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1

Drant molts anys 1'estudi de 1a variabil itat de Ia

llengUan consi-derad.a com a l l i t¡rer oPcional, í, per tantr asiste-

mbtiea, ha estat exclbs de la teoria 1i-:rgfflstica, 1a o;ual --per

exigbncies metodolbgiques-- ha consid.erat 1a llengua com a homogé-

nia. Tan so].s la dialectologia s'ocupá de ' la variacid geogrbf ica

d.e 1es l-lengttes, perb 1es seues preocupacions tebriques foren es-

casses. T,'objectiu d.et present treball és d.emostrar que Ia varia-

ció l i:egülstica és sistemb,tica, i Ere e1 seu estudi deu formar

part oe la teoria l ingflística.

En els d.arrers anys han aparegut diverses propostes o-

rientad.es d,evers r:¡:a forrrulació d'una teoria d.e la variacid lin-

gpística, bntre les quals convd d.estacar el paradi.gna o*uantitatiu

d.e Yr', trabov i eI paradigna dj¡bmic d.e Ch.-J. N. Bailey,

En el present trebal1- apli-carem e1s conceptes i e1s mb-

todes dels dos para.dignes esmentats a 1'estud.i de J-a.varietat més

merid.ional'de J.a J.lengua cataLana, que atlomenarem va].e4cib *"!!-

dional alacantl.

6*o 
o{--'1

^a EACTJLTAo "or
, i  r tuosorin ¡

Í{ -'":*j
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¿

nn 1a secció I ens oeupem d.els d"iversos models tebrics

que s'han proposat per A 1'estudi d.e Ia variacj-ó l ingüística, des

dd Ia dial-ectologia tradicional f ins a les grambtiques variacionaJs,

dins e1.s model-s neogramb,tic n estnrctural i generatiu. En Ia sec-

ció II .resr¡mim Ies aportacions anteriors a 1'estud.l del valenci),

merid.ional alacantl i exposem la netodologia del nostre treball.

En J-es seccions III i  IV ens ocup.em de diversos easos d.e variació

fonolbgicar. morfolbgiea, lbxica i semü.nti-ca en alaeantf .

IIan estat moltes 1es persones que han contribuft d'una

manera direeta o ind.ireeta en la preparació d.'aguesta obra. VulI

fer constar 1a meua gratitud a totes eIles. En especial, aI Dr:

11. Alpera,  d i rector de la tesi ,  pels consel ls i  1 'est fnrul  o;ue

m'}ra oferit en tot moment; al nr. F, Gj-meno per 1es seues valuo-

ses or ientacj-ons; i  a1 Dr.  J.  11.  Roman'per la seua aportaci .ó.

. Finalment, he d.'exjressar el meu agralment a I 'Tnstitut

d.' lstud.is Alacanti:rsr tr>€r 1'ajud.a econbmica que em concedl per a

1-a realítzací6 d'aquesta irnrestigació.
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1,1. D¡'rffis üNA fEoRrA DE r,¡' vAnrAcrd r,nreüfsrlce

E. Coseriu, en e3. seu excellent estudi sobre el proble-

ma de1 canvi lingüístie (1958) fra identificat -.-anb una gran lu-

cidesa-- l'es dues J.jmitacions principals de 1'estr:ucturalisme da-

vant la variació í e]- canvi li:rgtístÍcs. l'est::tlcturalismer es-

criu t

ttpor sus mismas premisas., ignora la mrlltiple varied.ad
d.e la lengua histórica. ?cr 1o tanto r eo 1a perspectl-
va diacrónica, consid.era el cambio sóIo esquemática¡nen-
te, entré dos sistemas d.efinidos, es d.ecir que identi-
fica el ca^mbio (¿ifusión de r¡na j-nnovacidn) con la mu-
tación (ffi,ucida de una estructt¿ra por otra) e igro-
ra to¿a la etapa internnedia, d.urante }a cual las dos
estnrcturasr la vieia y 3-a nueva, coexistenrf . (pp. 2A9-
220).

Els estnrcturalietesr err efeete, com abans els neogfa-

nbtics i després eJ-s seguid.ors de 1a gramática generativa, han

elaborat els seus models tebrj-cs a partir d'una idealitzacíí deL

seu objecte: considerar 1a llengra com a homogénia. 3. de Sauszu-

re (1.916: 32) consid.era que la langUerrest d.e naüre homogbnen¡

i N. Chons$ (1965i 3) afi:ma e:41lcita¡rent que la rrlinggistic
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theory 1s concerned with an ideal speaker-listenerr in a comple-

tely bomogeneous speech cournunÍtytt. .A,questa abstraÓció d.e tota 1a

variabÍlitat present en J.a )-lengua, si bé justificable per exi¡

gbncies metodolbgiques --tot model tebric és sempre rrna id.ealit-

zacíó d.e1 seu objecte--, havia de d.ificultar necessh.riament 1a

seua comprensid del mecanime real- del canvi ljrrgftlsticl Cot 
"

conseqttbncia lbgica d'aquesta id.ealitzacid, tots aquestos Ii-agflis

tes han ignorat e1 procds real ¿et canvi lingfllstie, i s'han 1i--

mitat a 1'és1udi dels resultats del ca¡evi.

