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LA RECONSTRUCCIÓ DE LA LLENGUA ORAL 
A PARTIR DE LA LITERATURA POPULAR 

ESCRITA DELS SEGLES XVIII AL XX 

1. INTRODUCCIÓ 

La reconstrucció de les etapes passades de qualsevol llengua és el 
problema clau de la lingüística històrica, especialment si el nombre 
de dades és escàs i el seu emplaçament cronològic és remot (Fox 
1995). Aquest problema minva quan la quantitat de dades augmenta 
i el moment objecte d'estudi s'acosta a nosaltres. Això no obstant, 
continua subsistint una dificultat: la del mitjà pel qual ens arriben els 
documents del passat; si aquest és el de l'escriptura, com no pot ser 
d'altra manera abans de la invenció del fonògraf en el darrer terç del 
segle passat, 1 s'erigeix una nova «muralla» entre l'etapa objecte de re
cerca i la de l'investigador: la de la fiabilitat que ens pot merèixer la 
forma escrita de cara a la reconstrucció, a partir d'aquesta, de la llen
gua oral que hi ha al darrere (MONTOYA 1989a). 

Evidentment, el text escrit po serà mai absolutament idèntic al 
discurs oral. Ni el $is tema ortogràfic construït més a mesura de la 
llengua parlada suposarà una igualació exacta amb aquesta darrera 
ni, tan sols, la transcripció fonètica més acurada serà garantia d'una 
fidelitat total. Però hem de convenir que entre un manuscrit antic re-

!. Tant Labov (1982: 31-32, 68; 1994: 77) com Poplack i Tagliamonte (1993: 
110-111) reporten investigacions que s'han servit d'enregistraments magnetofònics per 
a reconstruir etapes lingüístiques passades que es refereixen, a partir de l'edat de nai
xement dels subjectes utilitzats, als dos primers terços del segle xrx (vegeu BRINK i 
LuND, 1975). 
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dactat en una ortografia totalment allunyada de la parla real i un altre 
que s'hi aproxima més gràcies a una convenció gràfica més fidel a l'o
rall tat quotidiana, hi ha una distància que hem de saber mesurar. Més 
encara, de la mateixa manera que hi ha diversos registres parlats, n'hi 
ha d'escrits i, per bé que no sempre aquests darrers conserven un pa
ral·lelisme estricte amb els primers, alguns registres escrits ens fan l'e
fecte d'estar escoltant-los més que llegint-los. La clau del problema 
rau, doncs, a determinar quan una convenció ortogràfica o un text es
crit conserven una separació mínima amb la llengua oral. 

Així, si a l'existència d'uns textos pròxims en el temps, afegim la 
transcripció amb unes grafies no gaire allunyades dels sons que re
presenten í un nivell d'expressió clarament informal, el nostre accés 
al model de llengua oral que s'hi amaga serà molt més fàcil que si no 
s'acomplien aquests requisits. Molt més quan la proximitat cronolò" 
gica ens permet enllaçar amb el present, cosa que no solament ens ga
ranteix un millor coneixement del lligam entre grafia i segment fònic 
sinó que també ens fa estar segurs sobre l'estil del document escrit. 
Aplicant-hi els principis labovians de la uniformitat dels canvis lin
güístics i de l'ús del present per a explicar el passat (LABOV 1994; 
1972), és possible la reconstrucció en temps real d'uns estadis lin
güístics que, només aparentment, presenten solució de continuïtat 
amb el moment actual, tal com han demostrat Poplack i Tagliamonte 
(1993 ). 

2. L'OBLIT DE L'ESCRIPTURA CATALANA TRADICIONAL 

ENTRE ELS VALENCIANS 

A partir del segle xvm, i especialment durant el XIX, la literatura 
catalana veu nàixer al País Valen cià una abundant producció de tipus 
costumista, en gran part d'origen anònim, que assoleix un ampli ressò 
popular. El vers hi guanya clarament, amb els col·loquis, els sainets o 
joguets còmics, la poesia satírica, etc, però també hi trobem prosa en 
els quadres de costums que conreen alguns escriptors ja no tan anò~ 
nú:11s; tots, gèneres que entronquen directament amb llengua col·lo~ 
quial, que esdevé el denominador comú d'aquesta Hteratur~ que po-
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dem anomenar popular. L'ort0gr~.fia que s'hi fa servir presenta una 
desconnexió, en la majoria dels casos, amb la tradició gràfica de la 
nostra llengua a l'ensems que una orientació, corn més va més palesa, 
envers la normativa del castellà. Els símbols gràfics més característics 
del català van deixant-se de banda gradualment; alguns dels que 
s'usen durant més temps són el dígraf -ig en posició final, en mots 
com vaig o bateigy i un altre dígraf, ix~ en casos corn at'xí o naix. Per 
contra, entre les noves grafies que més arrelen en aquesta mena d'es
crits hem de destacar la incorporació del dígraf eh, tant per a repre
sentar el so de [tiJ com el de [d3]: chiea ("xica"), marehe ("marge"); 
l'eliminació de la distinció gràfica entre [s] i [z] per mitjà de la re
presentació amb una sola s o una e (pasa) 11passa', catorce, "catorze', 
etc), el desús que se'n deriva de la ç i la doble essa, i, finalment, l'afe
gitó de la lletra ñ: añ, eaña, etc. (MARTÍ 1997: 77-79). 

És més que probable que, paraHelament a la influència gràfica 
del castellà, hi confluís la del parlar apitxat del Cap i Casal de l'antic 
Regne de València. Això és, per una banda, la introducció de la eh so
lucionava el problema d'haver d'emprar diferents grafies per a un 
mateix so, el palatal africat -únicament sord- i, per altra banda, la 
indecisió en l'ús d'una o dues esses (o alguna que altra ç en decadèn
cia) palesava que no tenia cap sentit aquesta altra diferència perquè 
hom només coneixia una sibilant -la sorda altra vegada. Convé re
cordar que els canvis fònics que donen lloc a l'apitxat arranquen del 
segle XVI, i que en el xvm, devien haver desbordat ja els murs de la ca
pital, puix que en els anys 30 i 60 del nostre segle ja ocupaven bona 
part del centre del País Valencià i se'n podia observar una continua 
progressió, tant diastràtica com diatòpica (SANCHIS GuARNER 1936; 
1963). És a dir, aquesta reforma ortogràfica, que podem considerar 
espontània i basada en el parlar capitalí -lògicament, el productor 
de la major part d'aquesta literatura popular, amb el prestigi inherent 
a totes les coses procedents de la capital-' duria la resta de les po
blacions menors valencianes a acabar acceptant-la. No falten exem
ples d'aquesta expansió en auto!:s de comarques valencianes meridio-

2. Un prestigi realment encobert a la vistll de les (TÍtiques i t,_,xl.es explicites que 
ha rebut popularment el parlar apitxat. 
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nais o septentrionals que, al costat de la conservació de les normes 
tradicionals catalanes, van introduint les simplificacions ortogràfi
ques relacionades amb l'apitxat a pesar de no tenir-lo com a propi ni 
tan sols en l'actualitat. Així es pot apreciar en Josep Esplugues, de la 
Vall d'Albaida, ja en la primera meitat del segle xvm, que escriu acha 
("haja") o cassa ("casa") (CAsANOVA 1989: 16) i, fins i tot, entre 1667 
i 1703, encara en època foral, fa la seua aparició el digraf eh per a re
presentar el so [d3] a la Governació d'Oriola (MoNTOYA 1986a: 223 ). 

