -llevat de Pego- amb Bolulla,

Famorca, Fageca, Tollos i Benimassot.

Preséncia de mallorquinismes morfológics [escala de puntuació de 0 a 15] (Mapa núm.

2r2):
- preséncia molt alta (+ 15): Tfubena (26 punts);

- preséncia mítjana (10-14'9): la Vall de Gallinera, Benimaurell, Fleix, Xaló, Llíber i

Pedreguer;

- preséncia baíxa (5-9'9): gairebé tota la comarca - llevat de Calp, Benissa, Teulada,

Poble Nou, Xábia, Dénia, els Poblets i Pego- amb I'Orxa i Famorca.

Preséncia de mallorquinismes léxics [escala de puntuació de 0 a 25]ee(Mapa núm. 213):
- preséncia alta (20-25): Tárbena, Xaló i LlÍber;

- preséncia mítjana (15-19'9): Pedreguer, Benirrama, Benialí i Benissivá;

- preséncia baixa (10-14'9): Castells de Serrella, la Vall d'Alaguar, Ia Vall d'Ebo, el

Patró, Benigembla, Parcent, Orba, la Llosa, Jesús Pobre, la Xara, Beniarbeig, Benimeli,

Sanet, el Ráfol, Sagra i Tormos;

- preséncia mínima (4-9'9): la resta de la comarca, amb Bolulla, Callosa, Famorca,

Fageca, Tollos, Benimassot i I'Orxa.

5.5.3. Preséncia de mnllorquinismes. Resum (Mapa núm. 214)

- zona I (+ 60%): Tirbena Q6'6%);
- zona // (50-59'9%): XaIó i Llíber;

e Ací s'ha sumat al léxic mallorquí el léxic de reforg o dubtós.
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- zona III (40-49'9%): Peúeguer, Jesús Pobre, Fleix, Benimaurell, la Vall d'Ebo i la
Vall de Gallinera (llevat del Patró);

- zona IV (30-39'9%): Gata,la Llosa, Castells de Serrella, Campell, Benimeli, el Ráfol,
Sagra i el Patró;

- zonav Q0-29'9%):Bentarbeig, Benidoleig, sanet, Tormos, orba, Alcanalí, parcent,

Murla, Benigembla, els Poblets, Ia Xara, Ondara, eI Verger, I'Atzúvia,la Vall d'Alcalá,

Beniaia, Poble Nou, i Senija, amb Famorca i I'Orxa;
- zona vI 00-L9'9%): Dérua, Xábia, Teulada, calp i Benissa, amb Bolulla, Fageca,
Tollos i Benimassot;

- zona VII (5-9'9%): Pego, Callosa i Vilallonga de la Safor.
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5.6. Material annex

RESULTATS ORDENATS PER FONETICA

11,0 36,70/o
Eenia¡a 10,0 33,34/o

10,0 33,30/o
10.0 33,30/o

t Á  n

13.0

Castells de Serrella

els Poblets

11.0 36,70/o

a n

la Font d'en Canos
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RESULTATS ORDENATS PER MORFOLOGIA

Senija 5,0

l!

o
E
s

7,0
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lÉxrc

Sagra 6,0 18,2%
Sanet 6,0 18,2o/o
Tormos 6,0 18.2o/o

Alcanalí 5.0 75,2o/o

(J
x,l¡¡)

la Vall d'Ebo

Orba 7,0 2L,2oh

2o/o

Eeniarbeig 5,Q L5,2o/o _
l?tzúvr'a 5,0 15,2%
Tof los 5,0 \5,2o/o

4,0 72,!o/o

Teulada

la Nucia 0,0 0,0olo
Atea- o"o---^o%-
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RESULTATS ORDENATS PER TOTAL

POBI.ACIO
Eibena-

TOTAL o/o TOTAL
77
59,4o/o

Beninama 42,5 43,Lo/o

ef Patró 37,5 38,1olo

32,0 32,50/o
Benimeli 30,0 30,5%

Sagra 30,0 30,5%

"a"eru

Benidoleig 27,5 27,9o/o
la Xara 27,5 27,9o/o
Parcenm

Senija 25,5 25,9olo
Orba 25,0 25,4o/o

Poble Nou )4 q )4 Qo/^

elverger 24,0 24,4o/a
Ondara 24,0 24,4o/o

23,5 23,90/o
efs PobleE 22,5 22.8o/o

aurrru

Dénia 19,5 19,8o/o

18,0 18,3o/o
18,0 L8,30/o

Benissa L7,5 t7,8o/o

L4,0 L4,20/o

h Nucia
Altea

7o/o
l-/o4

la Llosa

o/o

4,5 4,60/o
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En funció dels resultats obtinguts als quaranta-dos pobles estudiats de [a nostra
comarca, podem extraure les conclusions següents, a mode de resum:

1. Fonética

1.1. Vocalisme

1.1.1. Posició tónica

1.1.2. Posició átona

Pronúncia creixent del diftong

lttjl

cfwí'lna, bIwílt, c[wflt valenciá general

Preséncia de eeioo

semiobertes
Írltld, primlbfr, t[ó]t record de la lel i

extensió analógica

(mallorquí)

lal lel trfefure, mlelula mallorquí (cat. oriental)

ü > [o] en IüNCU jlolnc mallorquí (cat. oriental)

lal dtom > [e] i extensió a la

posició tónica

nlefde, nleldes,

nfelda, ...

mallorquí (cat. oriental)

Vacil'lacions entre [o] i [u] tÍolllulpai ptoVÍula:

brloUúúlla

valenciá

Preséncia de la vocal

neutra

mfeltí, pleltir, vlalí mallorquí (cat.

oriental)

lal > lel dlelvant, dlelcí, carlef g o I,

lllelvor

record de la [e] del

mallorquí
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lel laI lall gos, fals diu, flalmella record de la [e] del

mallorquí

Aféresi de -a metla, gulla, ríbar, gonia, nar;

bercoc, barzínia, ficós, bogos

mallorquí

Vacil'lacions entre [o] i

lul

bluU loülír; clol / [ulsí;

cloll[ulnill

catal¿ occidental

Vacitlacions de la -a taulfcl; taulleT; taullal; taullü valenciá meridional

Vacil'lacions [e] / [i] mdnlil | Íel S a ; j d s ste| Íi\na ;

an g[el I fi]l a g a ; qu[e] I lilx al

catalá occidental

D'altres recialles

mallorquines

s ecorrar /s acorrar, rony ó mallorquí

EI pqrlar de Ia Marina Aha: eI contacte interdialectal valencianobalear 412

1.2. Consonantisme

Pérdua de lwli /j/ intervocálica boet, poet, oet, anoer;

foeta

comarcal

Manteniment del grup ltll

geminat

mefllla, e s p all\ar- s e,

ve]llar

valenciá i baleáric

Es manté viva la distinció entre

lbl i lvl; el jovent escampa el

ieisme

fvfeu, lvli, (a)calblar I

cafvlar; $let > filet

valenciá i baleáric

Oclusiva conservada en -nt, -lt

(llevat de sis pobles)

p onftl, Alacanftl, alftl valenciá i baleáric,

llevat d'Eivissa

Ensordiment de I'oclusiva

sonora en diminutius (part de la

comarca)

folklet, calplet, j ofklet,

llolklet, nufklet / nyu[k]et

comarcal; reforg

mallorquí
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Abséncia de iod davant ll pen, balflar, ff]ímenera mallorquí, la Safor,

I'Alacantí,

Vinalopó

Conservació de [g] (Bsa i

voltants)

dif3lous, festel3far, Ia

l3lent

comarcal

Manteniment de [d:J] @enissa i

voltants)

meld'11e, formaldSle,
boldSla

arcalsme

Geminació intervocálica (Llí, X) roldS'la, lleldSlir,

mifdSla, p as s efd:3lar,

baeld1lo, reldSlola

(cuilwla)

mallorquí

l l  > t t [ ]aGataiaMurla pelt[], baltfjar,

[t]í[tflanta

comarcal

(mallorquí)

Palatalització de /s/ inicial fffoliguer, ffiarment
(ajjl-)

mallorquí

lksl > [ts]; [ps] >

lttl

ltsl; [pt] > elülamen, caltsfin g le,

caftsjot, dafsf a, di s s aftt'le

mallorquí

Fenómens de fonosintaxi (Gata) m é$,Ál ar g ; t r e[t[ :) i c s ;

doldSlóvens

mallorquí

Fenómens locals

1. pérdua de -r (Ped, Xáb);

2. Conservació de -d- (Xeb)

tornar ) tornd

foradet, Ilauradó, abadejo

pancatalá, llevat

del valenciá general

D'altres recialles mallorquines reftol, xipell mallorquí

Pel que fa ala fonética, podem concloure que el parlar de la Marina Alta, que

conserva tots els fonemes del valenciá general, presenta una relativa empremta del

mallorquí. Aquesta es manifesta, en el vocalisme, en una certa inestabilitat en posició
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átonalm -sobretot pretónica- i, pel que fa les aa, en posició final, que propicia la

impressió acústica de trobar-nos a mitjan camí entre les dues grans varietats del catalá,

sobretot a pobles com Gata i Pedreguer. En consonantisme destaca el tractament especial

de les sibilants: preséncia d'un atldfon fricatiu del fonema l$l i la geminació del seu

element oclusiu en alguns contextos i pobles; el pas de ljl a lttl i I'avang en el punt

d'articulació de la fricativa palatal sorda que esdevé una mica alveolar -mantenint la

distincia amb la /sl-. Per tot aixó, i per la conservació fluctuant i poc sistemática de

diversos hábits articulatoris mallorquins, li atribueixen al parlar estudiat una fesomia molt

particular.

2. Morfologia

r@ Inestabilitat major que la de la resta del catati occidental, que, malgrat caracteritzar-se per
la netedat vocálica, presenta estadis evolutius propers als del catah oriental en una etapa incipient.

Article personal (17

pobles)

al Vicent, la Maria, l'Andreu reforg mallorquí

Extensió de la velar en els

verbs (llevat de 7 pobles)

difylem, crefylem, e stilylent valenciá central

Vacil'lació en alguns

presents de subjuntiu

s ent a / s énti g a / s en g a / s en c a;

corga/ córrega;

fa 9 a /faj a /fai g a /fai g g a ;

e st ara / e sti guer a / e s t a guer a ;

s dpí a / s dp í g a / s dbi a / s dbí ga

general

Vacil'lació en els imperfets

d'indicatiu

crea, crevía, creuia, crei'a:

corria, correvia; quea, cavía,

cauia, cai'a

valencii

Participi del verb

despertar

despert mallorquí

Conservació del proÍ. et com[ad] díuen? fat\ tínc ací arca$me

Vícent Beltran i Calvo
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Vocal epentética entre

pronom ¿/s i consonant

els a lalzal diré que vinguen mallorquí

Combinació pronominal en

plural propia (valls

interiors)

Io'n donaré; dóna-lo-la, fes-

lo-les

comarcal; Vinalopóror

Extensió del pronom se mos queixem / es lasl queixea valencii

Adverbis de lloc ací @eneml) | aquí (D, Teu,

xab)
ací (val. general);

aquí (val. nord i sud)

Vitalitat de la prep. a

davant de topónims

vísc a Dénia; estem a casa comarcal; pancatalá,

llevat de val. general

Conservació de per a, qtJe

es confon sovint amb per

(o pe)

agó és peilpelper a tu per: mallorquí

D'altres recialles

mallorquines

anitpas sd, daixona [de'Jcna],

l'any qui ve, devora, d'estíu,

d'hivern

mallorquí

En morfologia la influéncia mallorquina és una mica menor que en fonética, llevat
de Tárbena. ks vacil'lacions més importants es donen en morfologia verbal, com ocorre
en tot el catalá. La conservació de la prep. per a i a davant de locatiu, a més de I'article
personal allá on es conserva, "oposen" una mica el parlar comarcal al de la resta del
valenciá.