I,es d.escobertes dels d.ialectblegs, gráciee a la seua a-

tenció a ]-a variabilitat geogrbfica de la ll'enguar invalidaren

dues d.e les assr.mpeions'bh.siques dels neogra.m.btics: 1) J-a regula-

ritat del ca¡:vi fbnic ("cada paraula té la seua prbpia histbri&tt),

1 Z) 1a generalitat dels canvis ( t'no hi ha d.ialectes homogenis't ) .

perb eIs d.ialectblegs es limitaren a estu.diar 1a variació geogfb-

fica i es varen ob].idar de la variació social i estil lstica2. Com

que el seu mbtode era atonfstie, diflcilment podien elaborar una

teoria d.e la variació lingülsti-ca. Aixb no obstantr una de 1es

principals concepcions d.e Ia geografj-a lingülstica, la teoqia de

les ones (Wellentheorie ) en 1a difusid de les j-nnovaeions lingflls

tiques, proposada per pri-nera vegad.a per J. Schmj-d.t en 1872r ha

estat replegada eom a prineipí bbsi-c per Ia eociolingüística de

Yv'. labov i especial¡aent pel paradigna dinhmic de Ch.-J. N. Bailey'

Els intents p"" 
"orstituir 

una dialectologia estnrctu-

ral basada en eI concepte d.e d.iasistema ( U. IVei-nreich, L954 ) t

que s'hauria d'ocupar de comparar e1s sistemes del.s dlalectes

superant 1'etapa anterior de comparació d'eleménts afllatsr repre
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sentaren una aproxjjnació j-nicial a una teoria d.e J.a .rr"i""i¿ geo-

grbfica d.e la 3.lenguao

Dins eI mod.eI generatiu, en e1 qual es consi-d.era qlle
rrtot canvir eo ifltilca instb.ncia., td J-es arrels en er procés d.e

d.iferenciacié de dos dialeetesrr, i que per tant, nels d.ialectes

forneixen les d.ad.es nés directes a 1a nostra d.isposi-ció sobre et

s,grrvit' (R. Kingr 1969: 39), Ia dialectologia assr¡meix per pri-mera

vegada utr paper central d.ins 1a teoria lingüfsti-ca com a mod.el

per a la lingülstica histbri"n.l p"i a La d.ialectoJ-ogia generativa

a1lb que canvia són les grambtiques del-s dialectes, j. tot canvi

l-j¡rgüfstic és un canvi- en l-a competbncia d.el-s parlants.

hpirical Foundations for a Theory of langnage change r

d.'U. Weir:reich, Yf. labov i M. I. Herzog (1968) constituejx eL ma-

nifest progranbtic d'una nova aproxi-uacid --soej-o1ingülstica-- a

1'estndj.  de Ia variació i .de1 canvi l ingüíst ics. Per a aquestos,

autors, 1a clau per a una concepció racional de1 canvi lingülstie
--i fins i tot de la llengua-- és 1a possibilitat d.e d.escriure Ia

d.ifereneiació ord.e::e.d.a de Ia 11engr4r possibilitat que no havia

estat presa en consj-deració a causa d.e la j-dentificació eirbnia

entre estmctura i homogeneftat, car

ttnati-vel ike command. of heterogeneous strrrctures is not
a matter of uultid.ialectalism or nu.ererr performance, tnrt
is part of unilingual linguistic sempetencs¡ One of the
corollari.es of our approach is that j¡r a language ser-
ving a-conplex ( i .e.,  real) corunrnity, i t  is absence of
stnrctired heterogeneity that would. be d,ysfirnffi.
(p .  101 )  o
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la proposta de Weinreich-labov-Herzog és soeiolingttfs-

tica perqub i-ncorpora en u.n 1loc central de la teoria eI concep-

te de covariació entre els factors lingülstj,cs i e1s socials com

a font principal d.e l'explicacid del ca¡rvi lingflfstic.

'Si bd no tota varj-abilitat i heterogeneltat en 1'estn¡c

t¡¡ra lingflfstica inplica canvi-, sf que es pot afi:rnar que tot cag

vi pressuposa variabj-litat i heterogeneÍtat, de ta1 manera que Ia

variabilitat inherent d.e la lIen$la i e1 eanvi linglllstie es tro-

ben lnti¡aament 
'relacionats ttal punto da essere Ie due facce r si¡r-

cronica e d. iacronica, del. lo stesso fenomenorr (  G'Berrr.r tor 1980:

1OO ) .