Conseqüentment, no ha de sorprendre ningú que, durant el segle 
xrx, gairebé tota la literatura popular valenciana -inclosa la premsa 
satírica- s'escriga segons aquest model gràfic que té com a com po~ 
nent bàsic la pronúncia apitxada del valencià central, fins i tot allà on 
es fa distinció entre les parelles sordes i sonores de palatals i sibilants, 
que queden, així, infrarepresentades gràficament. Seguint aquesta li
nia en constant augment, el segle xx suposa l'oblit total de l'escriptu
ra tradicional catalana. I tot això, a pesar de la proposta de les Nor
mes de Castelló del1932, ja que la difusió de la normativa fabriana al 
País Valen cià no és efectiva fins els anys 60, amb el fusterianisme, i 
més encara en els 80 amb la introducció de la llengua a l'escola. Mal
grat tot, els conreadors de la literatura popular es neguen a incorpo
rar els nous usos ortogràfics, cosa que produeix una segregació pre
gona entre aquests i els escriptors cultes valencians, que segueixen la 
normativa de Fabra. Els populistes argumenten que la convenció or
togràfica que ells vénen usant els acosta molt més a la llengua parlada 
(valenciana)' que l'ortografia correcta del català. Però si això es pot 
adduir, fins a un cert punt, des del valencià central, en cap cas pot ar
gumentar-se des d'Alacant o Castelló, on l'aplicació d'aquest sistema 
suposa una simplificació extrema de les distincions fòniques que s'hi 
practiquen, com acabem de dir.4 

En el cas concret de l'extrem meridional valencià, a aquesta in
frarepresentació gràfica de la fonologia autòctona, s' afigen altres ca
racterístiques fonètiques que no es corresponen amb les grafies usa-

3. No es pot evitar que la qüestió, plantejada així, derive també cap al separatis
me·lingüístic valencià. 

4. Per al cas de Castelló, vegeu Ramos (1992: 945-947). 
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des a la major part del País Valen cià, com són l'elisió variable de les 
/-r/ finals de mot o la inexistència de iod davant del so [J]. Així ho 
palesa la consulta de les fonts dialectològiques més antigues (ALco
VER 1908-09, BARNILS 1913) i ho confirma la literatura popular pro· 
duïda en el tombant de segle a les majors ciutats de la zona, Elx iAia
cant, on podem llegir chent escrit amb eh, igual que chiula o en mich; 
pasar, escrit amb una s, de la mateixa manera que coses o casar; corre, 
robd o cha/d, sense erra final, al costat de parar, tornar o paper, i clu
xies, sense i abans de la x, a l'ensems que aixó o peix, amb la corres
ponent i (MoNTOYA 1986b, 1986c). Però encara les diferències dia
lectals amb la resta del País V alendà s'incrementen si, d'aquesta 
varietat geolectal, triem textos procedents de la seua zona interior, on 
la erra final es fa muda en qualsevol context, a banda d'altres parti
cularitats, pertanyents tant al component fonològic com al morfolò
gic, fàcilment perceptibles a través de registres escrits molt informals. 

3. LA RECONSTRUCCIÓ DEL SUBDIALECTE ALACANTf' 

INTERIOR DE PRINCIPIS DEL SEGLE XX 

Procedirem, en conseqüència, a sotmetre a anàlisi tres mostres de 
la literatura popular produïda durant la primera part del segle xx en 
aquesta àrea interior de la regió alacantina. Amb aquest propòsit hem 
triat les tres localitats majors de la zona en aquell moment, que, de 
nord a sud, eren Monòver, Novelda i Crevillent, totes tres entre els 
10.000 i els 12.000 habitants en encetar-se el segle, motiu pel qual po
díem considerar-les irradiadores secundàries de novetats lingüísti
ques darrere d'Elx i Aiacant.6 

· 

5. Seguesc aquesta denominació de Colomina (1985) per a referir-me al subdia
lecte valencià que inclou el català de les comarques del Vinalopó i l'Alacantí, encara 
que compartesc les raons de Segura (1996: 284-285), qui, després d'estudiar el parlar 
del mateix municipi alacantí, argumenta en contra d'aquest nom basant-se en-la debi
litat irradiadora del parlar de la ciutat d'Alacant. 

6. No debades, mentre que els illicitans eren 27.308 el1900 i els alacantins de la 
capital, arribaven als 50.142 el mateix any, Novelda, la major i més propera a Alacant, 
comptava amb 12.045 habitants (1910), Monòver, la més interior de totes tres, amb 
10.602 (1904), i Crevillent, no gaire lluny d'Elx, en tenia 10.452 (1910). 
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*,. ..... 

Trets al sud i oest de les isoglosses: 

/-r/-;0 ••••••• [Jl -··-··-
me, te, se (pronoms febles) .... • • • • .. • .... 

es (art. pl. fem. i pronom) - - - - - - -

(apud Colomina, 1985:282,287, 307, 308) 

Al mapa podem apreciar l'emplaçament de cadascuna de les po
blacions esmentades en relació als recorreguts de les quatre prioci
pals isoglosses que caracteritzen el dialecte alacant!; dues són fonolò
giques: l'elisió categòrica de [r] fioal, que deixa fora Elx i Alacant, i 
l'absència de iod davant de [f], que ioclou tota la zona; les altres dues 
isoglosses són morfològiques: la realització plena dels pronoms febles 
me, te, se en posició prenuclear, que acosta les localitats menors a la 
segona de la regió, Elx, però les manté separades de la capital, Ala
cant, i, fioalment, l'article plural femení i pronom de tercera persona, 
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es) indistint del corresponent masculí, que torna a unificar tots els 
punts del dialecte (COLOMINA 1985; MoNTOYA 1989). 