3. Iixic

3.1. Els pieds-noirs, emigrants valencians a Algéria a finals del segle passat i primera

meitat d'aquest, ens han deixat algunes recialles léxiques del francés. Generalment fan

r0¡ Concretament dóna-Io'n a Elx (Segura 1998: 62-63), a Monóver (Beltran i Limorti l99g: l1l)
i a Novelda (Verdú 1998: 9).
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referéncia a I'alimentació, la indumentiria i les tasques relacionades amb el campro2 :

betrava
'remolatxa'

1 fr. bete-rave

bieta'baleta' < fr. bíIle

carrota 'carlota' 1 ft. carrote

sicató 'podadora' 1 fr. sécateur

A més d'aquestes -llevat de betrava-, a la Marina Baixalo3 se senten amb

normalitat els gal'licismes següents:

cacao 1 ft. cacao

celerí [sale'ri] 
'api' 1 fr. céleri

culotes 'bragues' 1fr. culottes

moüu 1fr. monsieur

tricó' jercei' 1ft. tricot

3.2.1A preséncia d'anglicismes es limita només a diversos materials de construcció:

bríc'rajota, maó' 1 ang. brick

congrí'formigó' < ang. concrete

pórlan / pórlam
'ciment'

( ang. Portland

3.3. La Marina, com ja assenyalava Colomina (1985b), es caracteritza per la seva

r02 Remetem, per a veure-hi detalladament les coincidéncies, els estudis de Corbera Pou (1982)
i Montoya i Corbera (1998). Hi destaquen els mots d'ús general carrota, beta-rave i cacaó.

to3 Celerí [sale'ri] és propi de Tárbena; cacaó, culotes, tricó i moixú de Bolulla; Callosa només
coneix els dos darrers.
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impermeabilitat a la pressió del castellá, respecte a la resta de comarques valencianes:

al costat d'arcaismes com aidar, atna, alegar, nafra, oldre i rdnciu, destaca la vitalitat

de mots combanya, ordi, fer el ple de migdia; s'hi desconeixen els castellanismes propis

de I'alacantí -assul, allumbrar, escalera, lago, maeble, sacar, etc.- , encara que
comencena amenagar alguns barbarismes del valencii central, que competeixen amb els
corresponents mots catalans: tiesso / ert, tes; tobíIlo / turmett; palmito / ventall, etc. No
obstant aixÓ, a la Marina es diu barat, Alacant, engonal í dentilla enfront de barato,
Alicant, ingle i lenteja, que s'estenen per les comarques septentrionals veines.

3.4. La creativitat léxica del parlar estudiat ens ofereix sovint alternatives a I'acceptació

de molts barbarismes o mots "artificials" o una mica forgats: panet'entrepá', grava
'escopinya de gallet (en conserva), pastaroa'pastís', inquietar-se 'enutjar-s e' , bia / pomet
'baleta', pol'quitri' .

3.5. La diversitat léxica entre un poble i I'altre és sorprenent, com en qualsevol altra

coÍrarca. Hi ha paraules que en poca distancia presenten una quantitat de denominacions

considerable. Totes elles suposen un enriquiment important al cabal léxic catalá. Vegem-

ne uns quants exempleslos:

1. (dit menuell) corrit, currec, currengo, curreu, curriruco, cuninyeu, currit, cuto,
curruc, qtrruco, gorrí, gotit, gurrí, menut, rego, runyec.

2. (copro) balladoret de l'anca, carpó, crepó, escarpó, corpet, osset de la ríssa, pontet

del cul, saleret.

3. (renyar, bonegar) /znyar, mormola4 rerr¡tar.

4. (rosetes, crispetes) bombes, clotxes, gallets, monges/mongetes, roses/rosetes, xofes.

5. (vitet, bitxo) dítet, coent, viró, vitet, xitxó.

6. (sota d'oros) mariquita, marueca/mariueca, mtxineta, mona, pericana, peringossa,

ls De fet, pasta és viu en tot el valenciá, peró generalment té connotacions casolanes, cosa que
no passa a la Marina, on una pasta pot ser de merengue: realment, és la traducció exacta del castellá
pastel.

I05 En aquest llistat apareixen totes les variants fonétiques recollides d'un mateix mot.

Vicent Beltran i Calvo

El parlar de la Marina Alta: El contacte interdialectal valencianobalear. Vicent Beltran i Calvo.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999.



EI parlar de Ia Marina Aha: el contacte interdialectal valencianobalear 4lB

períxindingueta, perlinca, petxílindanga, pítxi*onga, pixarrandina, píxarronga,

pixilindinga, porrona, raboseta, ramona, sarnosa, sotad'oros, tramussera, tremussela,

xímpírriIIína.

7. (morella roquera) herba roquera, maria roquera, morella (roquera), molla roquera,

mollera roquera, rapamorella, rentabotelles, rentapitxers.

8. (cepell, bruc) cepell, cepetell, cipell, estapell, petonell, petorrí, petorro, xípell"

9. (ortiga) forniga, gordiana, herba piquera, fttatos, ortiga, pacos, patos, pícamato,

picap,acos, picapardo, picapato.

10. (pamrpar) borumbejar, bujar, busejar, cucurrejar, corruquejar, gorrumbejar,

gruguej ar, rumbar, rumbejar.

11. (espiadimonis) bumberot, cavalla, cavallet, díablet, diarao, Jídeua, gambosí,

gavatxo, grandaio, gulla, judio, julíbeu, mare de cavall, micalet, paraguai, pardal

d'auia, pardalet d'estiu, parü, parot, reíet, teíxidor, treu-ulls, volantí de fontana,

12. (lluer) col,í, colinc, ftgureta, llauret, ll.auraoret, lliuret, lliueret, llogueret, lluidet,

térit, tiero.

Si posem com a exemple la vall d'Alaguar, observarem que presenta una certa

uniformitat des de Campell o Poble-baix a Benimaurell o Poble-dalt, que I'oposa ala

resta de pobles:

Fonética

n[e]dar, b[e]scoll, s[e]ncer, d[e]vant, d[e]rrere, d[e]munt, cas[a], terr[a], port[c],

gulla, txoliguer, [flumenera, guentilla, basínia, cra, etc.

Morfologia

alYícent,la Maria; trevia, crevia, cavia; despert; doneu-lo-la; séntiga, corga, etc.
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jugar a conillons, lliser, mare de déu pintá, plegamanos, primavera, xitxó, etc.

No obstant aixÓ, de vegades launiformitat aparent amaga diferéncies substancials:

POBLE-DALT

@mau)

POBLE-MrG (Fl) POBLE.BAIX

(Cam)
'socarrar' secorTar, sacorrar secorrar, sacorrar socorrar
'llémena' llemna llémena llemna
'llenya' nyrnya, runya nyinya \ymya
'sarment'

[s]arment [s]erment [J]erment
'caragol' carregol caregol caregol
'remolí' refillol refiol refillol
'e ls  d i ré . . . ' lalzal diré que

vinguen

lalzal diré que

vinguen

[alz] diré que

vinguen
'corria' corria colTevla comevla
'anit' animpassá animpassá anit
'alficós' ficós ficós ficossi
'dit menuell' dit menut dit cum¡c dit cumrc
'entrecuix' besanca bescuixa entrecuixa
'repeló' pellastre padastre padastre
'copró' osset de la risa saleret saleret, escarpó
'tombarella' cabussela volantí volantí
'baleta' bia canica caruca
'sota d'oros' mona peringossa tramussera, ramona
'espiadimonis' gulla teixidor teixidor
'papaorelles' estenalles rapacul rapacul
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'morella

roquera'

morella herba roquera herba roquera

'tipus de

planta'

llicsonia cosconella cosconella

'ortiga' ortiga picapardos picapardos

'grill, galló' grill galló galló

El parlar de la Marina Alta: el contacte interdialectalvalencianobalear 420

3.6 A partir del léxic recollit hem assajat un petit repertori de "falsos amics" o mots que

en altres parlars tenen sentits sensiblement diversos:

batedor 'pedrís, portalet'

bomba 'globus' o 'roseta'

bollo 'empanada'

cascar 'fer nosa, punxar'

clamar 'denunciar'

grava 'copinya de gallet

en conserva'

mongeta 'roseta, crispeta'

parpalla 'pestanya'

pasta 'pastís'

pastís 'empanada'

pati 'solar'

picoretes 'pessigolles'

polsim 'pluja fina'

porcellana 'porquet de sant

Antoni'

saleret 'copró'

xulla 'costella

humana'

3.7. Amb tot, podem agrupar tota una série de léxic "comarcal"r06 -o amb poca extensió

fora de les nostres terres-: allobir, bric, brosta, capcingle, desmondar, despertíno,

embrincar-se, encaradís, engarsit / engarsat, espitjar, fardejat, frbló, frígola/ftiula,
ganjol, gasó, gatxull, indid, mnganJca, margud, memo, palmó, panna, paps, ple de

migdia, pol, polsim, tallands, tetína, tonyar, traponet, trull, entte altres.

¡6 Remetem a I'estuü per a veure'n el significat.

Vicent Beltran i Calvo

El parlar de la Marina Alta: El contacte interdialectal valencianobalear. Vicent Beltran i Calvo.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999.



CO¡rtCtUStó 421

3.8. També destaquen tot un conjunt de localismes -alguns una mica sorprenents- com
ara acafferar 'acagar' (Xib), enriquet 'grill'(A¡, joquet 'joguet'(Llí, x), julibeu
'espiadimonis' (J, Ped), nuüe de déu píntada'puput'(Ala) I mare de déu de teulades
'puput'(Gall), píonono 'brag de gitano' (Or), pomet'baleta'(X) , ronutna 'serrell'(Cas),

sonoro 'llevat, rent'(P), tossilao 'espineta, sangatxo'@ sa), pitiu'titot, galt dindi'(Teu),
tora'halo' @); d'altres mots tenen molta més extensió, peró a la nostra comarca se senten
de forma aillada a un poble o dos: bogamarí, pebrds, esbaldar, reng, forroll, tossar, etc.

3.9. Les coincidéncies amb I'eivissenc -sobretot de Xábia- fan pensar en un contacte
marítim directe durant molt de temps. De segur que moltes concomitáncies de I'eivissenc
i el valenciá que assenyala Veny (1999) són realment paral'lelismes d'aquell parlar amb
el de la nostra comarca: bogamarí, dacsa, pebrera, pebrds, vellarencrú. De fet,
bogamarí és propi de Xábia i Gata -a Alacant boga marina-; a la resta de la costa
predomina erigó o lexemes diversos com ara olleta, paparinell, etc. Dacsa, per exemple,
abraga de ple les comarques de la Marina, del Comtat i de la Safor; a la resta del
valenciá se sent més ainapanís. Pebrera s'estén des del sud de la Safor -on predomina
pebre- al Baix Vinalopó; la comarca d'Alcoi diu bajoca i de la Vall d'Albaida i la
Ribera cap al nord es coneix per pimentó (o variants) . Pebrds és la denominació habitual
de molts punts de la Vall d'Albaida i comarques veines, perd no ho és gens a la zona
costanera prÓxima a Eivissa, llevat de Xábia. Per últim, vellarenc coincideix amb les
variants que presenta el mot avellanenc, aplicat al caragol, als nostres pobles.

Amb tot, podem dir que és Xábia el poble més proper a Eivissa, no només
geográficament, sinó també des del punt de vista léxic: recordem, si de cas, un altre
parallelisme curiós: entre la quantitat de variants que presenta el mot albergínia ala
comarca, destaca el fet que a Xábia, com a Eivissa, la vocal tónica és una [e]:
albarzénia, albarzeina (Xábia) I aubergeni (Eivissa).

ro Evidentrnent que hi ha alguns mots, com tlittto o teulat, queno coincideixen amb el parlar de
la Marina, on es diu llirna i teuladí, sinó que són propis d'altres comarques valencianes.
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3.10. Pel que fa a la influéncia mallorquina, en funció dels resultats obtinguts, podem

destacar diversos aspectes no assenyalats fins ara o que corroboren o amplien les dades

oferides pels darrers treballs de Colomina (1985 i 1986), Casanova (L994) i Garcia i

Beltran (1994) i pels ja clássics de Veny (1974 i 1976):

- Tárbena continua sent a hores d'ara -i amb diferéncia- el poble que manté més

fidelment el component mallorquí. També és el poble on és més present el record de la

procedéncia illenca;

- Xaló i Llíber es desmarquen de la resta de pobles i presenten, després de Tárbena, el

major nombre de recialles mallorquines: com a solucions própies destaquen rotja,

passetjar, lletgir; tudar, engorgat: acur7ar, escamtfar, nyarco i rentar coincideixen amb

Pedreguer -els dos primers- i amb Tárbena els dos darrers;

- Al costat de la Vall de Gallinera, cal destacar la quantitat d'elements illencs conservats

a les valls d'Alaguar i d'Ebo, Pedreguer i Jesús Pobre. D'aquesta manera, la influéncia

dels mallorquins no es redueix a Tárbena i a la Vall de Gallinera;

- Al Patró i a diversos punts de la Rectoria -Beniarbeig, Sanet i Tormos- es difumina

una mica el grau de mallorquinitat per la influéncia del Comtat en el primer cas i per la

proximitat a Dénia i Pego en el segon, que fa que la relació diária acabe anivellant els

parlars.