1,a consid.eració que 1a variacid lilagtffstica sincrbnica

-temporal (aparent) ¡ geogrbfica, sociaf i contexlnral-- és el ve-

hicle nitjangant e1 qua1. avanga e1 eanr¡i lingülstic -diacrbnic--

constitueix, en Ia nostra opinió, Ia superació efectiva cl'e 1'an-

tinbmia sausstlriana entre sincroni-e" i diacronia.

1,a concepció d.e Weinreich-labov-Herzog d.'una heteroge-

neltat ordenad.a d.e 1a llengUa es troba en l-a base d'e 1es dues

propos]es pri-ncipals d.'una teoria de la variació i d.el canvl lin-

g6fstics: el paradigna quantitatiu de W. labov i el parad.igna di-

nt¡mic d.e Ch.-J. N. 3ai1eY.

A partir de les aportacions de 1{. labov, ha esd"evingut

possible est¿cliar l'evolució d.els canvis lingülsticB en la sincro

nia, en temgs aparent, mitjangant I'estud.i. dels carnris en movi--

ment a través deJ.s diversos glsups d'ed.at d'una comunitat d.e par-

].a.
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Per a }V' I,abov (1969) el primer nive}I d',abstraccid

relleva¡rt per a la teoria lingüística és el de la coinunitat de

parla:

rr[he gremmar of the speech conmunity is more regular
and. systematíc than the behavior of arly one ind.ividual.

Unless the speech pattern is studied v¡ithin the overall
system of the conmrni-ty, it will appear as a mosaic of

r¡¡.aceo¡:rtable and. sporu.uic variation'r. (p. 243-4).

per egplicar l.a variabilitat present en una comlr¡ritat

d.e parla, labov postula 1'existbncia de rggleg variablest la fre-

qübncia d.'aplicaci-ó d.e les quals és funcid de factors h:lgflístics

i soeials --tals com gsrp socioeconbmic¡ sex€, ed.at, btni-a i si-

tuacid contextual--. Ijes regles variables formarien part de Ia

conpetbncia sociolingülstica d'els parlants'

Paral.leLe a I'obra de frabov, 1'altra gran apcrtació de

la lingflf sij-ca actual a una teoria d-e 1a variacid, I'anomenat pa-

radlgna d. inbmic, és fnr i t  d.e1s estnrdis de Ch.-J'N' }ai ley i  d ' 'al

tres variacionistes eon D. Bickerton i D. DeCarnF. .

segons Bailey (1973) aquest nou paradigna és dinünic

--en contrast amb eI paradigna estbtie de 1'estructuralisme i de

1a gra.mbtica generativa- perqub prescindeix de 1a distinció en-

tre sincronia i diacronia, car rrtheir essent.j-a1 nethods are the

samerr (p. LZ)t i incorpora, a mésr eI factor temps com Iuxa dfuaeg

sió fonarnental d.e tota anblisi. 
'

per als lingflistes adscrits a aquest paradigmar la va-

riació lingfllstica pot ser descrita adequad.a.nent mitjangant esca-
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les d.' implicació que relacionen els parlantse e1s 
"O"t"*tO" 

l in-

gfllstics i la dj¡aensid temporal. IgUalment, Ia competbne'ia poli-

lectal dels parlants pot ser aod'elad-a formalment anb eI recurs

a les escales ü'implicaeió. Una d.e les concepcions centrals d'a-

quest paradigaa és que tot parlant és bb.sicament mrlt i lectalr aI-

menys a n1vell passiu, car és capag d'entendre --it d'e vegad'est

d.'usar-- més d.'una varietat de llengua'

Tant el model de 1a variació lingftístj-ca de labov com

eI de Bailey s,inscriuen d.i¡rs el óorrent de la grambtiea genera-

tiva, de 1a qual pretenen ser una extensió' lonad'a la j'nterrela-'

ció entre variacid i canvi¡ les aportacions d"'ambdós investiga-

d.ors poden ser aplicades adequadament a La l ingüÍstica hj'stbrj 'ca:

almenys aixb és el qi¡e es pot d.eduir de les propostes reeents

d. 'una sociol ingf t ls t ica histbr ica'(v '  S'  Romaine¡ 1982; F'  Gí-menot

r983c).

Dj-:rs els nous models tebries de la variacid lingtllsti-

c&r 1a dialectologia s'ocuparia de I'estu¿i de fa váriacid ge:

gr}fica, perb no pod'rh, ignorar ja nés la variacid social i esti-

l lstica. Encara que tota variació lingülstica és social --it doncq

Ia dialeetologia no és sj¡:d sociol-ingüf sti ca-- pensem que es pot

defi:rir 1'objecte de Ia dialectolog:ia com L'estud'i de Ia variacid

social de la llengua considerad'a en 1a dimensid geogfbfj.ca' i que

Ia seua metodologia ha d'aprofitar els avangos tant de la socio-

lingflfstica com de Ia geografia htl¡na¡rra. (crr' ?' [rrrdgill' 1974)'

En e1s parbgrafs següents --1' 2' -1'10'-- desenvolrrparem

1es idees que acabem d'esboss&rr
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1,2. El LIODEL NEOGRAtf].ffC

K. Snrgrnann i H. Osthoff enunciaren en 1878 e1s d.os

prilcipis metod.olbgics fonamentals de1 mod.el neogrambtic: el de

1a llei fqnbtiea sense excepcions i el de l 'analogia o associa-

ció d.e forroes.