La grandària de la mostra escollida per a cada població ha pretès 
ser proporcional amb la quantitat de la producció literària local en 
llengua catalana, la qual no és pas aliena al nivell cultural i socioe
conòmic que ostentava cadascuna d'aquestes localitats en el moment 
objecte d'estudi. Seguint aquest ordre, començarem per Novelda, 
d'on analitzarem l'obra completa de Pascual Garda Martínez (No
velda, 1907-1986), un dels poetes populars valencians de més llarga 
vida literària. La publicació de la seua obra s'estén entre 1925 -quan 
era un jovençà de 18 anys- i 1986 -en què mor a punt de complir els 
80 anys. La majoria de les seues composicions són de tema festiu, hu
morístic i costumista (MoNTOYA 1997).7 Completarem la reconstruc
ció del parlar novelder de la primeria de segle amb algunes mostres 
d'altres versificadors populars i de la premsa local d'aquell temps. Pel 
que fa a Monòver, tindrem l'oportunitat de confrontar dues versions 
d'uns esplèndids quadres de costums en prosa. La versió original, es
crita entre 1906 i 1914, la devem aJoaquin Amo Abad (1873-1914), 
redactor del periòdic monover El Pueblo, i la segona versió, que data 
de 1950, és obra d'Amancio Martínez Ruiz (1878-1967), col·labora
dor del mateix Amo i germà del famós escriptor AzoRÍN (Martínez 
Ruiz, 1950; Amo, 1973; MoNTORO, 1991). Finalment, de Crevillent, 
ens ocuparem d'una altra obra costumista, però ara en vers, redacta~ 
da entre 1932 i 1977 pel cronista local de la vila (Mas Espinosa 1977). 

Com es veu, aquests autors són nascuts entre finals del segle pas
sat i principis del present, i l'obra recollida i analitzada va ser escrita 
entre 1906 i 1986, per bé que, d'acord amb la importància que dóna 
la sociolingüística laboviana al període de joventut adulta dels par
lants com al moment en què es fixen els canvis introduïts en la llen
gua comuna,8 haurem de considerar que aquesta mostra és més aïna 
representativa del català parlat a la zona durant la primera meitat del 

7. Hi destaquen les Cançons de Mona, que eren lletres que es posaven a melodies 
conegudes per a ser cantades durant la Pasqua. Ten en el seu origen en uns concursos 
de cançó que es celebraven a Elx (PERAt, SEMPERE, MAtLE8RERA iV ALERO, 1989). 

8. Vegeu les referències bibliogràfiques i l'explicació de la nota 1. 
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segle xx. En tot cas, també podrem observar l'evolució d'alguns can
vis al llarg de, gairebé, tot el segle. 

3.1. Novelda 

El model ortogràfic que es desprèn dels textos periodístics de la 
principal de les localitats alacantines interiors, tot i les importants di
ferències fonètiques que hem vist que manté la zona amb el centre del 
País V alendà, reflecteix una pràctica identificació amb el model que 
hem vist difondre's a partir del segle xvm des del Cap i Casal. Vegem 
el següent fragment extret de El Tio Cabia (Novelda, 9 de juliol de 
1912): 

«Tribunal de "El Tio Gabia". Se obri la sesió a les 25 y mícha de la nit 
[ ... ] este Tribunal no funsiona en grasia y sort de els pilles, que sa han des
pachat al seu gust [ .. .] ¿Vol que_ pasen dos que des de que han entrat estan 
en brega? -¿Que els pasa y perque eixa brega tan forta? -Perque ma furtat 
eixe la boina, (contesta uno.) -Aixio es sert? [.,.] Cabota, posa en la porta 
el siguient lletrer-avis: "El que no pague a11ïo Gabia, lo que deu de surcri
sions, el seu nom aparaxera en lletres de a pam, en el proxim número. Lue
go no se queixen. Sr. President, ants de alsar la sesió li demane el favor de 
que me conteste a dos preguntes: ¿Perqué li diu vosté a Nuevo Cruzado, so
lidari? -Perque li dirichí un comunicat molt atent suplicanli me manifesta
ra, si se f ea el periodic solidari del contengut del primer comunicat [ .. .) 
Astó vol dir que se fea solidari[ .. ,] Luego elllenguache eixe brut..."» 

V erífiquem la presència de les grafies reductores eh ( micha, despa
chat, dirich~ llenguache) i s (funsiona, grasia, pasen, pasa, surcrisions, 
President, alsar, sesto), també trobem escrites les -r (lletrer, favor, pri
mer, dir), però ja el dígraf ix (eixa, eixe, queixen) ha de compartir el 
seu ús amb casos d' oscíHació, bé amb una x tota sola (aparaxera 9

) bé 
amb una -i suplementària (aixio). 10 D'ad es desprèn que els redactors 

9. La tercera a de la paraula podia ser un error mecanogràfic per e. 
10. Ja en la documentació processal del darrer període foral (fins a 1707) és tam

bé habitual la grafia amb una x tota sola (MoNTOYA, 1986a: quexar, axí, o/erex, etc) al 
costat de la majoria amb ix. Vegeu la corresponent hipòtesi sobre la cronologia del fe
nomen en Mas Miralles (1994: 128-140). 
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d'aquell periòdic, excepte quan «se'ls escapava>>, procuraven atenir~se 
a les regles ortogràfiques que, d'una manera implícita, regien a tot el 
País Valen cià independentment de la pròpia pronunciació. u 

Aciuesta normativa era també respectada, en general, per un altre 
periòdic local del moment, El Coheter, 12 per bé que ja hi trobem més 
<<distraccions» per part dels seus redactors: hi ha algunes erres que 
s'obliden (dona a publicitat, yo vullc sé pastor, darré dissapte). certs 
detalls del vocalisme que posen al descobert l'harmonia de les [e) 
(serte~ ((certa" [1Serte]) i una mica de vocabulari <<novelder>>, com ara 
l'adverbi de lloc aquí o els verbs sacar o llevar en els seus sentits cas
tellans. A pesar d'això, bona cosa dels trets que hi copsem no s'iden
tifiquen amb el parlar actual, fet que no sempre hem d'atribuir a la in
fluència de la literatura provinent de València capital, sinó a 
l'evolució que pot haver experimentat el mateix parlar de Novelda; 
en aquest apartat gosaríem situar l'obertura de les /e-/ inicials de pa
raula (astilarse, asperar, ascoltem), el manteniment del diftong /ow/ 
(plouen, moure, nou) i la presència d'un lèxic ben genuí que és inu
sual en l'actualitat (blau, ficar, vermell). 

Emperò, ben aviat, desaparegut aquest tipus de premsa i els vin
cles politicoperiodístics supralocals que posaven en relació les perso
nes que hi escrivien, es percep com van aflorant els trets dialectals 
que fins al moment (anys 30) s'havien dissimulat més o menys. N'és 
bon exemple una colla d'escriptors locals13 que mostra la transició en
tre aquestes dues èpoques. El més vell d'aquests, Cantó, usa el dígraf 
ix (créixer, pareix, etc), però el següent en edat, Vidal, no sempre té 
present de posar la i (dexat); la-r final predomina en Cantó (parlar, 

11. Hem consultat, alguns números anteriors d'E/ Tio Cabia (6-12-1883; 7-1-
1884; 24-8-1884) í tots coincideixen en aquesta mateixa línia, cosa que ens fa pensar en 
el costum que tegeix a totes les llengües de cultura: seguir una norma comuna encara 
que no s'ajuste a la pronúncia autòctona del lloc on s'escriu. No debades, els lectors 
novelders llegien també el diari La Donsayna, de V alènda, ja des de la mitjania del se
gle XIX (en aquest sentit, agraesc la consulta d'un volum enquadernat d'aquest diari 
procedent del fons particular de la veïna de Novelda, Reme Sanchez). 