Amb tot el que s'hi ha exposat, el parlar septentrional de la Marina -amb el

centre a Tárbena- pot considerar-se clarament una subvarietat de la llengua catalana

diferent del valenciá general parlat a la Marina Baixa, I'Alcoii, el Comtat, la Vall

d'Albaida, la Costera, la Safor i part de la Ribera, com ja assenyalava Colomina (1985b:

49). La zona prototípicament més mallorquinitzant conespon a una vintena de pobles,

que van des de les valls interiors de Gallinera, Ebo i Alaguar, amb Castells de Serrella,

a Gata, Pedreguer, Jesús Pobre i la Rectoria, passant per Xaló, Llíber i la Llosa; Tárbena

en seria el nexe d'unió. Aquests sónprecisament, d'acord amb la documentació histórica

existent, els pobles on s'ha testimoniat més component humá procedent de les Illes a

l'época de la repoblació del segle XVII. La resta de llocs han desdibuixat una mica la
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prÓpia mallorquinitat pel pas del tempsrOs i s'han aproximat al valenciá de les comarques

veines, malgrat conservar encara un grapat de característiques illenques que els

proporcionen la condició de parlars de transicií. La varietat lingüística dels pobles

estudiats, per tant, és la prova més fefaent que els habitants de la Marina són els

descendents directes dels mallorquins siscentistes, tal i com ja han assenyalat alguns

historiadors dels dos costats de la mar.

rffi Recordem que molts pobles no tingueren gran contingent de mallorquins en la repoblació, peró
conserven una parla relativament mallorquina pel contacte i la barreja amb els propis veihs; per aixó els
considerávem mallorquins de rebot.
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Cada poble té la seva própia manera de veure el món, sempre des d'una óptica
molt particular, i aquesta percepció, que forma part del seu bagatge cultural, passa de
generació en generació, de manera que determina la seva idiosincrásia i el particularitza

com a col'lectiu, diferenciat dels altres. La cultura popular és; per tant, aquella que han
elaborat les classes humils de cada país, aquells que han estat més arrelats a la tradició
i a la terra que els ha vists náixer. Les fonts d'on beu aquesta cultura popular, que
satiritza la vida quotidianao són -com afirma Sanchis Guarnerr@- els costums peculiars
de cada poble, les rivalitats naturals entre els pobles veins i els tipus i episodis més o
menys anecdÓtics i fantástics de la história local, sense oblidar tot el conjunt de creences,
ritus, rondalles, cangons, jocs i refranys, que caracteritzenla saviesa popular.

Cal destacar, a nivell comarcal, els grans autors Adolf Salvá i Ballester i Francesc
Martínez i Martínez, ([üe, juntament amb altres valencians, com ara Martí i Gadea i
Sanchis Guarner, ens ofereixen un recull importantíssim de literatura folclórica.

Sens dubte, tota la lírica té un valor altament expressiu i emotiu, que es reflecteix,
entre altres coses, en l'ús considerable de diminutius, I'abundáncia d'onomatopeies,

símils, metáfores i comparacions, sempre en un registre caracteritzat per la senzillesa i
I 'espontaneitat.

Seguidament hi reproduim un recull de literatura popular, arreplegat de boca del
poble, que va des dels malnoms a cangonetes de bressol i jocs infantils, passant per un
recull de refranys i frases fetes:

MALNOMS DELS POBLES

amponnats: Benigembla

barxols: Senija

beatos: Alcanalí

berbenots: Pedreguer

t@ Els pobles valencians parlen els ans deh altres, I, 13-32.

Vicent Beltran i Culvo
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cabelis: Fleix

cabuts: Xaló

caparres: Benidoleig

caparruts: Benidoleig

capgrbs: Xaló

castellans: Castells de Serrella

(coincideix amb el gentilici, peró pren

un matís pejoratiu)

descarats: Dénia

desculats: Xábia

fills de frare: Benissa

floriners: Benialí

fotres: Castells de Serrella

gansos: la Vall d'Ebo

gitanos: Llíber

húngaros: Benissili

israelites: Senija

italians: Senija

judios: Campell

macarrons: El Patró

mallorquins: la Vall de Gallinera

manyos: Benigembla, Murla

mitges faves: Poble Nou

moros: Benimaurell, la Llosa

páunpols: Orba

panderades: Benissivi

pollets: Ondara

raboses: Alcanalí, Parcent, Benissili

rebordins: Alcanalí

rabuts: Castells de Serrella

secorrats: la Vall d'Ebo

setmesins: Benigembla

teulaü: Teulada (coincideix amb el

gentilici)

Referéncies a pobles

Benialí, els cinc dits dins del florí @v)

Benissivá, la coca ben ensucrá / estufá

(Bv)

Benissivi, labona panderó (Bl)

Del Patró, beu-te el caldo i tira-/o (Bl,

Br, Bv)

Atzubianos, pocs i nanos @)

Pegolins, pocs i roihs (Atz)

Teuladí que vola a la cassola (Nou)

A Alcanalí beuen éuia i pirxen vi (G)

Xibia poblet de mar, qui no minja polp

mrnja calamar (G)

Benissa cau de raboses,/ Senija

granotera,/ Teulá s'endú la fama/ de la

gent malfaenera (G)

Els manyos de Murla baxaen riu avall i

de fam que tenien as mir{aen un cavall

(Llo)

A la Vall són mallorquins, /a Alcalá

Vicent Beltran i Calvo
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usen la moda / i a Beniaia els fadrins t éuia ací, I si ix d'esprá,, | éuía passá
porten trabuc i pistola (A) (Teu)

De Castells, ni elles ni ells. Requerol de pas, prompte plourá (Teu)

A Gata qui no és gat, I és gata/ i qui no El fenás allarga la vista i acurt¿ el pas

mossega rapa. (Xáb)

A Pego la peguen I al Verger la Nepta tot el mal repta (X)

desapeguen / i a Ondara la repleguen Quan Montgó és posa la capa / i Segária
(Ver) el mantonet, / retira't llaurador, / pica

Al Verger la bacinilla pel carrer. espart i fes cordell.

A ondara corre la vara. (Mar de) Xaloc, ni molt ni poc (Xeb)

A Pedreguer el més bovo és relonger. Quan Segária porta mantó / i Montgó

Les xiques d'Orba i Orbeta / totes van mantonet I pica espart i fes cordell.

de cinc en cinc / porten flocs a les per Santa Llúcia, un pas de puga; per

sabates / per a anemorá als fadrins (Ped) Nadal, un pas de pardal.

Parcent, bona terra i mala gent. euan la candelária plora, / I'hivern és

sant Domingo está a Benissa / sant fora, / i si es riu, / estem a l,estiu.

Antoni está a xaló | sant Joan está a Posta roja, vent o ptoja (ped)

Mosquera / i Jesús Pobre baix Montgó Llebeig, éuia veig (Xáb, ped)

(J, Ped) Llebeig a esmorzar, éuia a sopar (Xeb)

Llevant la mou i tramuntana plou (Xáb)

EI temps i I'agricultura Del llevant o del ponent, de la dona

sigues parent.

Per santa Catalina la bugá a la cai'ra I i Llevant per dinar, éuia per sopar.

per nadal al fumeral (Teu) Per Sant Joan bacores, verdes o

Quant al perseguer florix i madura I ma(d)ures, bacores segures.

entre la nit i el dia no hi ha mesura (X) La bacora no té clam, el dia de Sant

Ratlla de sant Martí / ja está a Pego, / Joan.

ja esti ací (San) La muntanya, qui la perd ra guanya.

Ratlla de sant Martí: / si ix de matí, I Llenya verda, bon costal.

Vicent Beltran i Calvo
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Qui té bous, llaura tots els dijous. perqué t'empenyes / moltons per a fer

Pansa i metló, al primer preu, ven-lo. doblons (Xeb)

El qui no apanya una gotera / apanya

Els mesos casa sencera (Pa)

Cabra que bela, perd mossí.

Gener anegat, mig any assegurat. El que guisa salat, guisa pel gat, qui

A febrer, al cap o a la coa el té de fer guisa dolg, guisa per a molts.

(elfred). El que peixet vullga mínjar, el cul s'ha

A abril, el pare no (a)guarda el fill. de banyar.

A abril, no et lleves un fil. El que de jove no treballa, de vell dorm

A maig, vés com vas. a la palla.

A juny, la falg al puny. Llenya verda i pa blanet, acaben les

A juliol, la cistella en un mallol. cases poquet a poquet.

A juliol, la vinya porta dol. El pa duret, el vi agret i el pedasset,

A setembre, sense fem sembre (Xáb) guarden el raconet de casa (Ped)

A setembre, qui no ha sembrat, que Elgatescaldat, del'éuía geláfuig.

sembre (Ped) Fes bé i no faces mal, i un a(l)tre sermó

Octubre, octubret cau la fulla i mor el no cal.

cuquet. Home roig i gos pelut, més val mort que

Per novembre, qui tinga llavor que conegut.

sembre. Lo que la boca erra, la butjaca paga.

No deixes les sendes velles per les

Consells i miximes novelles.

No et rigues del meu dol; quan el meu

Consell de dos, mentirós (G) será vell el teu seri nou.

Escoltellenreunió lfaltad'educació(A) No es pot revoltejar i (a)nar a la

El menester fa fer i f insia fa filar (D) provessor.

Cabres, perqué t'acabes, / ovelles No hi ha cavall que no es torne rossí.

Vicent Beltran i Calvo
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Que et compre qui no et conega. que un porcatí.

Qui no wllga pols, que no vaja a I'era. Més roín que lo que tiren.

Qui estiga bé, que no es menege. Més fart que un gínjol.

Qui tinga cucs, que pele fulla. Més amarg que la bracera /més amarg

Qui es burla, el dimoni el furga. que I'acéver.

Qui no té faena, Déu li'n dóna. Més serio que un cocot (Llí)

Qui té pansa, té dansa. (Fer) Més mal que una pedregá.

Qui té boca, s'equivoca. patir més fam que un gos de Sagra.

Tria-te{a flaca i neta, que bruta i grossa Cundir més que I'arrós caldós.
ja es fará. Demanar més que la cotxina d'Ebo.

Vora el riu, no faces niu. Anar fet un set-sárries (E)

Estar fet un Sant Llátzer.

Comparacions Estar fet un maqueto.

Estar fet un gamber.

Eres guapa com la merla / i bonica com Estar fet un bótil (Gall)

I'estornell / tens cara de mula flaca / i

orelles de mano vell (Xáb) Mostres de saviesa, Experiéncies.

Ser més fals que la palla d'ordi (Gall)

Fer més por que una troná de Xaloc No tindre per peqiar ni les barres a
(Xeb) I'escudeller (Or: quan es pateix fam)
Fer més mal que un capsot butxí (X) Amb diners carxofes i amb papers

Negre alegre, I ros penós (Ped: milofies.

l'escarbato[) Home refraner, gos i malfaener.

... Llobell / en un bastó de cepell (Teu) Al gos flac no li falten puces.

Més ert que un ciri (Nou) Caldera vella, bony o forat.

Més amarg que I'acéver. Calendari venut, calendari begut.

Més fosc que una gola de llop. De moliner rnudaris i de lladre no

Més fresca que una camarroja. escaparás.

Renegar més que un porcatí / fartar més El mal ve a quilos i se'n va a onces.

Vicent Beltran i Colvo
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El parlar de la Marína Alta: el contacte interdialectal valencianobalear

Hi ha més dies que botifarres.

La mare fetge i el pare freixura, a qui té

(de) semblar la uiatura?.

Sempre donen torrats a qui no té

queixals.

JOCS INFANTILS

1. Xiquets de bolquerets

1.1. CANCONS DE BRESSOL

432

La meua xiqueta és I'ama

del corral i del carrer,

de la figuera a la parra

i de la flor del taronger.

(la Vall d'Ebo)

La meua xiqueta és I'ama

del corral i del carrer,

de la tulla (de) la llimera

i de la flor del taronger.

@edreguer)

Vicent Beltran í Calvo
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APENDIX

Noni, noni, el meu infant, La meua xiqueta té soneta

que ton pare és a Alacant, la mare I'adormirá,

i ta mare és al molí li cantari una canQonea

a baixar coques en vi. d'ací a demi de vesprá.