. rrTot canvi fonbtic, afirnen, donat el seu carácter me-

eb,nicr ee proüueix segons lleis sense exeepeionst és a

d.irr.1a d.ireccicí del canvi fonb'bic és la mateixa sempre

en tots els membres d.'una comunitat lingffística, llevat

d.el cas en qub hi ha fragroentació dialeetalr i tots els

mots en els quals el Sor sotnés al canvir es troba en

1es mateixes circr.Lmstáncies, són afectats sense excep-

e ió  pe ] -  canv i ' r .  (e i t .  per  H.  Arens ,  I969t  457) .

Aquesta ¿efi¡ició üe 1.1.ei fonbtica, pressuposa dos ti-

pus d.iferents de generalitat: a) generalitat extensiva, segous 1q.

qual el canvi es produiria si¡aultbniament en el parlar d'e tots

e1s membres de1 gnrp, i b) generalitat intensiva, segons 1a qual

e1 canvi es produiria unifor¡oement en tots e1s mots que contenen

el so afectat, sempre o només en alguns contextos d.efinits exclu-

sivament en te::mes fonbtics.

I'af irmacid de 1a generalitat extensiva és una argulnen-

tació tautolbgica: s'afirma 1a regularitat de1 canvi fonbtic rl ins

d.e cada dialecte, i albora eI d.ialecte és definit com eI conjunt
Á-

d' j -d io lecte-s en e1s quals s 'ha produi t  e1 canvi ' ;  p.erb s 'adiu per

fectanent amb la idealitzaeid d.e considerar la llengua com a bo-

mogbnia, i a^nb la seua acceptacid d.el model d.e l'arbre genealbgic.

1,a generafitat extensiva del.s canvis fou J-mpugnada pels resuLtats
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de Ia geografia l ingrilsticar eüo d.emostraren que no es pot parlar

d.e dialec-bes homogenis, car cada fenomen ateny urna extensió dife-

rent.

1,a generalitat intensiva o regularitat de1 canvi fonb-

tic, s' 'ha de matisar en. d.os aspectes: a) és possible que ull can-

vi fbnic no afecte un so deternri-nat d.e la mateixa manera en dos

mots en e1s quals els condicionanents fonbtics siguen idbntics

perb no ho.sig:uen els condicionaments gfamaticals, perqub com ha

demostrat Ia fonologia generativa, un canvi fbnic pot ser condi-

cionat ta¡nbé pels contextos morfolbgies i sintb.ctics; i b) com

han demostrat 1es teories d-e }a difusió lbxicar üo canvi fbnic

pot estendre's ggadualnent a través del lbxi-c r de man:.era que no

afecta totes les paraules uniformement.

per a I { .  pau1, 1 ' r ln ic objectó d. 'estudi  l ingüfst ic fona-

mentat  sobre bases tebr iques.és f  id" io lecte,  i  J . ' r fn ic nivel l  en

e1 qual ei canvi lingfllstic es relaciona amb una actuació estable

és la fonolggia.  Concep e1s d. ia lectes com a grups d- ' íd ' io lectes

(fonolbgica¡rent) idbnties i-, d.oú.cs, perfeetament homogenis.

rrEn el si d'una mateix d.ialecte, escrivia, mai no sor-

geixen ineonseqübncies si no és per mescla amb un altre

d.i.alecte, o ¡ per dir-ho amb més precisió, per préstec

d,u: l  mot d 'un dialecte estrar: .gerr t .  (c i t .  per Arenst
tg6g ¡  471) .

El canvi,en un ¿ialecte és degut si-mplement aJ. canvi paral'leI'

dels id-ioleetes que e1 componen.. Si e1s canvis dels idiolectes

són d.1vergentsr es produirh. 'una escissió del  d ia lecter tot  con-

firnant el model de 1'arbre genealbgic.
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El mod.el tebric d.e l'arbre genealbgic ( st9:¡n¡ar¡¡¡, ) ,

p roposat  per  A .  Sch le icher ' i  accepta t  pe ts  neogram) . t i cs r 'p ressu-

posa rr:¡ univers lingfllstic ideatitnat, en qual cada comunitat 1i3

güística és completa¡rent homogbnla en 1'rfs lingfflstic, perü no

neeess}.rlament honogbnia en J.a iniciacid del canvi lingtffstic.