12. La sèrie consultada inclou els númetos conesponents a quatre anys, de 1895 
a 1898. 

13. Són els següents: Francisco Cantó (1900-1971), José María Vidal (1904-
1969), Antonio Carbonell (1902) i Daniel Abad (1927). 
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puchar, señor, aplega), però en Vidal la norma ja és elidir-la (vd pensd, 
pa parld, el fogd, doló, ela, papé, etc). Cantó també manté el diftong 
gràfic ou (plou, prou, etc}, però els seus manuscrits apareixen correM 
gits per una altra mà que, sobre la o, escriu una a, tal com correspon 
a la pronúncia actual. Poc més tard, Vidal i els escriptors més joves, 
ja coetanis de Pascual Garcia, sempre transcriuran amb una a aquest 
diftong (aus, 110us"). 

Altres característiques que també han desaparegut de la ploma 
d'aquests autors han estat la a que representava la reducció del fone
ma /e-/ inicial de mot en [a-] (ascolte), la distinció femení/masculí del 
plural en els articles i pronoms de tercera persona (es passa a repre
sentar tant "els" com "les"); els pretèrits perfets simples (ixquérem, 
digué, etc), i algun vocabulari com amollar, escala, noviaches, tauld, 
vora, etc. Aquesta evolució que podem observar en el registre escrit 
entre principis de segle i els finals que estem vivint a l'hora d'ara no 
fa més que reflectir, amb un mínim retard, l'evolució del registre oral 
dels parlants, inclòs el dels qui escriuen. 

Amb l'anàlisi de les regles categòriques i variables que caracterit
zen la llengua escrita de Pascual Garcia -afegida a les descripcions 
que veurem de les mostres pertanyents a Monòver i Crevillent-, po
drem arribar a reconstruir, amb major determinació, el subdialecte 
alacantí interior de principis del nostre segle. 

3.1.1. Fonologia 

A nivell fonològic, l'idiolecte escrit del nostre autor només ens 
permet observar un fenomen vocàlic que s'aparta de la norma valen
ciana més general (ou---> au). En canvi, ja El Coheter ens insinuava la 
presència de l'harmonia vocàlica (serteJ- ''certa") i hui continua sent 
pràctica habitual de la fonètica de Novelda i de la resta del dialecte 
alacantí la realització [-e] del fonema /-al de final de mot quan és 
precedit, a la síl:laba anterior, per una /e/ tònica, cosa que, sense anar 
més lluny, es pot sentir en la pronúncia corrent del mateix nom de 
Novelda: [nu 'vdde] (CoLOMINA 1985: 271). Tampoc no es percep a 
través de l'escriptura d'aquest autor el fenomen pel qual el fonema 
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/e/, que presenta una articulació dobleoberta, com és norma en va
lencià i en mallorquí, arribava, en la parla coHoquial infantil de fa tres 
decennis,14 a sonar [a]. L'única «pista» que ens en dóna Pascual és la 
següent rima de Gir¡¡lda amb Nov~lda: 

En Sevilla, la Giralda, 
la Torre Eiffel en París, 
y, en la plaça de Novelda, 
el bacallaret, a sis. 

Encara sense deixar el nom de Novelda, hi observem un altre fe
nomen vocàlic: el pas de la /o/ àtona de la primera síJ.laba a [u], per 
bé que el nostre autor no usa mai la grafia u per a transcriure el nom 
del seu poble com tampoc no fa servir una e per a la darrera síl-laba 
pel que fa al primer tret descrit. En canvi, sí que trobem aquesta u 
transcrita en exemples com buega ("bodega"), nuveleta ("novel-leta") 
o pugut ("pogut"). També és habitual l'alternança, a vegades cro
nològica: vullgut (1925) I vollgut (1986) ("volgut"); contextual: la uló 
I oló; o bé sense motiu aparent: acubilat I acobilat ("arrecerat"), bullí 
I bollí, etc. El cas d'ubert, com el del nom de persona Joan [d3u'an], 
és general a tot el domini lingüístic. Encara que aquesta regla variable 
tinga una freqüència escassa, el fet que els parlants més joves tendes
quen a pronunciar [no'velde], [po'1(ut], [bo'Òe1(a], etc, ens fa en
devinar quina és la linia evolutiva en aquest punt. Pel que fa al dif. 
tong hw!, que hem vist en la premsa del tombant de segle 
representat per ou i amb alguna oscil·lació a mitjan segle xx, Pascual 
indefectiblement el transcriu au d'acord amb la pronúncia local ac
tQal i, així, podem seguir rimes com les d'aquests versos de 1972, en 
què distraus i traus rimen amb pau,s ("pous") i dichaus ("dijous"), cosa 
que ens confirma la total generalització del fenomen: 

Si exint en mi, tu 
no te distraus, 
te quees en casa 

14. Com a autòcton de Novelda, puc certificar que en el llenguatge infantil era 
habitual obrir tant les ['e] que, en molts casos, arribaven a ['a]. 
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repuntant traus. 
Y o aniré a la Serreta 
pa vore es paus, 
y no em replegues aquí 
basta el dichaus. 

BRAULI MONTOYA ABAT 

Els trets més destacats del consonantisme local que mostra l'es
criptura de Pascual Garcia són la palatalització de la [s] quan prece
deix [k]: caxco ("casc"), enguíxcd ("enviscar''), moxca ("mosca"), 
etc; una certa tendència al betacisme: boltes ("voltes"), bold ("vo
lar"), etc, i, per últim, les elisions consonàntiques, que poden donar~ 
se en posició final o intervocàlica. En el primer cas tenim el de la 
I· ri final etimològica, que Pascual du a l'extrem de no transcriure en 
casos en què el parlar de Novelda actual sí la fa; així Pascual escriu 
havé, corne, való, traidó, clamó, /ervó, etc, mentre que els novelders 
actuals diuen haver, còrner, valor, traidor, clamor, fervor, etc. Segura
ment, es tracta d'una evolució recent afaiçonada, sense distinció, pel 
valencià estàndard i el castellà, que en aquest punt, com en el de la 
pronúncia de la /o/ àtona que acabem de veure, coincidei~en. 
Quant a les elisions consonàntiques, totes solen ser representades en 
l'escriptura del nostre poeta; les de les /-d-/: poé ("poder"), coñ 
("codony"), Nal ("Nadal"), roa ("roda"); les de les 1-z-1: avedse 
(''avesar~se"), perea ("peresa"); les de les /~g~/: jud ("jugar"), etc. 
Fins i tot, hi apareixen elisions que no han arribat a la parla col·lo
quial: en/adme ("enfadar-me"), aladme ("alabar-me"), i alguna altra. 