(la Vall d'Ebo)

Cara de llimeta verda,

tarongeta ensense suc,

sense anar a demanar-te

m'has dit que no m'has vullgut.

El meu xiquet té soneta,

ben prompte se'n va a dormir,

ja té un ullet tancat

i I'atre no el pot obrir".

(Calp)

El meu xiquet té soneta,

el meu xiquet té soneta,

sa mare I'adormirá,

sa mare I'adormirá,

perqué té els monets de sucre,

perqué té els morrets de sucre

i boqueta de diamant.

(Senija (Seguí t19731)

1.2. CANCONS DE BATETG

Quan hi havia un bateig, el padrí tenia el cosnlm de tirar caramels o diners. Si no

complia les expectatives dels xiquets, o no en llangava res, li cantaven les cangons

Vicent Beltran í Calvo
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següents:

Padrí pollós,

cames de gos.

Padrina pollosa,

cames de rabosa.

Si no tiren confitura,

que es muiga la criatura.

(Dénia)

Padrí pollós,

el rabo del gos.

La padrina picotina,

si no tiren la confitura,

que es muiga la criatura.

(Pedreguer)

Padripollo ric,

que tiren confits.

Padripollo pobre,

que tiren garrofes.

@edreguer)

Padrí pollós,

el gat i el gos.

Tiren confits,

que estan podrits.

La padrina perolina,

el padrí perolí,

si no tiren confitura

es morirá la criatura.

(Poble Nou (Seguí tl973l)

1.3. ENTRETENIMENT

-Mentre el xiquet aprén a pegar-se palmadetes al cap, els pares li canten la següent

cangó:

Vicent BelÍran i Calvo
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Bernat, Bernat,

pega't al cap!

En un coixí

pega'm ací.

(Pego)

Bernat, Bernat,

pega't al cap!

.En un coixí

tot foradat.

@edreguer)

-Al ritrne d'una altra cangó, el xiquet

colpets; al final simula beure's I'ou:

Bernat, Bernat,

pega't al cap!

Enu¡ coixí

sobre(a)dornat

@enimaurell)

Bernat, Bernat,

pega't al cap!

En una pedra

fes-te un forat.

(Gata, Pedreguer)

posa el dit índex al palmell de la má i pega

Tita, tita, pon un coco,

y mañana pondró otro.

Qui se'l beurá?

El meu ...

que ben fadrí es fará.

@edreguer)

Tita, tita, pon un coco,

que mañana pondró otro"

Per a qui será?

pe(r) la lpel ...

que se'l beurá.

@enimaurell)

-El xiquet s'asseu damunt les cames estirades del familiar, que I'engrunsa cap avant i cap
arrere, com si el deixás caure:

Vicent Beltran i Cslvo
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Serra, serra, molinet

la vellet¿ no té llet;

i una miqueta que en tenia

se I'ha beguda el corderet.

Be, borreguet,

Be, borreguet.

(Teulada)

Serra, selTa, molinet,

que la mare no té llet;

la poqueta que tenia

se la mama el borreguet.

-An est| rxe borreguet?

-A llaurar al bancalet.

-An estit,lo que ha llaurat?

- La gallina ho ha escampat.

-An estit íxa gallinnJ

- A pondre se'n vord anat.

-An estÁ lo queha pongufl

- I-a ueleta s'hau ha endut.

Serra, serra, pixa en terra.

El burret del camalet.

Xufes i avellanes,

torrat i cacauet.

(Pedreguer)

Serra, serra, molinetes,

la uela fará sopetes.

El gatet se les minjará

i la uela li pegari.

(Gata)

@enimaurell)

-És també molt conegut el joc dels dits: el major pren un per un els dits del xiquet -del

gros al menuell- alhora que li canta la cangó següent:

-Este és el pare.

-Esta la rnare.

-Este demana pa,

Vicenl Beltrun i Calvo
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-Este diu que no n'hi ha.

I este diu:

-Ditet marrarxet,

dins de la cistelleta

n'hi ha un trosset.

(Jesús Pobre)

(variants)

Corrotontiu,

al caixonet

en hi ha un trossiu.

(Dénia)

Corrín, xinxet,

baix la penya

está el Jesuset.

(Castells de Serrella)

2. Xiquets més fadrins

2.1. CANQONS DE ROGLE

Currinyau, xinxet,

Corrin, xinxet,

al cabis n'hi ha.

(la Vall d'Alcalá)

Sanxet, marranxet,

al'asmari

n'hi ha un trosset.

(Pedreguer)

Vicent Beltran i Calvo
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Roda, roda sant Miquel.

La cullera de la mel,

carregats amb un ba(g)ul.

-Que es gire, que es gire

... de cul.

@edreguer)

Llimereta de sant Xotxim:

qui me la compra?

qui me la ven?

Tronxo maüro,

que caiga de culo.

@edreguer)

2.2. JOCS

-Per a saber qui ha de parar en un joc, esfa plom. A aquell que li coincideix l'última

síl'laba del text queda fora. L'acció es repeteix fins que n'hi queda només un, que será

qui pare:

-El joc de la gallineta cega inclou el diáleg següent:

-Qué has perdut?

-Una a(g)ulla i un canut.

-Busca-la per la ximenera!

-No, que em faré negra.

-Busca-la pel terrat!

-No, que em faré gat.

-Pos, busca qui t'ha pegat.

(Teulada)

-No és menys conegut el joc de conillets a amngar, en el qual tots els xiquets s'amaguen

i el que para els ha de cercar:

Vícent Beltran i Calvo
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Conillets a amagar,

que la llebra va a cagar,

de nit i de dia,

antes que toque I'Ave-Maria.

Conillets, esteu ben amagaets?

(Orba)

Conillets, conillets a amagar

que la llebra va a cagar,

de nit i de dia,

quan toque I'Ave-Maria.

Xiquets i xiquetes

aneu a sopar,

demá soparem,

per grácia de Déu.

Ramon, Ramon

que corre tot el món.

@edreguer)

Vicent Beltran i Calvo
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- El píssí-pissi-ganya es juga col'locant tots els xiquets els peus en terra fent un rogle.

Es canta una cangoneta de manera que el peu al qual li coincideix l'última síl'laba se'n

va fora. Així successivament fins que en queda un, que és el que guanya. La lletra del

píssi-píssi-ganya pren moltíssimes variants depenent del poble. Seguidament en podem

llegir una mostra:

440

Castells de Serrella Xaló La Vall d'Ebo Teulada

-Pissi-ganya,

oli de la ganya;

una uela en un terrat

en lo cul arromangat.

Ca(d)ireta vena-peu,

que s'amague eixe peu;

-Qui diri qui s'ha bufat?

-El que té el cul foradat.

-Pissi pissi-ganya,

oli de la ganya;

-Muixú, Muixri,

caiga la barra demunt de

tu.

Baix d'un pont hi ha un

gall mort;

en la cresta fa ballesta.

-Filla meua, grana'm

casa!

-No ta la puc granar,

que tinc la mi encordá..

-Qui ta I'ha encordi?

- El fill del rei,

que parla castelli.

(al rei i la reina que fan)

Pic, cuc.

-Pissi pissi-ganya,

oli de la ganya,

-Filla mandonguera,

grana'm esta casa.

-No te la puc granar,

que tinc la má encordá.

-Qui te I'ha encordá?

-El flrll del rei,

que té una gallina blanca,

que en té una negra,

que tot m'heu replega;

té un gall que fa flaütes,

ni són llargues ni són

curtes.

La ueleta empina el peu;

diu que amagues eixe

peu.

-Pissi pissi ganya,

oli de la ganya.

-Filla mandonguera,

grana'm esta casa.

-No te la puc granar,

que tinc la mi

encordada.

-Qui te l'ha encordada?

-El rei de Franga,

que balla la dansa.

Tinc un gall que fa

flaütes,

ni són llargues ni són

curtes;

la gallina magapeu

diu que amagues exe

peu.

Vícent Beltran i Calvo
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Calp Pedreguer Orba Pego
-Pissi pissi-ganya,

oli de la ganya.

-Filla mandonguera,

grana'm esta casa,

-Mare, que no puc,

que tinc la má encordti.

-Qui te I'ha encordá?

-Joan de Castelló.

Fica el peu dins del

caixó.

-Pissi-ganya,

de I'oli i la ganya.

Tinc un gall que fa

flaütes,

ni són llargues ni són

curtes.

La ueleta julibeu

diu que amagues eixe

peu

dins del caixó.

Peu, peu, regató,

obriJo, tanca-lo

dins del caixó.

-Pissi, pissi-ganya,

oli de la ganya.

-Filla mandonguera,

grana'm esta c¿rsa.
-No te la vull granar,

que tinc la mi encordá.
-Qui te t'ha encordá?

-El rei o la reina

que fan pigotes,

ni són curtes ni són

Ilargues.

Cadireta de repeu,

que t'amagues este peu.

-Pissi pissi-ganya,

oli de la ganya.

-Filla mandonguera,

grana'm esta casa.

-Senyora mare, jo no

PüC'
que tinc les mans

cordaes.

-Qui te les ha cordaes?

El rei i la reina

que mingen pa i ganya.

-Plix, plaix,

-Posa el peu

dins del cabis.

Vicenl Beltran i Calvo
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Benimaurell (Ala) El Verger Xibia Poble Nou

Pissi pissi-ganya,

oli de la ganya.

-Filla mondonguera,

graff¿'m esa casa.

-No te la puc granar,

que tinc la mi encordñ.

-Qui te l'ha encordá?

-El fill del rei

que fa flaütes,

ni són llargues ni són

curtes.

-Ca(d)ireta de repeu

diu que Írmagues ixe peu.

Pissi pissi-ganya,

oli de la ganya.

-Filla mandonguera,

grana'm est¿ casa.

-No te la puc granar,

que ünc la má cordá.

-Qui te I'ha cordá?

-Un gosset amb pinyes.

-Arre, burro, no m'ho

digues.

Tinc una gallina blanca

que tot m'ho escampa.

Tinc una gallina negra

que tot m'ho arreplega.

Tinc un gall que fa

flaütes,

ni són llargues ni són

curtes.

Pinya repinya,

sota la vinya.

Dins del peu la perdiu

tot ho sap i tot ho diu.

La ueleta Bernabeu

diu que amagues este

peu.

Pinya repinya,

sota la vinya.

Dins del peu la perdiu

tot ho sap i tot ho diu.

La gallina merda al peu

diu que amagues este

peu.

Vicent Beltran i Calvo
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Callosa d'en Sarriá

-Pissi.pissi-ganya,

oli de la ganya;

xica pablanErera,

(a)grana'm esta casa.

- Mare, jo no puc,

que tinc la mi sangrada.

- Vicent, les barques se'n

van.

- D(e)ixa-les anar,

que elles tornaran

a la font de pico-pico,

matarem un pollastrico

/pardalico,

tu de oro, jo de plata.

La gallina Bernabeu,

diu que amagues (e)ixe

peu.

- Pissi-pissi-ganya,

oli de la ganya;

una gallineta blanca,

que tot ho escampa,

i una negra,

que tot ho arreplega.

- Puja, puja, tremussol.

Entrarem en este estiu,

si déu vol.

La ueleta Bernabeu

diu que (a)magues eixe

peu"

- Pissi, pissi, pissi-ganya

oli, oli de la ganya;

fi lla, filla mondonguera,

(a)grane'm, (a)grane'm

esta casa.

- No te la vull agranar,

que tinc la mi encordi.

- Qui te I'ha encordi?

- El rei de Franga,

que té una navaixeta

que corre tot el món.

Santa Teresa,

qué tessa, qué tessa;

Santa Milagro,

qué tasso, qué tasso.

A la font del tico-tico

matarem un pardalico,

un de oro, un de plata:

que salga la reina con su

corbata; que salga el rey

con su doncel/clavel;

que salga la Guardia

Civil con su fusil.

Pin-pin sacarabatín,

una auela en el terrat,

en el cul arromangat

La gallina es minja el

peu;

(la gallina minja-peu;)

diu que amague ixe peu.

Vicent Beltran i Calvo
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2.3. LES HORES I LES VOCALS

No hi falten les cangons per a aprendre les vocals i les hores:

A, la mestra em pegará.

E, jo no sé per qué.

I, jo no estava allí.

O, jo no estava bo.

U, tota la culpa la tens tu.

(Pedreguer)

Beniardá Polop Banyeres de Mariola Alacant

Pull, pull,

serra pull.

Tu que véns i que vas

a /os peixos de la mar.

Ia gallina besa peu,

tu que amagues eixe peu.

Peu regató,

la gallina i el capó.