Cada comrrnitat pod.ia subd.ivid.j-r-se per 1'accid d 'un eanvi que es

donh.s només en una part de 1a comunitat; el canvi produiriar 11a-

vors, noves comunj-tats 1i:rgtlístiques igualment bomogbnj'es.

Perb eI model d,e1 Stanntjaum no és capag d'explicar 1es

influbncies entre les llengr.ies una vegad.a que s'han separat; a

mds, només s 'oeupa d.e f  in ic i  deI  canvi ,  i  omet tota l 'etapa de

difusid subsegüent, El model es basa en una idealització d.e 1es

relacions en ]. 'espai i en e]- temps entre les ]-leng{lesr P€x 1a qual

cosa no resulta estrarly que un sociolingfl ista com 11. V. Aracil

(19?1 z  64)  ha ja  qua l i f i ca t f re l -  g ran  mj - te  de  l 'A rbre t teom ar t l ' a r3 -

tltesi de la sociolingfl lsticatt. Un model més realista fou l-a

We$entheolie de J. Schmidt, precursor de Ia geogfafia l ingflfsti-

C & .

Malg3'at aquestes id.eatitzacions del.s fets l ingülsti-cs,

d.evem als neogrambtics tota una sbrie d.'aportacions que encara

són vb.lid.es: 1a constatació d.e 1a regularitat i Ia sistematicj-tat

¿e1 canvi lingfiístic , La foroacid analbgica com a tbcnica de cro-

ació,  f  interés per 1 'aspecte psicof ls ic d 'e 1 'acte de par lat  la

uti l i tat de 1'estud"i d.e les parles vives populars i la considera-

ció histbrica d-e 1a vj-da d-e1 l lenguatge. ( cfr. Arens, 1969 : 448

i  ss . ) .  
'
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1.3. tA DIAL,ECToIOGIA I I¡A GEOGRAFIA IINGTÍÍSTICA

1.3.1 . Di-alectes i l lnits d.ialectals

f,es dad.es de Ia geogpafia lingülstica eontradiren un

d"els postulats bb.sj-cs dels neogra$átics¡ e1 d.e Ia unitat d'ialec-

ta1¡ EI 1876r el neuts,cher Spracha_tlas de G. Wenkerr lrojecte sog

gi-t d.ins 1'ambit neogramb.tic, pretenia --pitjangant una enquesta

per correspondbncia-- establir }a frontera precisa entre el baix

i 1'a1t alemarry. Perb els resultats de 1'enquesta contradiren les

seues i-dees sobre 1a unitat d.ialectal, car ind.icaven que cad-a fe-

nomen té els seus llmits propis i que un mateix fenomen no es dó-

na d.'una, manera uniforu.e en tots els mots d.'una sbrie. ( Coseriut

t955:  117) .

I¡a discussió sobre l'existéncia o no d'e d.ialectes i de

línits dialectals fou un de]-s temes tebrics centrals d.e la dia-

lectologia durant molts anys. E1s estud.i-s de Rousselot i Gauehat

sobre 1a variabilitat lingfrlstica fins i tot a f interior del nu-

cli familiar, afavoriren 1'escepticisme dels dj-alectblegs d-avant

1a real i tat d.eIs d. ialectes. (Cfr.  A. Varvaro, 1973 ¡ 509-10)'

Liés que de dialectes, hom va tend.ir a parlar d'Ueee gialectals'

Hom ¿istingf tres ti-pus fonamentals d''árees úialectals:

a) brees l44-e-lgars. o foc?Is, situades a1 voltant de

centres culfirrals i caracteritzades com a innOva-

d.ores r.

b.rees d.e transiclÓr Qüe rodegen i separen les )'-b )
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.rees rluclears i són travessades per nombroses

isogloss€s ¡

i c) b,rees re]íquia, silarad.es fora de l'abast d.e

1'eqpansid de les in¡rovacionst d.'accés d'iflcil

per raons' cuflnrrals, polítiques o geogrh.figuest

i caracteritzad.es com a arca¡tzants. (Cfr' Hoc-

kett '  19582 451-62; lehmann, 19622 165)'

segons E. Coseriu Q9r5: 136-8) --que ha fet veure com

negar 1'existbncia de llnits dialectals no implica negar 1'exj-s-

tbneia d.eIs dialectes- els d.ialectes són abstraccions . defi¡rides

conveneionalment perb no arbitrbrianentr car no totes les isoglos

ses tenen 1a mateixa i-mportlncia3 una i-soglossa qne abrace un tel

ritori gra.n és més i-loportant que una altra que només afecte uns

pocs pobles, i un fej¡¡ d.'isoglosses mé's Jmporta^nt que'una sola

isogloss&o

El resultat de tota aquesta discussid fou I'establi-

ment d.'una correlacid entre }ee.hrees dialectals i 1es brees cuI-

turals, especialsent en e1s trebal-ls d.e 1'escola sufsso-aleman:¡ra.