3.1.2. Morfologia 

Els pronoms febles presenten en el novelder acrualles seues for
mes plenes: me, te, se; però en els textos de Pascual veiem una alter
nança entre aquestes formes plenes, que predominen, i les reforça
des, em, et, es, més corrents .en el valencià general. Segons algunes 
hipòtesis (MAs I MIRALLES 1994: 148-163), en el català de la zona 
s'hauria produït un canvi d'anada i tomada, ja que les formes plenes 
són les més antigues i fa l'efecte, pel sentit de l'evolució que seguei
xen, que ara són les més modernes. És a dir, hom hauria passat de me, 
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te, se a em, et, es a partir del segle xv, però en el xvm, per influx del 
castellà, hom iniciaria una tornada a me, te, se. Aquesta hipòtesi sem~ 
bla prou.plausible a la llum dels fets que mostra l'obra de Pascual, on 
la presència de les formes reforçades em i et es limita a un 12% de fre
qüència d'aparició, normahnent a continuació d'una paraula acabada 
en vocal, context més afavoridor del manteniment d'aquestes formes: 
no em dexen viure, sense que F amo em veguera) apreta' t més a mz: agar~ 
ra't de! meu braç, etc. El88% restant de casos correspon a les formes 
plenes, tan habituals després de vocal com de consonant (o pausa), 
tal com podem apreciar en aquesta cançó de Mona de l'any 1928, on 
comparteixen ús amb una forma reforçada: 

Unes sapatilles 
ahir me vach compní 
pa que no me diguen 
la despreocupa. 
Tinc un devantalet 
que em para la mona 
y calces que vullc estrena. 

La cronologia que ens permet l'obra de Pascual en la minoritza
ció de les formes reforçades es fa més evident en les seues Cançons de 
Mona, on em i et van apareixent, en companyia de les formes plenes 
corresponents, com acabem de veure a l'exemple, fins el bienni 1976-
1977. A partir d'aquest moment, només tenim casos de me i te. 

També part del lèxic que trobem en les composicions de Pascual 
hem de referir-lo a un passat immediatament anterior: adoba, (més) 
aina, alentí, aman~ ans, baratd, churio~ devés, enchorn, hereu, llanterné, 
mesura, net, netechd, refrany, verm el~ vidriola o xaulit són paraules que 
els novelders actuals _:_i també el Pascual més recent- substitueixen, 
respectivament, per alinyd) (més) bé, respird, arregla, antes, canvid,julio, 
pa ("direcció a"), pronte, fontanera, heredero, medida, limpio, limpió., 
re/ran, encarnat, hutxa o pita. Els següents exemples iHustren a basta
ment algunes de les substitucions lèxiques temporals més clares: el 
nom del color vermell apareix sota aquesta forma fins a 1955, després 
ja ho fa sempre sota la forma encarnat; net i netechó. són formes exclu
sives fins que, a partir dels anys 80, han de compartir el seu ús amb lim-



160 BRAULI MONTOYA ABAT 

pia i limpid; alendi amaní són dos mots que trobem en els anys 30 i 40, 
però ja després de la postguerra són substituïts per sinònims. El procés 
d'especialització semàntica que pateixen els termes· autòctons quan 
se'ls introdueixen termes forasters sinònims (MONTOYA 1992a: 422-
425) també és iJ.lustratiu d'aquesta mena de situacions: mesura només 
s'empra en sentit figurat (en mesura raond~ tan poca mesura> m>escoltes 
en mesura, devia tindre més mesura), mentre que medida (o medt) rep el 
seu sentit físic bàsic (un trache fet a me dida, cuatre metros meía). 

Malgrat tot, els versos de Pascual encara reuneixen una gran ri
quesa lèxica i fraseològica dialectal: chimbeld ("tombarella"), (no) 
chuspítd ("no dir paraula"), (no) issiond ("no importar, no interes
sae'), polit (''gros''), quedí ("cosa extraordinària"), tz/d ("encendre 
foc"), dos i tocd ("ràpidament"),/é la cara blava ("deixar cara contu· 
sionada"),/é orelletes ("mostrar aprensió"),/é rebre ("fer enrabiar"), 
tird e! lleu ("arribar a esgotar-se físicament''), i un llarg etcètera.15 

En absència d'un marc cronològic adequat, la quantificació d'al
guns ítems del vocabulari de Pascual, de la mateixa manera que aca· 
hem de veure en el cas dels pronoms, ens permet comprendre millor 
el sentit i el moment que viuen molts canvis. Així omplí arreplega un 
92% dels casos mentre que la forma mixta de l'adjectiu català ple i el 
verb castellà llenar, plend, presenta en el nostre autor un ús encara 
anecdòtic, semblantment al que hem vist amb !impia i limpid, que es 
limiten a un 25% d'ocurrències davant del 75% de net i netechd. 

Però, en la majoria dels casos, les formes minorit~ries solen ser les 
més genuïnes (i hem de referir-les al passat) mentre que les majorità
ries, o bé són castellanismes o bé no tenen el mateix nivell de genUÏ· 
nitat. En aquest apartat tenim la perífrasi d'obligació havé de, limita· 
da a un 17% d'aparició davant del83% de la combinació d'origen 
castellà tindre que. En la següent composició de 1950 tornem a trobar 
la convivència de formes: 

15. Sorprenentment, el nostre poeta popular usa alguns castellanismes que o bé 
encara no predominen entre els seus conciutadans, com ara aunque per nincara que 
("encara que») ofamó per perml, o que hi tenen una vigència nuJla, com per exemple, 
sandía per meló de l'aigua, catd per tastà o en cuclilles per agimponat. Aquests darrers ca
sos, això sí, són autèntics hàpaxs, però, entre els primers, n'hi ha que presenten una fre
qüència desproporcionada amb el seu ús real entre la població, com en el cas d' aunque. 
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La Mona ya ~::ra aquí. 
¿Qui mos hu tenia que di? 
Arregla bé l' asunt 
que enguañ 
no hay que pedre punt [ ... ] 
que este dia es pa gocha 
y la Raspa tenim que balla, 
bon avio devem lleva 
y el vi no mos ha de falta. 