La comare Madalena

fica el peu dins la

cadena.

Tot ho sap i tot ho diu,

fora que escriu.

- Xica berenguera,

agrana'm esta casa.

-No, senyora mare,

que esti massa

agranada.

-Obri-lo, tanca-lo

dins del caixó.

Piu, piu-margariu

els pollets se'n van al riu.

-D(e)ixa-los anar

que ells ja tornaran,

a la font del Pico-pico

matarem un pardalico.

Ni de oro ni de plata.

Que repique la sabata.

Un carret de fil;

henta, coranta i mil.

Pin-pin

sacarramatín,

una auela en un

terrat; tot el cul

arromangat.

Ha dit ma mare que

Írmagues este peuet.
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A la una, la pruna. A h una, la media luna.
A les dos, el gos. A les dos, Sant Roc i el gos.
A les tres, menjar i no dir res. A les tres, botar i no dir res.
A les quatre, agarre la burra A les quatre, culá de sastre.
i me'n vasc a batre. A les cinc, xipilinding,
A les cinc, me'n vinc. les panses a quatre, les figues a cinc.
A les sis, pastís. A les sis, pa panís, panera, bercoc i
A les set, bistec. cirera.

A les vuit, bescuit. A les set, el barret de t'auelo que s,ha
@enissa) encés.

A les vuit, al bon xiulit.

A les nou, cada gallina que replegue el

seu ou.

A les deu, el tio Bernabeu pujant

I'escala

s'ha trencat un peu.

@énia)

2.4. ALTRES CANQONS

CANQONS DE NADAL -Fill meu, nyas mamar!
-No senyora mare, que tinc que cantar

La nit de maitines, una cangoneta de molta primor,
la nit de nadal, que els ángels li cantenal nostre senyor.
passava un xiquet per baix del portal. @enissa)
Sa mare li dia:

Vicent Beltran i Calvo
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de la Marina AIta: el

(variant)

-Fill meu, a m¿rmar!

per baix les quartines del nostre senyor".

(Dénia)

"Pastorets i pastoretes,

feu-me llenya que tinc fred;

no me la feu d'angilaga,

feu-me-la de romeret"

(Dénia)

"Dones no tingueu perea,

de pujar eixes escales

i baixar la falda plena

de coques i botifarres"

(la Vall d'Ebo)

"Festes, festes de Nadal,

les dones són matineres

per a posar I'olla al foc

i pentinar-se les polseres.

El dia (de) Nadal

fa el dia curtet,

les dones s'ocupen

jugant al burret,

Penqueta i cigró

és lo principal

per a la funció

del dia de Nadal.

@edreguer)

CANQONS DE PASQUA

"Tinc una conilla

a punt de criar

per al dia de Pasqua

fer-me un berenar.

La tarana sí,

la tarana no,

la tarana mare

és la que balle jo".

(la Vall d'Ebo)

"A berenar la mona:

xiquet, qui me'n dóna?

A berenar al mico:

xiquet qué bonico!"

(Xdbia, Teulada)

"Ja s'acosta Pasqua,

Pasqua de les mones,

ai, qué pantorrilles,

ai, qué pantorríIles,

Vicent Beltrun i Calvo
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tenen les xicones.

Ja s'acosta Pasqua,

Pasqua dels melons,

ai, qué pantorrilles,

ai, qué pantorrilles,

tenen els xicons"

@eniarbeig)

"Ja venim de berenar

i hem trencat la cassoleta

i ma mare em pegará

amb un trosset de cordeta"

@edreguer)

"Un dia de Pasqua

un xiquet plorava

perqué el catxirulo

no li s'empinava.

La tarana sí,

la tarana no,

la tarana mare

que ln'baíloyo".

(Xábia)

Mo n'anem a berenar

i els fadrins vénen darrere,

i els fadrins vénen darrere,

per aixó poften conills,

per a fer bones paelles,

per a fer bones paelles.

(Xaló; Seguí Í19731)

Ja venim de berenar,

hem jugat a pilarets,

mos hem begut tot el vi

i hem trencat el barralet.

(Orba; Seguí t19731)

Ja venim de berenar,

hem jugat a la rebassa,

hem jugat a la rebassa,

mos hem begut tot el vi

i hem trencat la carabassa,

i hem trencat la carabassa.

(Xaló; Seguí Í19731)

SALPASSA

"Ous aquí, ous allá

bastonaes a I'escolá.

Ous al ponedor

bastonaes al senyor retor".

(Teulada; Ivars (1975))

"Al repiquet del pare vellet,

pon-ne una,

pon-ne dos,

Vícent Beltran i Calvo
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pon-ne tresÍ Ous ací, ous alle,

(Teulada) bastonaes al sagristá,

de matí una coca en segí,

Ratetes penaes, eixiu del caixó, de vesprá una coca en cansalá.

que el Nostre Senyor ha pres mort i Torta retorta, dos diners me deus,

passió. si només pagues torta, no t'hi veus.

Ratetes penaes, eixiu del niu, (Poble Nou; Seguí [1973])
que el Nostre Senyor ja esti viu.

Ratetes penaes, eixiu del forat, COBLES

que el Nostre Senyor ja ha ressuscitat.

(Orba; Seguí [1973]) "Caragols, caragols en ceba,

caragols, caragols en sal,

Poma redona de I'hort de Cardona. les velles van a missa

Pinzellet, quantes dames té el castell? i les jóvens no van tan(t)".

Pon-ne una, pon-ne dos, pon-ne tres, @edreguer)

pon-ne quatre, pon-ne cinc, pon-ne sis,

pon-ne set, pon-ne vuit, pon-ne nou, "En este carré esü

la taronja val un sou la que diu que no té ossos;

i la pera un divuité. sa mare la vol casar

Mitja lliura d'oli per a Sant Antoni en un esclafaterrossos"

i el demés per a Sant Francesc. @edreguer)

(Xábia; Seguí t19731)

"Dolores la capritxosa

El repiquet del pare vellet, garra el pollastre cul per amun(t);

pon-ne una, pon-ne dos, pon-ne tres, li diu a la seua sogra:

pon-ne quatre, pon-ne cinc, pon-ne sis, si vol pollastre, compre-se'n un"

pon-ne set, pon-ne wit, pon-ne nou, @edreguer)

pell de vaca i pell de bou.

448
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"Encara que fu em donares

dos olives en un plat

no em 'via de casá en fu

perqué fas cara de gat"

@edreguer)

"Senyora mare, no em pegue

per I'amor de Déu del cel,

que cada volta que em pega

m'amarga com una fel"

@edreguer)

"Les xiques del carré Nou

totes filen a la lluna

per a fer-se I'aixovar,

i no se'n casa ni una"

@edreguer)

"Tots em dien que em casara

i no portaria llenya

i ara que m'ha casat

en porte al coll i a I'esquena',

"Catalina la Marranxa

tenia un floronco al cul;

sa mare li'l rebentava

i el novío li feia llum"

@edreguer)

Alli fora he vist un bou

i una mula casi blanca,

un uelet en un garrot

menjant-se un rai'm de planta.

@oble Nou (Seguí ll973l)

"La meua sogra no em vol,

perqué diu que no sóc guapa;

jo no porte res amprat,

que el seu fill porta la jaca.

La meua sogra no em vol

perqué no tinc pantorrilles;

ara vindrá el mes de maig

i les tindré com a bigues"

@eniarbeig)

"Maria la xirivia

trencadora de setrills,

sa mare la bonegava

davant de tots los fadrins.

Maria la xirivia

trencadora de llibrells,

sa mare la bonegava

davant de tots els xiquets"

(Beniarbeig)

CANQONS DrNS DE JOCS

Vicent Beltran i Calvo
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Ding, dong,

ding, dong.

Les campanes del barranc.

-Qui s'ha mort?

- El retor.

- Qui plora?

- la f¿llola.

- Qui es riu?

- La perdiu:

tot ho xaffa i tot ho diu.

(Benimaurell)

"Xinxes marralxes

eixiu del forat

que el Nostre Senyor

ja ha ressucitat"

@enimaurell)
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APÉND]X

Qüestionari general Qüest
1. Fonética

2. Morfosintaxi

3. Léxic

3.1. El cos humá. L'home.

3.1.1. Parts del cos i accions relacionades

3 .L .2 .  Aspec te f i s i c i sensac ions  : . . . .

ions

80

163

3.1.3. Defectes i malalties

3.L.4. Les festes

3.1.5. El món infantil. Els jocs

3.2. L'alimentació i el món urbá.

3.2.1.  La casa

3.2.2. La cuina

3.2.3. Gastronomia

3.2.4. El poble

3.1.3. El camp. La mar. Els oficis. L'espai i el temps.

3. 1.3. 1. Indústries relacionades amb I'agricultura

3.L.3.2. El món de I 'aigua

3.I.3.3. Arbres fruiters

3.1.3.4. Arbres no fruiters

3.1.3.5. Hortalisses i fruites

3.1.3.6. Cereals

3.L.3.7. Ramaderia

3.1.3.8.  La mar

3.t.3.9. Els Oficis

3.1.3.10. Els vents

3. 1.3. 1 1. Termes topográfics

3 .1.3 .12. Meteorologia

3.1.3.13. Celístia i pas del temps

110

t63

30

15

46

34

46

60

13

75

24

56

t2

54

L2

8

T2

20

8

32

30
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3.1.4. El món natural

3 . l .4 .1 .En tomonímia  . .  . .35

3.I.4.2. Amfibis i réptils 10

3 .L .4 .3 .  An ima lsdomést i cs  . . . . . .26

3 . I .4 .4 .Orn i ton ím ia . .  . . .62

3 . l .4 .5 .F i ton ím ia  . .73

3 .L .4 .6 . I c t ion ím ia  . . . . . .40

To ta ldeqües t ions . . .  . .1 .361

1. FONETICA 20 rcnyó

21 depósit / dipósit
1 traure, treure 22Yicentet, Miquelet, Rafelet
2 paciéncia, preséncia, consciéncia 23 coet, poal, coent
3 res, també, francés 24 julivert

4 sobra, cobra 25 bullir
5 jo 26 cosí, coixí, conill
6 tot, colom 27 obert (obrir)

7 cuina, buit, cuit, cuida 28 ofegar
8 matí, veí, patir 29 ovella
9 remull 30 quaranta, quallar

10 agulla, ametla, agonia, acabar, anar, 31 cortina, escodrinyar
agarrar, arribar 32 lleuger
11 nadar 33 mániga
12 bescoll 34jássera
13 davant, darrere, damunt 35 socarrar
14 caragol 36 llémena
15 femella 37 casa, porta, terra
16 teulada 38 em, et, es, en, el
17 gener, general, genoll 39 d'Alacant, d'ací, d'escola
18 queixal, deixar, eixe 40 qué has fet? / qué has dit?
19 llengol, gegant, sencer 4L bouet, pouet, ouet
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42 llaurador, mocador

43 albadet, acabadet, foradet
44 dim. de lloc

45 dim. de foc

46 dim. de nuc

47 dim. de joc

48 dim. de cap

49 peix, baixa, fluix

50 xemeneia

5L parlar-te, dir-te, fer-se
52 presó, provessó

53 llavor

54 eixugar, jugar, arruga
55 formiga

56 tisores

57 llentilla

58 cridar

59 precís

60 flassada

61 pont / ponts; alt / alts
62 verds

63 ad ell

64 exemple, exercici, exércit
65 acurtar / acurgar

66 antic / antiu

67 ha vingut ...?

68 on aneu?

69 ja te n'has anat?