Hom destacb la importánej-a en el proeés de diferenciació dialec-

taL de].s factors extralingiifsticsr d'e tipus:

his:bbris: antigues fronteres polltiques o eclesibs-

tiques ¡ anb 1es qua,ls coinej-deixen de vegad.es les

isoglosses, p.' o. les d.el Ventall Renb' amb certes

fronteres polftiques dels segles XW-XVIi

socioeconúni.c: e1s cogents d'j¡rtercanvi, e1s modos

d.e difusid de Ies tbcniques, els criteris de pres-

a)

b )
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t ig i  social ;

c)  geogrbf ic:  obstacfes n¿:. turals a la comunicació.(Cfr . .

Yieinreichn L9542 39? j .5

I .3.2,  E]--ca}vi- l jngüfst ic segons J.  Gi l l iéron

J. Gil l iéron, el fundad.or de 1a geografia l ingüística,

si bé coincidia amb eJ.s neogramltics en consid.erar el canvj- fbnic

com a uotor d.e1s canvis l ingüísticsr pensava que eJ.s dos mecanis-

mes básics dels neográ.rnbtics --e1 canvi fonbtic regular i 1'a¡ra-

logia-* eren insuficients per a explicar el eanvi lingülstie' T'a

séua explicacid dels canvis es basa en 1a tendéncia d.efs parlants

a expressar-se clarament i a evitar les con-fusions --col'"Lisid ho-

monfmica, eti¡oologia popular-- i en eI contacte j-nterüialectal

--préstec di-alectal, hipercorrecció o regressid sota la influbn-

cia d 'u:r  d ia l .ecte mée prest ig ic5s--¡

tr'ex¡plicacid de Gillíéron recorTe .a u¡a te:ruinolog:ia

antroponbrf ica: els mots esdevenen hombni¡ts e causa d'acciden-ts

fonbtics ( E!¡,t!¡logig_ verbal ) ; 1'b.omonfnia nomds resulta inaccep-

table si e1s d.os mots pertarryen al mateix eamp semhntic; per a

mantenj-r 1'oposicid forna]. actua la substitucid lbxica ( teraplu-

t ica verbal- ) 
6,

1.3.3. la lingü1sliga e¡spacial o ngolingülstica

l-a geogtrafia lin$llstiea d'e reconsfirtrir

tot establi¡rt Ia relació cronolbgica

I,a pretensió d.e

Ia histbria de J-a llengua
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entre els fets li::gülstics a partir de }a seua d'Ístribució 8eo-

grbfiear v& ser portada a les darreres conseqübncies per la lin-

gülstica espacial o neolingülstica de l'[. Sartoli i els seus se-

guidors a ltblia. per a Bartoli (1928) r l-es causes de 1es irurova-

cions tingülstiques s'han de cercar en 1a rtimitazione d'i altri

línguaggi, che abbiano maggior prestigiot' (p' 94)'

El mbtode de la neolingü-lstica es resumeix en les nor-

¡ngs arealsr Qüe justifiquen e1 pas dels indicis espacials a in-

duceions de carb.cter histbric i comparatiu. les quatre normes a'

reals princiPals sdn:

a) noi:ngd.e l 'brga.a111a9g.1 segons 1a qual tt l 'area piu

isolata conserva di solito }a fase anterioren t

norma de 1es b,rees lateralsi t ' la fase deIle aree la-

teralí b d.i norma Ia fase anterioretr t

c)  nomaa de l 'brea maior:  u 1 'aTea maggiore conserva

di norma la fase ante:'iore, purchb 1-'atea migrOre

non sia la piu isolata e non sia costituita d'a aree

lateralltr t

i d ) no:¡na- d.e l 'ápea posterior¡ tt la fase a¡rteriore si co!

serva di  sol i to nel l  
'aTeE- ser iorerr .  (Bartot i r  1928:

z)
6g-73j''!

1.3.4, la teoria {e 1es ones i e1s poÉels difqsioryisteg

b)

la teor iade] .esones(Wel lqntheor ie)va

da per primera vegada per J. Sch¡ridt e} 1872. Aquest

ser proposa-

autorr QllO
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ha estat considerat un preeursor de Ia geogfafia l,ingfiÍstica,

pensava qt¡e l 'origen d9 les innovacions s'havia de cercar en l'ac

tivitat lingülstica concreta, i negava 1'existbncia d.e canvis 8e:

nerals i simultanis en tota r.rna llengll&. Per forrsular Ia seua te-

oria partf de la constatacj-d que rrles 11engfles situades en árees

geogfb,fiques prbximes tenen més elements comuns que no les que

es troben allunyadestt i qpe I'due,s llengltes li¡rltrofs mostren sem-

pre certs trets caracterfst ics comunsrr.

uSi voleü representar, escriu, les relacions de parentiu
entre les lJ.engfles indoeuropees d'una manera que faga
visible 1'ori-gen de l-es d.iferbncies, hem d'eU¡ninar to-
tal-ment la id-ea de l'arbre genealbgic. Jo m'esti-:nariá
més substituir-la per 1a irnatge de 1es ones c,ue s'escaa-
pen en forma d'anélls concbntrics Qüe I a mesura $re s'a-
11¡nyen de1 'cent reres fan cada vo l ta  nds dbbi ls"  (c i t .
per  Arens,  1969:  407-10) .