161 

També són minoritaris els verbs tení i ven~ amb un 11 °/o de casos 
conjuntament enfront del 89% restant dels corresponents més mo
derns tindre i vindre. Una casuística semblant es dóna entre arriba da
vant de la forma sinònima més general en valencià, aplega: només un 
6% de casos pertanyen a arrzbd. Finalment, en el cas de gochd ("gojar, 
gaudir"), encara que la seua freqüència d'aparició és relativament 
alta, es queda amb un 40% dels casos al costat del seu sinònim dis
frutd, que reuneix el60% restant. En els següents versos de 1967 po
dem veure un ús combinat d'aquests dos verbs: 

Y a esta en camí 
el dillunset que mos convia 
a disfrutií y gocha de horta tot el dia. 

3.2. Monòver 

En oposició clara amb el cas de Novelda, el model de català pe
riodístic que trobem a Monòver s'aproxima molt més al del dialecte 
local: suprimeix tota erra final, tant dels verbs com dels noms, i in
tenta representar els fènòmens vocàlics que singularitzen la pronún
cia monovera. L'única excepció que hi hem de ressenyar -a part de 
la eh per als dos sons palatals africats i la indistinció fònica de les es
ses- és la del dígraf ix, que manté un ús gairebé exclusiu. Ara bé, si 
a Novelda ha resistit aquest digraf fins a veure' s usat per algun es
criptor contemporani, a Monòver desapareix amb la premsa de pte
guerra. Vegem aquest i els altres detalls referits a través de la compa
ració dels dos fragments següents. El de l'esquerra està extret del 
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setmanari El Pueblo i pertany a la ploma de Joaquín Amo (20-2-1909 
i 18-2-1911), i el de la dreta és la versió que en va fer Amancio Martí
nez Ruiz (1950: 40-43) quaranta anys després: 

Com tots es añs, el segón dumenche de 
febré se veu [. .. ] li canten es números 
des quintos [ ... ] cuan diu un nom, al 
interesat el ausen un poc es del costat 
banda que li canten el número, y si este 
es des baixos, al quinto el deixen caure 
en algún cudiao com si s'es haguera 
desmayat; poro si el número es d'es 
alts, primé el aúpen com pa tiralo a 
pelele y al caure enterre el inflen a chi
bons y a bascollaes. Es pares que pre
sencien el sorteo, per lo regula estan 
grocs y anuchats [ ... ] Nincara me rodo 
el cap pens<in en la nit del disapte pa~ 
sat y el matí del dumenche [ ... ] 
-¡El sen nou! Entonces [. . .] arranca
va a corre devés a sa casa a dona la no
tisia. Presensiií.n el sorteo estava yo, alli 
mich en la boca uberta y caénseme la 
moquita, cuah del meu costat aúpen a 
uno. [ ... ]-¡Que siga enhorabona!
¿Enhorabona, perqué? 

Com tots es añs, el segón dumenche de 
febré se veu [ ... ) li canten es números 
des quintos[ ... ] cuan diu un nom, al in-
teresat el ausen un poc es del costat 
banda que li canten el número, y si este 
es des baxos, al quinto el dexen caure 
en algún cudiao com si s'es haguera 
desmayat; pero si el número es d'es 
alts, primé el aúpen com pa tiralo a 
pelele y al caure en terra el inflen a chi
bons y a bascollaes. Es pares que pre
sencien el sorteo, per lo regula estan 
grocs y anuchats [. .. ] Nincara me roda 
el cap pensin en la nit del disapte pasat 
y el matí del dumenche [. .. ] -¡El sen 
nau! Entonces [ ... J arrancava a corre 
devés a sa casa a dona la notisia. Pre
sensilín el sorteo estava yo, alli mich en 
la boca uberta y caénseme la moquita, 
cuan del meu costat aupen a uno. [ ... ] 
-¡Que siga enhorabona! -¿Enhora
bona, perqué? 

Com hem vist, la versió de 1950 s'até més al parlar local amh la 
supressió de la i del dígraf ix, però se n'aparta quan corregeix les vo
cals objecte d'assimilació: les /-al que passen a [e] i [;:>] segons lavo
cal tònica corresponent. Pel que fa a la dissimilació que experimenta 
la [;:>] del diftong hw!, que esdevé [a] en el monover actual -tal 
com hem vist en novelder-, sospitem que ens trobem davant la re
presentació gràfica d'un canvi en curs, a la vista de les dades de què 
disposem (COLOMINA 1985, MoNTOYA 1992b: 104-105). Segons això 
i els índexs diferents de variabilitat que hem pogut observar en les 
dues versions, el canvi, que es devia trobar en marxa a principis de la 
present centúria, estaria pràcticament enllestit a mitjan segle xx (ac
tualment, sempre es fa [aw]). Quant al manteniment de anuchats 
("enutjats"), com en el text original, la versió de Martínez Ruiz s'a-
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parta de la realitat dialectal de hui per bé que no estem segurs que en 
els anys 40, quan ell redactava, no fos encara vigent l'obertura vocàli
ca de les /e-/ en inici de mot. 

Un dels fenòmens més <<Vistosos>> que exhibeix la literatura mo
novera, en contrast amb la de Novelda, és el dels canvis vocàlics. Ja 
hem dit que El Coheter de Novelda transcrivia -excepcionalment
serie per certa. Ara veurem com en El Pueblo de Monòver era tan nor
mal trobar escrit terre com terra, Elde com Elda, serre com serra, etc. 
Ara bé, tal com acabem de llegir, Martínez Ruiz sempre «corregeix>> 
aquestes vocals finals tot i que la pronúncia monovera continua fent
se hui amb [-e]. Un cas molt similar és el de l'harmonia vocàlica amb 
b]: al text hem vist rodo i enhorabona, esdevingudes roda i enhora
bona sota la ploma de Martínez Ruiz. 16 Un altre fenomen vocàlic 
-gairebé «invisible>> gràficament en la literatura feta a Novelda- és 
el de la realització màximament oberta del fonema /e/. Curiosament, 
ara no és El Pueblo el que el representa sinó Martínez Ruiz, que rec
tifica roriginal en aquest sentit i posa resates ("receptes") i entarro 
allà on deia recetes i enterro, entre dl altres exemples (sat, «-;", chale, 
('gele)') parguen1 ((perguen, perden'), etc). Finalment, el tret de l'arti~ 
culació corn a [u] d'algunes /o/ àtones el trobem sense modificació 
en Martínez Ruiz respecte a la font originària que ell maneja, des de 
l'ús de paraules comunes com sutarrd ("soterrar") fins a topònims 
majors com els de Nuvelda o el mateix Munove. 11 

Totes aquestes característiques del vocalisme alacante' que veiem 
ben representades en els textos monovers les podem fer retrocedir, 
com a mínim, fins al segle xvn, tal corn testimonien les fonts docu
mentals escrites de la Governació d'Oriola a l'època foral: a la part es
querre (Elda, 1656), cÇ>m a exemple d'harmonia de les [e]; quatre ja-

16. Encara que aquest darrer no sempre s'escapa d'aquesta pronúncia i, de vega
des, transcriu -o final sense adonar-se'n quan, fins i tot a El Pueblo, ja figurava amb -a: 
sangrisolo ("sangonera>>). 