70 set o vuit

71 sang i fetge

72 estic aci

73 dit gros

74 crec que sí

75 mig any (Gata: panix aixó)

76 dos xics, més llarg, dos jóvens

77 albercoc, albergínia

78 alficós, alfals

79 esbaruer, esmorzar

80 argelaga, armari

2. MORFOSINTAXI

81 Pres. d'Ind. defer
82 Pres. d'Ind. d'anar

83 Pres. d'Ind. de veure
84 Pres. d'Ind. de poar

85 Pres. d'Ind. de topar

86 Pres. d'Ind de brollar
87 Pres. d'Ind. de saber

88 Pres. d'Ind. de conéíxer

89 Pres. d'Ind. de morír

90 Pres. d'Ind. de córrer
91 Pres. de Subj. de córrer
92 Pres. d'Ind. de vestír
93 Pres. de Subj. de vestír
94 Pres. de Subj. de sentir
95 Pres. de Subj de saber
96 Pres. de Subj de cabre

97 Imp. de Subj. de saber
98 Imp. de Subj de caber
99 Pres. d'Ind. de prendre

100 Pres. de Subj. deprendre
101 Pres. de Subj. deviure
102 Imp. d'Ind. de traure
103 Imp. d'Ind. de creure
104Imp. d'Ind. de veure
105 Imp. d'Ind. defer

106Imp. d'Ind. de coure
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107 Imp. d'Ind. de caure

108 Imp. d'Ind de córrer

109 Imp. d'Ind. d'haver-hi

110 Imp. d'Ind de parlar

111 Pres. de Subj. d'estar

tl2Part. de ser

113 Part. de despenar

114 part. de matar

115 Ger. de beure

116 Ger. de traure

117 Ger. deveure

118 Ger. de creure

119 Ger. de caure

120 Ger. de dír

121 Ger. de córrer

t22 Ger. d'estar

L23 Ger. de ser

L24 Ger. de víndre

125 Ger. de tindre

L26 Ger. de voler

I27 Ger. de víure

128 Ger. de conéixer

t29 Ger. de créixer

130 Ger. de vendre

131 Ger. d'encendre

132 nyas, nyaeu!

133 mone (anem-nos-en)

134 ha plogut molt?

135 havia anat

136 haurá fet aixó?

137 quan ho haja fet

138 com et diuen? (em, et, es, ens, us)
139 porta'l

140 porta'ls

141 ens n'anem

l42us n'aneu

143 mengeu-vos aixó

144 pentineu-vos

145 alceu-vos

146 dóna-m'ho

147 dóna-li-ho

148 ens el compres

149 ens la compres

150 ens ho compres

151 us ho compre

152 compra-me'l

153 compra-me-la

154 compra-m'ho

155 me'n vol donar

156 me la dóna

157 compra-li-la

L58 compra'ns-el

159 compra'ns-la

160 compra'ns-ho

161 compreu-vos-ho

162 traure-us-el

163 traure-us-la

164 traure-us-ho

165 mirant-ho

166 mirar-ho

167 mirar-te

168 ho mire

169 conéixer-me

170 conéixer-te

171 els done / els agrada

I72 els ho done
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173 els el done

174 els la done

175 els en done

176 els els / els les
177 doneu-los-ho

178 se'm, se't, se li, se'ns, se us veu la
cuixa

179 fes-ho, dis-ho

180 article lo / los (en, tot, damunt,
dins)

181 article personal

L82 I'era, I'orella, I'ungla
183 la íglésía

184 el costum

185 el senyal

186 el ferrament

187 el puput

188 les (ar)rels

189 diferenta, intel'ligenta, fácila
190 lladra

191 primer(a), segon(a), tercer(a) volta
/ vegada

192 persona roín

193 trists / tristos

194 frescs / frescos

195 plural i dim. de cru
196 zero

197 u(n)

198 dotze, tretze, setze
199 désset, dívuit, dénou
200 seixanta

201 doseta, treseta

202 mon, ma (pare, ...)
203 altrí

2Q4 ací | aquí

205 cap a I pac a
206 capdamunt, capdavall, capdadins
207 a la vora, davora

208 d'estiu, d'hivern

209 lluny (dim.)

210 davall

ZLL caru amunt, cara avall
212 així

213 més aina

214 a osades

215 pertot arreu

216 espai / espau

2L7 de bat a bat

218 de gaidó

219 al biaix 'obliquament'

220 a orri 'de qualsevol manera, en
desorde'

22I a les palpes

222 d'esquitllentes

223 de valent / de calent 224 forga
225 sort que

226 sense

227 viu a Dénia

228 és al bancal

229 ftns

230 alamon / bona cosa
231 molt de; quant de; cap de
232 un titlet (faltar un)
233 no cap / no gens / no res/ no ningú
234 sovint

235 a mitjan(t)

236 llavors

237 en voler / quan voldrás / en sé que
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238 aca I alde I a casa de

239 no cal, no calia ... (cal dir ...)

240 manera que ...

24I or de

242 si (a) má ve ...

243 capso! verga!

3. LÉ,KC

3.1. El cos humá. L'home.

3.1.1. Part del cos í accíons

relacíonades

244 otdre, olorar

245 alenar

246 pudt, fer pudor

247 coroneta

248 ratlla, clenxa

249 serrell

250 forats del nas

251 bescoll, clotell

252 gola, garganxó

253 nou del coll

254 rurl (adj.)

255 dormilega

256 abeltir-se, adormir-se

257 galtada

258 calbot

259 carxot

260 gargailot 'colp amb els dits'

261 bony

262 trenc, trau 'forat gran'

263 trinxet

264 tossarró

265 descabellonat

266 busca a I'ull

267 aclucar I'ull, fer I'ullet

268 ulls oberts de bat a bat

269 parpall(a)

270 fer carasses

27L ataijllar

27 2 bufetada (noms humorístics)

273 castanya de cabells

274llavis, morros

275 bana

276 queix

277 queixal del seny

278 clau colomello

279 cridar

280 roll de veu

281 badallar

282 besada (* als nens)

283 beure aO gallet

284 rialla, carcallada

285 escoltet a I'orella

286 escopir (* subs.)

287 gemec¿r, gemegar

288 inflar, unflar

289 singlot

290 xuclar, xuplar

291 miop

292 grcrxo, estrábic

293 tort

294 mussol
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295 quedar-se sense alé de riure o plorar
296 quedar-se sense veu
297 falta d'aire als pulmons per esforg,
pantaix

298 refredat, constipat
299 fer botiges
300 farfallós

301 canell, monyiqueta

302 dit polze

303 dit menuell

304 padrastre, repeló

305 palmell de la má
306 esquerrá

307 rascar, gratar

308 agafar, agaffar
309 esgarrar, estripar
310 empomar

311 enxampar, sampar

312 amollar

313 reballar

314 nugar (nuc)

315 pessic, pessigar

3t6 agafar del bracet
317 (re)vencillada

318 espitjar, espentar
319 bragos plegats

320 aixella

321 muscle

322 amnsar, aügar

323 canella

324 genoll

325 tou de la cama
326 turmell

327 caminar a plaer(et), espaiet I

espauet

328 exercici, estrici

329 fer / pegar una volta
330 de puntelletes

331 xafar, xapar (xafada)

332 trepitjar, xafigar
333 escarramat, eixancat
334 girada de peu

335 estómec

336 espatla

337 costella

338 carpó, copró

339 noms humorístics de la parxa
340 genitals femenins

34L gentals masculins

342 cul (noms humorístics)
343 ventositat

344 posar-se a la gatzoneta

345 bellugar-se, menejar-se (bellugadís)

346 acagar

347 esvarar-se, relliscar (esvaró,
esvarallada)

348 bac

349 espatlar-se

350 anar a tombollons

35 1 entropessar, ensopegar
352 espertuguida

353 moviment brusc i rapid

3.L2. Aspecte fisic i sensacions

354 anar nuet, en conill
355 aixovar, dot

356 arracades, orellals
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357 bronja de gesmí 389 geperut

358 butxaca 390 fredolí

359 calcer, calgat 391 quiet (estigues quiet!)

360 calgons, calgotets 392 caduquejar (caduc)

361 bragues 393 semblar-se (semblanga)

362brial 394 trapalatrop, sapastre
363 jupetí, armilla 395 malfaener
364 bolquers 396 fer faena (pencar, guanyar-se la
365 gorra de dormir pataqueta)

366 esfilassar, esfilagassar 397 peresa, mandra
367 mánega, mániga 398 espernegat

368 oldá 'vell, gastat' 399 escorcollar, dotorejar

369 set-bosses, set-jaques 400 furgar

370 taca, tatxa 401 xafardejar

371 llanfarnada, llecada 402 cutxamander

372 ventall, palmito 403 atabalat (tindre el cap com una
373 anar de vint-i-un botó tabala)
374lleig i guapo 404 fer-se el despistat (tio Gipó, Tófol)
375 ardit 405 trellat (poc-trellat, destrellatat)
376 polit 406 posar esme / perdre I'esme
377 bledá 407 boig, grillat

378 prim 408 parlar foradat

379 gros, gord 409 parlar sarabatanament una llengua,
380 escal'lébit 'molt prim, desnodrit' amb dificultats

381 baixet i gros, catxap, xenna 410 apetir, abellir
382 prim com un .../ paréixer un .../ 411 conhort
estar fet un ... 412 enxissar
383 petit, menut, xicotet 413 comboiar
384 esllanguit 4t4 xalar

385 gros com un ... 41,5 ferjangleta, burlar-se

386 doga 416 colla d'amics

387 botinflat 4t7 etfadat (botó, batistot)

388 guaixat 418 ploramicar (ploramiques)
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419 fbstic, fastigós 450 paraulora, renec
420 cascar, enguiscar 451 rebre una pallissa
421 fer nosa 452 noms humorístics de la pallissa
422 estalviar 453 fetun sant Llitzr¿r
423 balafiar 454 lleuger
424bestraure, pagar bestreta 455 ert, tes
425 amprar 456 cruixit, baldat
426 rcbalsar 'acumular' (rebals) 457 retrvcar 'replicar, contestar'
427 funar, robar (robatori) 45g enredrar
428 noms humorístics de fuitar (birlar, 459 tráfec (anar atrafe gat I agacarnt)
pispar) 460 arregussar 'arreplegar alguna cosa,
429 cagaerci sense deixar res'
430 porigós 46l desbaratar-seunaparell, desmarxar-
431 pinxo, farol se
432llepó 'cast. chivato' 462 fer malbé, tudar, llangar a perdre
433 acoquinar, acovardar-se 463 traücar
434 sabut, set-sabers 464 tencar, rompre
435 llest, esparpellat 465 s[e]ncer
436 curt d'enteniment 466 aguaitar, estar a I'aguait
437 fer el bambau 467 ajudag aidar
438 beneit, bovo 46g algar, aügar
439 ser un bo-ho-farem 469 amanir, enllestir
440 roín, maleit 470 arrossegat, arossegons
441 encabotar-se 471 estiran estisar
M2 cavil'lar 472 avear
443 q¡¡em'desig immoderat de béns i 473 barrejar, mesclar
menjars' 474 defendre, defensar
444humorísticsd'enamorat(embacorat, 4T5desllapissar-se
enxalefat) 476 endossar a altri una cosa enutjosa
445 barallar-se 477 magencar-se un una faena
446 conreat'mimar' 478 anfonar, esfondre
447 renyar (renyó) 479 encaradís
448 remugar, rondinar 480 tocar, telefonar
449 marmolar 481 arribar, aplegar
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482traure, treure

483 anar-se' n (humorístic)

484 aurar

485 portar, dur

486 eixir (sortir)

487 ftcar, estacar

488 esgolar-se

489 rullar (rulladora)

490 agenollar-se

49 L aca*arse, ajupir-se

492 pujar, muntar

493 baixar, davallar

494 aigar una persona

495 arcancar a córrer

496 fer Ia gaitza, fer l'ánec, el ruc
497 sullar

498 penedir-se

499 plñnyer

500 fer gesticulacions exagerades

501 roig, vermell

502 roig, ros (roig malpél)

503 pobil

504 fillol

505 veí, vei'nat

506 calfred, tremoló

507 desfici

508 esmussar, esgarrifar

509 abrasit, eixardit

510 famolenc, afambrat, blau

511 esbalait (de por, de fam)

5 12 aborronar-se, erigonar-se

513 esglai(ar-se)

514 esquallar-se

515 mans balbes

516 enrevenat

3.1.3. Defectes i malalties

517 pessigolles

518 borradura

519 bambolla

520 crost¿

52I anap

522brollar la sang

523 quebrasses 'tallet a la pell'

524 clavar-se una esquerda

525 flixar-se 'privar-se'n d'alguna cosa'
526 pigota Oorda)
527 pallola

528 galteres

529 prunyó, penelló

530 berruga

531 eixardor, cremor

532 ennuagar-se, entravessar-se el
menjar

533 diarrera

534 caguetes

535 panderada, ponerada

536 tenir / fer ois

537 vomitar

538 rampellada de mal de ventre

539 malalt

540 passa, malaltia epidémica

541 somordo

542 crosses

543 gaiato
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APENDIX 461

544 manc

545 aliacri'icterícia'

546 sangtrait, blavura

3.1.4 Les festes

547 la Canelera

548 disfressa

549 mona (anar de)

550 carasseta

551 ram

552 dolgaina, xirimita

553 matraca, carrac(a)

554 simbomba, pandorga

555 guit[a]rra

556 'torxa d'espígol que solen dur
xiquets al Nadal'