' Es tracta d.'un model tebric gue postula I" gifg"id de .

les in¿ovacions lingülstiques des d.e diversos centres per tot el

territori que els envolta. La propagació d 'innovacions d"es d''un

centre pot produir tant d.ivergbnciar si aquestes provenen d''r:¡t.

nou cetltre polltic i cuJ.tulra1, com gonv@,r e0 forma d'gi-

vellament .diale.ctalr F@r J.a influbneia d'una 1lengu.a est),ndard't

per colonitzaci:ó amb colons de d.iverses brees dialectals o per

préstec dialectal.  (Cfr.  Coseriu, t955¡ 115-6i [h. B¡rnont 1977t

266-9>.

I,a teoria de les. ones ha estat 1a base dels mooels difu-

sionistes, que gaud.eixen d'una g¡an acceptaeid entre nOmbrosos

lingftistes a;tuals, i o;ue distingej-xen quatre't ipus de difusió
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d.'un ca.nvi língfflstic ¡

social: d.'un grup social passa a un altret

lbxiea: d'un mot passa a un altre t

ga¡natical: d 'un context gramatieal a un altre t

geogrb,fica: d'un indret a un altre;

d.e manera que e1 canvi afecta cada volta un nonbre més gfan de

a) par lants,  b)  paraules,  c)  contextos gramat icals i  d)  zones

geográfiques.

I,a teoria de 1a difPsid lbxi-car segons Ia qual un can-

vi fbnic no afecta tots e1s mots en qub podria donar-se sjmultb-

nia^ment, sind que va propagant-se d'tf,na maJ}era gfadual d'uns mots

a altres, fou una d,e les assumpeions bbsiques de 1a geogfafia liu

gülstica d.es dels primers temps.

la di&p.i-ó social i eqanatical dels canvis lingüfstics

ha comenga-ü a ser estudiada sistenb.ti-csJ'nent per la sociolir,4jls-

tica de W. labov -*eI qua1. associa I 'r ls del model d.e les ones als

Ii-ngftistes que ell anonena socials-- i per variacionistes com'

Bailey --eI qual proposa wL paradigna dinbmic basat en la mate1-

xa teoria de 1es ones E-.

pel que fa a la difusió geogqáÍica de J.es innovacions

lingülstiques, convé considey.av l 'aportacid d'estacad'a de P' Trud-

eilt (19?4)r el qual sosté l 'opinió que Ia geografia l ingfl lstica

deu aprof i tar  1es t robal les tebr iques i 'metodolbgiques- 'd 'e la so-

ciolingülstica i de la geografia br¡manar PeI. superar Ia fase d'e

les d.esgripcions --de vegad.es no sempre ad'eguad'es-- i poder ofe-

rir elplicaclons de 1a d.istribucid geogrb.fica dels trets lingüfs-

a)

b )

c )

l -  o /
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t ics. Concretnment, h'auria de pod'er respond're

ba una isoglossa deteminada en tal. J-J.oc j' no

per club es tro-

un altre.

orde tebric de 1a dialec-

estat :

a1

en

Xls mapes d.e 1a geoli-ngüística tradicional ens mostren

on es dóna un f enomen determinat, perb no ens d-iuen 3es sobre Ia

g!3ngig ni sobre la seua dj-stribJrcid social. si 1a geolingflfsti-

ca ha d'arrj-baT a explicar eIs fets, convé que la infortació re-

plegada en e1s mapes d.one compte d'aquestos elements' fnrdgiIl

proposa d.'aprofitar en la rtsociolinguistie dialect geograplqrtt '

els god_els de difusió de les innovacions cultllrals elaborats per

1'escola sueca d.e geografia hr¡mana de Hágerstrand' (v. P. Haggettt

Lg6r¿ 76-7). le proposta d"e [nrdgill recull la tradiaió de Ia te-

oria de les ones de schmidt, í pretén convergi-r a¡rb els treballs

de labov Í BaileY'

ttA dynamic dial-ectolory, making use of time-i':rcorpora-

ting geographical diffusion mod.els and sociolinguistic

ana-gáograptrical techniqrr-es that permi-t the handling

of grad.ient phenoaenar ü&x be better able to d'escribe

and even explaj¡r s.ome of ttre processes involved' in the

geographical diffusion of lj-nguistic i¡¡rovationsrr.

(nruagitt,  19?4: 2+5).