17. En una recopilació recent i eclèctica dels quadres costumistes de El Pueblo i 
de Martínez Ruiz, apareix com a subtítol, tal com es pot veure a la relació bibliogràfi
ca d'aquest treball, El llibre de Munove (MoNTORO, 1991). 

18. Excepte l'harmonia de les [-J], que no és vigent ni a Novelda ni a moltes al
tres localitats alacantines. 



164 BRAULI MONTOYA ABAT 

rres de vi (Oriola, 1678), com a mostra de la realització dobleoberta 
del fonema !el; en cullir la collita següent, (Elda, 1678), en el cas del 
tancament de /o/ àtona, etc (MoNTOYA 1986a: 221-222). En canvi, 
aquesta documentació antiga no ens ofereix cap indici d'obertura del 
diftong hwl a [aw], en consonància amb la modernitat del fenomen 
que ens fan sospitar els textos contemporanis objecte de comentari 
en aquest treball. 

La resta de característiques que trobem als escrits monovers per
tanyen al component morfològic. En l'àmbit flexiu, semblantment al 
que bem vist a Novelda, les formes reforçades dels pronoms febles 
tendeixen a fer-se plenes, especialment en les persones primera i se
gona, que, de em (o en) i et (o el) en Amo, solen passar a me i te en 
Martínez Ruiz. Així, de do mateix el dig a tu>> de 1907, passem a <Jo 
mateix te dic a tu>> de 1950. Ais següents fragments, podem compro
var la mateixa mena de canvi en la primera persona (a l'esquerralú ha 
el text original de Joaquín Amo publicat a El Pueblo (26-12-1908), i 
la dreta tenim la rèplica d'Amancio Martínez Ruiz (1950: 47 -48): 

Y o no sé lo que serií, pero el_ cas es que 
ahir, el primé dia de Nadal, casi estire 
elrabo de una fartona. Per el matí, me 
vach embod. dos toñes y un tros de ba
calla. Aixó no mes va sé pa rentame es 
dens. As onse ya vach acomensa a ba
dalla. Era custió de que sentia la oló 
des fasegures. Ans de tot tinc que dí 
que, dempués des alls en camipéus, lo 
que més en choca son es fasegures. [ ... ] 
Tan pronte com va ixí ma cosina de 
mísa dotse, van escuelli. Cullera va, cu
llera ve, H vach fe al perol del arrós un 
dot de murgona. Cuan vach tropesa en 
el sucarrat, em vach dí: «Prau en hay, 
Cañís, y no sigues énvechós». Entonses 
ma mare va posa damún de la taula una 
plata acaramulla de fasegures que tira
ven dc esquena.[. .. ] Arrematava una 
fasegura y en mampr~"n.i!l at~:r., y chito. 
Vil)ga mastega, y chito. Si en conte de 
tení el chaleco posat, me encontre en la 

Yo no u sé lo que sera, pero el chasco es 
que air, primé dia de Nadal, casi estire el 
rabo de una fartona. Per el matí, me 
vach embodi dos toñes en una molla de 
bacalla no mes que pa rentame es dens. 
As onse ya vach acomensa a badalla. Era 
custió de que sentia la oloreta des fase
gures. Abans de tot tinc que declara pa 
la sastifasió de tots, que dempués des 
alls en capipeus, lo que més me choca 
son esfasegures [. . .].Tan pronte com va 
ixi ma cosina de misa de dotse, van es
cuellií. Llegona va, llegona ve, li vach fe 
al perol del arrós un clot de mallol. 
Cuan vach tropesií en el sucarrat, 0 
vach di: «Prau en hay, Cañís; no sigues 
envechós». Entonses ma tía va posa da
mún de la taula una platera acaramulla 
de fasegures més gran que la serreta des 
es<:::a.rnpilletes. [ .. .] Arrematava una fase
gura y en mamprenia atra, y chito. Sí en 
conte de tení el chaleco posat, li dexe el 
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pancha lliure, em pense que en trague 
handa la cullera, Incara em vach men
chli dempués el cap y dos bosíns de co
nilL 

ramal a la pancha, me pense qu'en tra
gue handa la cullera. Encara (0) vach 
atad el costal en dos bosíns de conill y 
rosega el cap. 

Com es pot observar, en el text d'Amo hi ha sis ocurrències de la 
primera persona, només una de les quals té la forma plena. En canvi, 
Martínez Ruiz es limita a recollir-ne quatre i tan sols en posa una en la 
seua forma reforçada. Dues de les formes reforçades d'Amo, Martínez 
Ruiz s'estima més suprimir-les deixant de banda el sentit pronomínal 
dels verbs que les duien. Encara dins el component morfològic, aquest 
text evidencia un oblit total de la forma femenína de plural de l'article 
(les): es dens ("les dents"), as anse ("a les onze"), des /asegures ("de les 
farcidures, pilotes"), tal com és general hui a Monòver encara que a 
Novelda es mantínga les per a les índicacions horàries (vegeu el text 
d'El Tia Gabia). 

Aquest text mostra també alguns dels canvis lèxics, fraseològics i 
estilístics que sol introduir Martínez Ruiz en els originals d'Amo: 
chasco per cas, oloreta per oló, mallol per murgona ("murgó"), <<que 
tiraven de esquena» per «més gran que la serreta des escarn pilletes», 
etc. Més importants, però, que els exemples d'aquest text per a ob
servar l'evolució del català a la localitat són alguns com els següents: 
de així hom passa a axina, de botes a sapatos, de gort a gros, de lleña a 
ñeña, de paro a pero, i de simple a bova. És a dir, Martínez Ruiz pro
cura acostar-se al parlar de la seua època quan ell considera que les 
formes usades per Amo ja no són vigents. Curiosament, altres vega
des -no tantes, però--l' adaptació millora formes usades per Amo, i 
així, de ahuia, Martínez Ruiz diu aigua, de alga, mixca, de mot e, mal
nom, i de uña, ungla. Ara bé, com que el germà d'Azorín només co
pia o estrafà una part dels escrits d'Amo, ens quedem sense saber si 
haguera adaptat o haguera deixat intactes mots com doblega, mullé o 
vegaes, que són desconeguts entre els monovers actuals, o ploma, que 
només recorden els vells. 
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3.3. Crevillent 

Els textos representatius del parlar de Crevillent pertanyen tots a 
una mateixa mà, la de Mas Espinosa, un autor prou eclèctic a l'hora de 
triar grafies ja que tant s'aferra, en unes ocasions, al dígraf ix (eixint, 
/eix, etc) com deixa de banda la i unes altres (exí, baxd, etc) com, fins 
i tot, arriba a transcriure el so [f] amb una eh (matecha "mateixa"), la 
mateixa grafia que empra per als sons palatals africats sord 
(Elch,"E!x") i sonor (hacha, "haja"). En qualsevol cas, ja sabem que 
aquest ball de grafies no té una correspondència fonètica. La ploma 
d'aquest autor, en canvi, ens serà útil per a detectar altres pron un~ 
dacions en què hi ha variació respecte a les d'altres poblacions exem
plificades del subdialecte alacantí interior. I la variabilitat que mostra 
en alguns ítems ens permetrà una certa aproximació, per mitjà de la 
quantificació, al temps aparent d'alguns canvis lingüístics. 