557 revetla

558 vespra, dissabte

559 dilluns 'l'endemá'

560 rector

561 neqjesús

3.1.5. El món ínfantil. Els jocs

562 xumet, pipeta

563 bavosall

564 bressol

565 entremaliat

566 eqiugassat

567 bola, mentida

568 xicon

569 xiquet

570 escoli, acólic

571 fillol

572 albat, mortitxol

573 amr a gatameus

574 pujar al be

575 portar a muscles

576 anar a coix-coix

577 tombarella

578 caure de tos

579 engrunsar-se

580 bufa, globus

581 joguet, joguina

582 nina

583 milotxa, estel

584 maquineta de traure punta

585 goma d'esborrar

586 vidriola

587 xiulet (xiulit)

588 I'home del sac, butoni
589 donyet, follet, bam¡fet

590 mumorot

591 aprendre, deprendre, avear-se
592 clarió, guix

593 fer tugina

594 fer trampes en el joc

595 sambori

596 jugar a amagar-se

597 trompellot

598 baleta de jugar al gua

599 menar la corda

600 pissi-pissi-ganya

601 noms de la sota d'oros
602 fer esclafir cassoletes de fang
603 jugar a fava

604 a píndola fora ( a la una ...)
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605 a féndit (semblant al calitx) 633 fer la migdiada
606 rogle 634 rebost, pastador
607 altres jocs 635 motlades

636 xemeneia
3.2. L'alimentació i el món urbá 637 sutja, foltí

638 vidre
3.2.1. La casa 639 pinra

640 tisores
608 casup, caseta vella 641 despertador
609 pedrís, portal

610 cambra, porxi 3.2.2. I-a cuina
611 riu-rau (anaia)

612 desllunat, celobert 642 cuir:n
613 escaló, graó 643 porró, catalana
614 jardi 644 serrill
615 fagana 645 botella, ampolla
616 barandat, sitara 646 botija, canterella
617 eixida, volada 647 bequelló
618 jássena 648 cossi, test
619 badall, clevill 649 llibrell
620 calaix 650 olla
621 cadira 651 perol
622fregall 652 cassola de test
623 estora, estorí 653 casserola, casset
624 raspall, espalmador 654 paella

625 espolsar 655 graella

626 ajustar la porta 656 marraixa
627 atxeta 657 dim. de plat

628 bombeta, perilla 658 poal (poar)

629 llantia 659 safa, platera
630 algar'guardar' 660 gaveta, ferrada
631 matalaf, matalap 66L ferros per a penjar I'olla
632 vetlar 662 estovalles
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663 torcaboques, tovalló
664 eixugamans, torcamans
665 noms dels coberts

666 navaixa

667 llar

668 granera (escombra del forn)
669 calfor, calda, tenoreta
670 caliu 'conjunt de brases'
67I'remenar el braser', escalivar,
sorrascar

672 ventall del foc, marguá
673 espurna

674 llavar, rentar

675 rentar, esbandir

676llavador, safareig

677 bugada

678 eixugar-se la roba

679 bromera

680 sabonera

681 llevat, rent

682 corfa i molla

683 cantó de pa

684 pica

685 raig d'oli

686 rovell

687 sostre de brutícia

3.2.3. Gastronomia

688 m[e]njar

689 abadejo, bacallá

690 ensalada, encisam

691 passat, sabater

692 escopinya de gallet

693 petxina

694 torcat, espencat

695 fregit

696 bullir Oullit)
697 brossat, mató

698 caramel'lo

699 clótxina, musclo

700 coca bova, pa socarrat
701 cocot, empanada

702 cotna

703 espineta, sangatxo
704 cucurutxo, caraputxo

705 cuixot, pernil

706 esbravar-se un líquid

707 esmorzar

708 fartó

709 dessaborit

710 llépol

711 llomello

7L2llorua

713 mengívol, mengiu
714 minxo

715 monjávena

716 mullar, sucar

717 olla de carn, putxero

718 pilota

719 closca de I'ou

720blanc i rovell

72t recapte

722 remenar

723 rctxiruinar-se

724 oli roent, brusent
725 rostir, torrar

726 tendrum
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727 torcó 757 botiga
728 truita 758 llavador priblic

729 ximbit de gelat 759 ataquinat, ataconat
730 greixó de porc fregit 760 carreró (atzucac)

731 llesca(r)

732besanca, entrecuix 3.I.3. El camp. La mar. Els oficis.
733 runcí L'espai i el temps

734 ous ferrats

735 ous passats per aigua 3.1.3.1. Indústríes relacíonades amb
736 soflimar-se l'agricultura
737 socarrar-se

738 safrá, safranet 761 capcingle, villorga
739 moltó 'corder granat' 762 corbella, falg
740 tonyina 763 dalla

74L pastís, pasta 764 jou

742 pa beneit 765 llegí,llegona

743 tortada 766 rutló
744 rcsetes de dacsa 767 sinria
745 mahonesa 768 punta de la sárria, cornaló
746 remolatxa 769 tragella
747 brag de gitano 770 eixde les rodes del carro

77L llevar terra de la soca. tirar fem i
3.2.4. El poble colgar

772 brossa

748 vorera 773 terrós, gleva

749 rastell 774 cavar superficialment
750 cotlegi 775 cavar a fondária mitjana
751 quitrá, pol 776 cavar fondo
752 albelló, claveguera 777 tallar les branques sobreres a un
753 bassi 'font pública' arbre
754 batle 778 mundar les vinyes
755 magatzem 779 sarment de cep que s'empelta
756 garatge 780 passar la primera rella, desfondar
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781 fer la segona rella gll terra que queda unida a les arrels
782 classes de bancals quan s'arranca un arbre
783 cantó d'un bancal Sl2badar_se, clevillar_se (olives, figues)
784part del bancal que no es pot llaurar g13 botja
785 avenc en un bancal g14 branca
786 fanecada g15 bri
787 gaarct g16 brosta, ramulla
788 espantaocells g17 part de I'arbre oposada al tronc
789 fer un caliu; terra calivosa glg corfa
790 finca rural; mas, trosset, heretat g19 clafoll
79L masover, maser g20 arrancar d'un arbre I'escorga seca
792 almássera 821 esguellar (una rama)
793 cabás d'espart per a portar el menjar g22 fenatge
dels llauradors g23 feix de llenya
794 cabás de sembrar, barxa g24 gespa, verdí
795 tagzim'sac de llata per a dur les g25 grum, borró 'primer senyal de flor
olives a I'almássera' o fruit'
796 caramull, acaramullar g26 grumar, grillar
797 que no arriba al pes just g27 marcir
798 arrant, ranter g2g matoll, matissa
799llavor 829 mustigar, emmusteir
800 marge de pedra g30 netejar els arbres
SOL carena del marge g3l pellorfa, pellerofa
802 solsida 832 pom, pomell, ramell
803 sembrar un solc part altre, o dos g33 soca
plens i un de buit 834 sem, semar-se (taronja sema)
804 sembrar a solc 835 agrer d'esclata_sangs
805 sembrar a "boleo", a I'eixam
806 arbre 3.1.3.2. El món de l,aigua
807 arbre de pocs anys

808 rebrot d'un arbre g36 aigua
809 arrel 837 bassal
810 rabassa 'part del tronc que está g3g patumar
davall terra' 839 broll, brollador (brollar I'aigua)
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840 térbol

841 doll d'aigua

842 esguitar

843 gatxull

844 pou

845 regatxo (regatell 'reg, petit corrent

d'aigua')

846 sénia (caduD

847 séquia, reguer

848 caixer de la séquia

849 trestellador

850 netejar la séquia

851 torn de regar tanda

852 brutícia que porta la séquia

853 surar, flotar

854 llot, tarquim, ceno

855 llimac 'verd de la superfície'

856 toll

857 ullal

858 xaragall, regall 'regueró que forma
I'aigua de la pluja'

859 xipollejar 'remenar I'aigua amb les

mans'

3 . I .3 .3. Arbres fruiters

860 camada

861 espai entre dues fileres d'arbres

862 basquet

863 rebuig (de la fruita)

864 triar, destriar (destrio)

865 ametla (ametler)

866 classes

867 corfa, closca

868 galló, ametló

869 escorfar

870 melis 'mel o goma que treuen

fruites i plantes'

871 albercoc

872 préssec

873 classes

874 bacora

875 macoc, macoca

876 caqui (arbre)

877 castanya

878 cirera (arbre)

879 classes

880 codony

881 codonyat

882 figa

883 pámpol

884 figuera borda i figuera del dimoni
885 figa de pala

886 xalefa (figa)

887 panfígol, pa de figa

888 garrofa (arbre)

889 classes

890 gíqiol

891 lledó

892llima,llimó

893 magrana

894 nespro (arbre)

895 nespra

896 nou (arbre)

897 clovella de la nou, clofolla

898 oliva
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899 classes

900 olivera borda, ullastre

901 salmorra, aiguasal

902 olives marcides 'oliva madura que
es menja sense adobar'

903 pinyol

904 pera

905 classes

906 perelló

907 poma (arbre)

908 classes

909 poma sigra

910 pruna

911 classes

9L2 atzerola

913 taronja

914 classes

915 galló, grill

3. 1 .3 .4. Arbres no fruíters

916 carrasca

9L7 coúa de la bellota

918 xiprer

919 freix

920 llorer

92L om

922 pi (classes)

923 escorga, rosca

924 savina

925 suro

926 tanartll

927 xop

3. I. 3.5. Hortalísses í fruites

928 albergínia

929 gra d'all

930 cabega

931 rastre, forc

932 cogombre

933 alficós

934 cúgol

935 bajoques (classes)

936 vaina, tavella

937 bleda

938 carabassa

939 carlota

940 safanória

941 penca, cartet, tronxo
942 carxofa

943 ceba

944 tel

945 clafoll, corfoll

946 cigró

947 crellla

948 fava

949 engrunar

950 fesol

951 desengrunar

952 flor-i-col

953 llentilles

954lletuga, encisam

955 meló d'Alger

956 meló de tot I'any

957 mandonguilla

958 monjávena

959 pésol
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960 moniato

961 pebrera, pebrot

962 vitet, bitxo

963 clot de melonar

964 raim

965 classes de rai'm

966 xanglot

967 pámpol

968 trepitjar el rai'm

969 rapa

970 pinyols del raim

971 clot dels ceps (casell)

972 'calqar la vinya','fer

voltant dels arbres o dels

973 verema

974 tipus de vi

975 pansa

976 sarment (el/la)

977 tirpem

978 tomaca, tomata

979 xirivia

980 esclata-sang, pebrás

981 classes de bolets

3.1.3.6. Cereals

989 espellorfar

990 panolla

991 canyot

992 dacsa rosera

993 segó

3.1.3.7. Ramadería

994 escarot, escamot (d'animals)

995 rabera, ramat

996 assagador

997 piquerol

998 esquella de cabra

999 esquella de bou

1000 animal estéril (baciva, forra,
buida)

1001 malalties del ramat: felussa. born

3.1.3.8. La mar

1002 platja

1003 ones

1004 illa

1005 prendre el sol, plegar el sol
1006 xarxa

1007 ham

1008 pe[jJ] /peljl

1009 tipus de mar (arrissada, plana,
marejol, marejada)

1010 alguer

1011 tipus d'arena

1012 faralló

1013 vora

un clot al

ceps'

982blat, forment

983 classes

984 avena

985 ordi

986 ségol

987 dacsa, panís

988 embolcall de I'espiga de dacsa
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APENDIX

3.1.3.9. Els oficis 3. 1. 3. I I. Termes topogrdfics

1014 llanterner, llander 1042 aiguavessant, vessant
1015 electricist[e], llumener 1043 algoleja
1016 obrer, paleüa 1044 alter, alteró, altet
1017 jutge (utjat) 1045 arranr de, a rinxo de
1018 manyá 1046 avenc
1019 guix 'sabó de sastre' 1047 cabeg. munt de cim arredonit
1020 brossa, fem (femeter) 1048 carasol, solana
1021 aina, ferrament(a) 1049 carena de la muntanya
L022frl d'aram, filferro 1.050 cim, som
1023 post, enfornadora 1051 cingla, tallat
1024 borumballa, encenalls 1052 clapa 'tros diferent al de la resta de
1025 serradura, serradís la superfície'
1026 algep(s), guix (algepsaire) t053 clorada, fondalada
1027 ciment, pórtland 1054 codolla, cocó
1028 bastida, bastiment 1055 coll, collado
1029 saorra 'arena grosseta'; sauló 1056 cordellera, serralada
'arena de riu' 1057 cresta, crestallera
1030 solar sense edificar 1058 drecera, travessa
1031 trespol 'paviment d'algeps' 1059 esgolador, rutllador
L032 rajola, taulell 1060 lloma, morro
1033 bric, rajola 1061 ombria

1062 pedra menuda i llisa: cinqueta
3.1.3.10 Els vents 1063 penya com el püny, codol

1064 pedra grossa (fixa), cantal
1034 N tramuntana 1065 pedrera de pedra menuda, runar
1035 NE gregal 1066 pedra de riu o de platja
1036 E llevant 1067 puig, tossal
1037 SE xaloc 1068 quebrassa 'badall del terreny'
1038 S migjorn 1069 redolada 'rodalies, voltants,
1039 SW llebeig comarca'
1040 W ponent 1070 recer, redós
1041 NW mestral 1071 arrecefsÍ-se 'aixoplugar-se'
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1072 taris, talús 'inclinació'

1073 llisar, lliser

3. 1. 3. 12. Meteorologia

1074 xopar-se, amerar-se

1075 arc de sant Martí

1076 basca, xafogor, calitja, calda

1077 boira terrera

1078 boirina

1079 brisaina

1080 matacabres 'neu granulada'

1081 cell 'núvols senyal de tempesta'

1082 cloure, el cel és (está) clos

1083 escampiar-se

1084 granísol

1085 llamp, llámpec

1086 llampar, llampegar

1087 nevassar, neveszujar

1088 núvol / boira

1089 nuvolat

1090 oratge

1091 plovitejar

1092 ploure a cánters

1093 pluja (plovent / ploguent)

1094 pluja forta

1095 pluja fina

1096 pluja forta i curta

1097 pou de neu

1098 polseguera

1099 rosada

1100 gebre

1L01 remor, soroll

1102 terratrémol

1103 volva de neu

3.1.3.13. La celístía i el pas del temps

1104 auréola de la lluna

1105 estel (estel de I'alba)

1106 dies de la seftnana

1107 mesos de I'any

1108 migdia

1109 boqueta de nit, tardet

1110 anit, anipassada

1111 esta nit / [asta'nit]
7t12 l' endemi, I'endespús-demá

1113 despús-ahir i despús-demá

1114 adés; abans

1115 primavera de I'hivern

3.L.4. El món natural

3.1.4.1. Entomonímia

1116 abella, abellot

l.l.L7 arna, buc

1118 fibló, fiqó

1119 mosca (d'ase)

1120 formiga

1121 marieta, gallineta cega

1.L22 pregadéu

1123 papallona

ll24 oruga

1125 lluerna

1126 llagostí

1127 teranyina

1128 borinot

1129 távec

1130 cigala

1131 libél'lula

ll32 papaorelles

1133 centpeus

1134 porquet de sant Antoni

1135 capganeta

1136 panerola
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1 137 escarabat (piloter)

1138 traponet, gambosí

1 139 insecte de potes llargues que va per
I'aigua

1140 cadell

1141 callós

ll42 banineta

1143 llombrígol

It44 corc

1145 caragol

1146 classes

LL47 llimac / móllera
1148 sangonera

7749 vespa

1.150 arna, tinya

3.1.4.2. Amfibís i réptíts

1151 granota

1152 gripau

1153 cullerot

1154 sargantana

1155 dragó

1156 mamacabres

1 L57 sarvatxo, fardatxo
1158 lluenta

1159 serp

1160 escurgó

3. 1.4. 3. Animals doméstícs

1161 ase

1162 somera

1163 arre! i xo!

1164 bou

1165 bramular

1166 jónec

1167 topar, tossar
1168 ovella

1169 mardá

1170 moltó

1171 porc senglar

IL72 corder,be

1173 porc (porcell)

LL74 truja

1175 grunyir

1176 colom

1177 parrupar

1178 indiá, ritor (polit, pólit)

Ll79 catxap

1180llebre, llebra

1181 munyir

1182 gallina

1183 escatainar

1184 meular (méu)

1185 estom¡far-se

1186 lladruc, lladrar (bub- bub)

3.1.4.4. Ornüonímia

1187 bec

1188 cua

1189 ploma

1190 pota

1191 visc

1192 abellerol

1193 puput

1194 cucut
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1195 estornell

1196 oreneta

L197 oreneta cua blanca

1 198 falzia (corbellot)

1199 oriol

1200 alosa

1201 coa-roja, fumadeta

1202 cólbit

1203 cagamánecs (Saricola torquata)

t204 biaac (Saxí c ola rub et ra)

1205 xegna (Hippolaís polyglotta)

1206 busquercta (Hippolais ícterina)

1207 pit-roig

1208 rossinyol

1209 enganyapastors

1210 saboc

1211merla (esmerla)

L2t2 solitari, páixera

l2L3 reietó

l2I4 mallerenga

1215 trist (Cisticola juncidis)

1216 mosquiter xiulaire (Phíloscopus

sibílatrix\

L2t7 trencapinyes (Loxía curvirostra)

1218 capsot Ootx|
L2L9 caryolet (Tro glo dites ffo glodit e s)

1220 cuereta

L22l titella

1222 dwbec

1223 gafanó

1224 verdercl

L225lluer

1226 cadernera

1227 passerell

1228 pinsá

L229 pañal, teuladí

1230 óbila

1231 mussol

1232 corneta

1233 duc

1234 xorigwr

1235 fredeluga

1236 iúiga, águila

1237 gwtla

1238 tórtora

1239 tvd6

1240 perdiu

l24l blavet

1242 gavina

t243 ánec

1244 classes

1245 polla d'aigua

t246becada

1247 fotja

1248 rata penada

3.1.4.5. Fítonímía

1249 boga, bova

1250 junc, jonc

1251 ponedora

t252 pimpinella

1253 albalatge

1254 coa de cavall

t255 argelaga

1256 cabrona
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L257 esbarznr

1258 besneula

L259 tntó, frígola-friula
1260 romer

126l bracera

1262 ortiga
1263 arítjol

1264 volva del card
1265 cama-roja

1266 cegullada

1267 serreig, panissola (llapassa)
1268 bruc

L269 ravanell

7270 conetjola

I27l arbocer

L272 coscoll(a'¡

1273 rapa, cresol
1274 cugala

1275 dauradella

1276 eúgó, cadireta de pastor
L277 estaca-rossí

1278 raím de pastor, crespinell
1279 fenoll

1280 fenas

l28L herba alfals
1282 ganjol, lliri blau
1283 lletsó

1284 ginebre

1285 falzia

1286 morella roquera

1287 llengua de bou
1288 sajolida

1289 treponera, guardallobo

1290 gavarrera

L29l mata,llentiscle

L292 matacabra, roldor
t293 balaúe

1294 camamil.la

1295 setge

1296 vímet

L297 cua de gat

1298 margalt

L299 card

1300 agret

1301 ruda

1302 pebrella

1303 lletrera

1304 junga

1305 gram

1306 verdolaga

1307 bufalaga

1308 pelosella

1309 vidriella

1310 pastenaga

1311 hedra

1312 evo, edro
1313 coletjo

1314 alfábiga

1315 matafaluga
1316 matapoll

1317 boratja

1318 olivarda

1319 nogadella

1320 herba sana
l32t blet

3.1.4.6. Ictionímia
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1322 agulla

1323 aladroc

1324 anxova

1325 bacallá

1326 besuc

t327 boga

1328 bonítol

1329 cerviola

1330 cloissa

1331 clótxina

1332 congre

1333 corn

1334 cranc

1335 dofí

1336 erigó de mar

1337 escorpa

1338 estrela de mar

1339 gramántol

1340 llagosta

1341 llenguado

1342 llobarro

1343 llug

1344 lluerna, juliola

1345 moixó

1346 oblada

1347 orenyola

1348 palaia

1349 peix de plata

1350 peix martell

1351 petxina

1352 polp

L353 rajada

1354 rascassa

1355 rom empetxinat

1356 sépia

1357 sorell

1358 tallahams, golfrs

1359 vaqueta

1360 xoriguer

1361 xucla
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Qüestionari reduit
(mapes)

0 ubicació geográfica

I zona d'estudi

2 traure

3 junc

4 poe

5 topa

6 brolla

7 cuina

8 E, O semiobertes
(res, també, tot)

9 Vocal neutra
(matí, patir, veí)
10 ametla

11 agulla

12 arrel

13 argelaga

14 queixal

15 nadar

L6 sencer

17 bescoll

L8 davant, darrere, damunt
19 caragol

20 fenoll

2L nou (fruit de la noguera)
22 julivert

23 bullir

24 cosí

25 obert

26 ofegar

27 ovella

28 lleuger

29 mániga

30 jássera

31 socarrar

32 llémena

33 cranc

34 casa, porta, terra
35 diminutiu de bou
36 llaurador, foradet
37 diminutiu de lloc
38 diminutiu defoc
39 diminutiu de cap
40 pont, Alacant, molt
4L zotn que conserva la [d:3]
42 zorn que conserva la [d:3]
43 zona que conserva la [d:J]
44 zona que conserva la [3]
45 zona que conserva la [3]
46 peix, creix

47 xemeneia

48 sarment

49 xoneta

50 xoriguer

51 nuc

52 donar-te, fer-se, dir-vos
53 albercoc

54(a i ó) albergínia

55 alficós

56 alfhbega

57 algeps

58 llavor

59 eixugar

60 crosses

61 formiga

62 tisores

63 malalt
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64 llentilla

65 armari

66 llambric

67 cridar

68 flassada

69 cirerer

70 matalás

71 plural de cru

72 veig

73 faig I vaig

74 diem creem, traem

75 veem, veeu

76 prenem, preneu

77 senta

78 córrega

79 sápia

80 parlaves

81 treia

82 qeia

83 queia

84 estiguera

85 sabera

86 plovent / bevent

87 participi de despertar

88 preneu!

89 anem-nos-en

90 pronom feble et

91 pronom feble ¿/s

92 els ho, els en, els el, els la

93 se'm, se't, se li

94 I'article personal

95 demostratius neutres

96 adverbi delloe ací

97u

98 olorar

99 esgarrifar

100 espentar

L01 renyar

102 ert

103 ficar

104 llavar

105 acurtar

106 antic

107 trinxet

108 tossoló

109 serrell

110 remolí als cabells

l L L escolt

112 afdnic

113 dit menuell

114 repél

115 copró

116 turmell

117 barandat

118 rajola

119 pedrís

120 despertador

121 ventall

122 mat:xall

123 torcamans

124 pernil

125 rosetes

L26 gra de dacsa que no esclafeix
L27 ltetaga

128 vitet

129 clafoll
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130 galló de raronja
131 forc d'alls
L32 carlota

133 cogombre

134 esgarrat

135 mullador fregit

136 entrecuixa

137 mona sense ou
138 panada

139 llardons

140 ranci

141 boqueta de nit
t42 antt

t43 platja

144 rosada

145 roina

146 feix de llenya
L47 frau

148 pellofa

149 mundar

150 capcingle

151 esquella

152 lloc on es crien esclata-sangs
153 llisar de penyes

154 morella roquera

155 cepell

156 ortiga

157 raim de pastor

158 boga

159 timó

160 fardatxo

161 capgrós

162 musaranya

163 porc

164 parrupar

165 espinada de la gallina
166 fibtó

167 borinot

168 tavá

169 espiadimonis

170 papaorelles

171 pregadéu

I72 corc

173 escarabat

174 porquet de sant Antoni
175 centames

L7 6 Himantariella p s eudohímnntarium
177 caragol avellanenc

178 caragol moro

t79 cua

180 bec

lSL cuereta

182 pit-roig

183 lluer

184 mallerenga

185 titella

186 gafarró

187 bosqueta vulgar

188 oreneta vulgar
189 mosquiter xiulaire
190 putput

191 mimologisme de la guarla
L92bacallit

193 palaia

194 erigó de mar
195 escopinya de gallet en conserva
196 escoli

197 jugar a I'acuit
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AIta: el qorytacte interdialectol valencianobalear

198 sambori

199 tombarella

200 engronsar

20I anar a gatameu

202 arnr a coix-coix

203 rodar la corda

204bufa

205 sota d'oros

206 trampa en el joc

207 fonética (resum)

208 léxic 1

209léxic2

210 léxic 3

21 1 mallorquinismes fonétics
2 12 mallor quinismes morfoldgic s
213 mallorquinismes léxics

2L 4 mallorquinismes (resultats)

215 mallorquinismes (resum)
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