La díferència més important que separa Crevillent de les altres 
dues localitats estudiades, amb alguna petita excepció, és el nombre 
superior de castellanismes, tant fonètics corn lèxics, que s'hi detecten. 
I això ho trasllueix clarament Mas Espinosa en els seus versos. En l'a
partat de la pronunciació, hem de destacar l'elisió de la /-d-/ inter
vocàlica, amb exemples extrems com via, ("vida"), reó ("[al]rede
dor"), mua ("muda"), salua ("saluda"), poé ("poder"), que podem 
trobar a Novelda en algun cas però que ja són molt rars a Monòver, 
més ai nord. També hem de parlar de reducció consonàntica, tal com 
mostra el nostre autor; d'una banda, el so [A:] tendeix a simplificar-se 
en [I] en aplecs consonàntics: aquel moment, el s'encontrava malalt, el 
va en molt cuidao, o bé en [j] davant de vocal: yeven ("lleven"), acoint 
("acollint"); d'una altra banda, els grups en què participa una [s] 
també tendeixen a la simplificació, bé perdent aquesta consonant: el 
mateixos) gratLmuntons, o bé perdent la consonant del costat: puestés 
(<.puestets, "paradetes"). Evidentment, la varietat de castellà que hi 
ha ai darrere d'aquests fenòmens és la murciana, que es troba a les 
mateixes portes de Crevillent. En contrast amb això, el nostre autor 
manté sempre la grafia ou (plou, moure), que representa el diftong 
hw!, el qual a Novelda i Monòver, des de mitjan segle, s'ha transfor-
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mat en [aw], mentre que a Crevillent s'ha conservat en la seua forma 
originària. 

En l'apartat lèxic és on els castellanismes es perceben més. A part 
de llevar i sacar, que també viuen a Novelda i Monòver, n'hi ha alguns 
com cansió ("cançó"), demasiao, garganta, llegd, llimpía, llímpio, llistó 
("lliçó"), madrugd, mand C'envíar''), pisd ("xafar, trepitjar"), tomd 
("prendre"). Destaquem-hi, per l'especial freqüència que mostra, lle
ga, entre els usos del qual encara trobem arriba, en un 9% dels casos 
(en escrits elaborats entre 1933 i 1947), i la forma mixta allega; curio
sament, no hi apareix mai aplega, una altra forma mixta usual en les 
poblacions de més al nord de Crevillent. Sí que apareix, en canvi, com 
a forma exclusiva, un altre mot resultat de la barreja entre català i cas
tellà: plena ("omplir"), que l'hem vist a Novelda amb una freqüència 
molt inferior a la de la forma normariva. Més mostres de vocabulari 
mixt són el substantiu lloga (de llar i bogar), o cansió i llisió, que hem 
llegit en la llista anterior. Al costat d'aquest panorama lèxic tan eslla
vassat pel castellà, encara ens sorprenem que apareguen paraules corn 
arreu, axí, bermell, blau, du (forma verbal), enchor ("enjorn"), roig, 
malaltia, muller o suro. 

4. CoNcwsroNs 

Com a colofó de tot el que hem dit, podríem cloure aquest estu
di amb els següents punts: 

1r) Encara que els textos esci:its no solen ser mai un resultat di
recte de la llengua oral, si el seu nivell de formalitat és similar al de 
l'oral coHoquial, es mostren més adequats per a la reconstrucció d'es- y. 
tadis lingüístics anteriors al present, molt més si hi ha una contigüitat 
temporal amb el moment actual 

2n) En el cas del català al País V alendà, el tipus de literatura 
popular produïda entre els segles xvm i xx, més que l'ortografia que 
s'hi fa servir, facilita aquesta aproximació a la llengua oral que s'ama
ga al darrere. 

3r) Pel que fa als textos sorgits del subdialecte alacantí interior 
a principis del segle xx, presentats com a eina i exemple de recons-
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trucció lingüística en el present treball, s'erigeixen com un bon expo
nent de l'aprofitament que se'n pot fer, ja que combinen una expres
sió progressivament dialectalitzada al llarg del temps amb una varia
bilitat sincrònica que permeten copsar bé la cronologia dels canvis 
lingüístics que l'han afaiçonat contemporàniament. 

4t) En concret, el seguiment d'aquests textos ens ha permès ob
servar, entre d'altres efectes: 

a) Un procés d'allunyament dels trets més genuïns de la parla 
regional, que encara retrobem a les comarques valencianes veïnes de 
més al nord, com ara el diftong hw/: nou, prou; la reducció a [a-] del 
fonema /e-/ inicial de mot: ascolta, ansenya; les formes reforçades 
dels pronoms febles: em, et, es; l'article femení plural i pronom de 
tercera persona les, i un cert lèxic: amollar, blau, dur, escala, ficar, ver
mell, vegada, etc. 

b) També observem un procés, per una altra banda, d'aproxi
mació a la resta del valencià, però que, quant als trets afectats, supo
sa igualment un afebliment en la genuïnitat del parlar. Així podem in
terpretar el retorn a les [o] àtones que havien estat fetes [u]: bodega, 
Novelda, i la introducció de l'articulació de moltes erres frnals: haver, 
a pesar de, autor, etc. 

e) Així mateix, hi hem detectat una dialectalització creixent en
tre localitats paral·lela a la dialectalització general patida per la !Jen-. 
gua catalana enti:e les seues principals regions. Ací podem esmentar 
la generalització de les formes tindre i vindre, en comptes de tenir i 
venir, a Novelda; l'harmonia vocàlica de les h/ a Monòver (['r~ò~]), 
i els castellanismes exclusius de Crevillent: llegar, llimpiar, pisar, etc. 

d) Finalment, podem parlar d'un cert conservadorisme, mani
festat en la pervivència d'uns trets ben arrelats a la zona: la realització 
del fonema /f/ sense iod prèvia ([pefl, [a'J~]) il'harmonia vocàlica i 
màxima obertura de les /e/ (['serte], ['d3ale]), que, pel moment, no 
han estat afectats per cap dels processos anteriors. 

BRAULI MONTOYA ABAT 

(Universitat de les Illes Balears) 
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