1.3.5.

geo graf ia ].Sngttf sti93

les aPortaeions PrinciPals d'

tologia i la geografia lingüística han
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a) La descoberta d,e la variabii itat l ingttlsticar espe-

cial¡rent geogfáf ica, perb també social (1,' Gauchat),

la qual cosa modificava substancialment Ia identifi-

cació neogranb,tica entre llengua i homogeneltat' i

propugnava un model basat en 1'heterogeneltat d'e 1a

llengua.

b) I,'establiment de co$elacions entre e1s f enbnens 1i3

. gülstics i els factors socials i culturalst prece-

den tde lquedesprésser iae lpun tbbs icd 'e laso- ,

ciolingüfstica.

c) tra teorj-a de la d.ifusió o teoria de les onesr Qué

feia un prj-:ner pas en la comprensió d'el mecanisme

d'el canvi }ingiifstic, i que h.a estat aprof itad.a per

alguns soc iolingfl istes'

i d ) I ,ademost rae iód .e la .poss ib i l i t a tdeconé ixe re l

passat l ingülstie a través d.e 1'est¡d.i del presentt

,eosaq |¿econs t i tue ix laSer¿apr inc ipa l .apor tac ióa

la l ingüística histbrica'

1.3.6. rnsufici¿ncie€ de la dlalectologia i la. geografia lingufs-

t ica

tologia

Els retrets uds

i a la geografia

j:nportants que

lingülstiea han

hom ha fei" a Ia dialec-

es ta t ¡
i j
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a )

b)

c)

t{o haver sabut integrar-se d.ins r"ura teoria lingifís-

tica general , Ia qual cosa provocb f imnobil-isne i

el localisme de la seua perspectiva.

1,a ljmitaeió a u1 si:nple descriptivisne. Davagt 1'a-

bund.or dels materials arreplegats, els dialectblegs

foren incapagos de fer-ne una seleccid. A més a més,

la d.escri-peió d.e fenbmens alllats els impedí d.e veu-

re eI funcionament gtobal de1 sistega lingülstic.

tra marrca'd.'atenció a la variacid social i esti lísti-

ca i aIs parlars urbans. Els d.ialectblegs s'esti-ub.-

ren nés d.'estr¿diar la parla ltinContami¡aa¿att i ttgegü-

fnart d'infornants generalment hómer'lS¡ anciams, dels

ambieats rura1s i que no s'haguessen mogUt del seu

poble 'd 'or igen (  en anglés,  par lants $Onl i t  é"  a djr

ttnonmobile, oLder, rtrral malestt (Chanbers i Tzrrdgillt

19BO: 33) ) .  Aquesta predi leccid tendl  a convert i r

1a d.j-alectologia en una mena d.'arqueologia lingüís-

tica. tra dj¡.¿¡sicitat d.e la llen$la i e1s canvis en

mov|ment qued.aven ,així, fora de1 sen camp d.'interds.

d) Interés excessiu pel lbxíc i d.escuranga d'aspectes

com ara }a fonologia, la morfosintaxi i la semhnti-

c&r (cfr.  coseriu, Lg51-¿ I56i D. Catalán, L962t 69-

70¡ i,Íalkiel , Lg76: 7O-3; Chanbers i Trudgillr 1980:

15: -B) .
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1, 4. EIr I{ODEI¡ ESTRUCTURAIISTA

1.4 .1 . I la posíció de F. de Saussure davant la variació i- 3,I

vi .Iinglif eticg,

surer sa

entlfic

EI Cours de lingUistiquesénérale (1916) de F. d.e saus-

d.'una bapda obrj-a noves perspeetives per a 1'est¿di ci-

del llengUatge, contenia, en canvin algunes d.istincions

--tals com 1es d.e ].agg¡}e/parol-et s incron ía/ d.íacronia-- 1'exce ssi-

va rigidesa d.e Les quals hauria de difieultar durant alguns anys

la consideració estructural de la variació i de1 canvi lingüís-

t i cs .

Saussure considera la l lngUe ltde nature homogbnett (p.

32) en virtut. d'urra j.dealització, Igualment, per d'ef inir un gg-

tat dg. ll.enfl¿a, proposa de fer abs'rracció de la variacíf tempo-

ra1 .i espacial, tot fent una rtsjmplif ication conventionnelle

des  d .onéesr r  (p "  r43) .

la distincid entre langue i parqle serb, l'origen de1

que W, labov (f9?4: l'22) ha anomenat la parad.oxa saussllriana.

f,a l lengler rrqui est sociale dans son essence et i:rdépend'ante

d.e 1'j_nd.ividur' (p. 37), pod.rb. ser estud.iada per f irnrestigador

tot recorrent a 1es seues intufcioos¡ mentre que 1a. parlar rrla

partie individuelle du langage'r (p' 3?)r només pot'ser esttrdiada

mitjangant consid.eracions sociolbgiques. A' propbsit d'aquesta

paradoxa, co11vind.ria reeord.ar que 0. Jespersen Q925! 38) ia

remarcava que la lang¡¡e i 1a parole són només dos aspectes d''una
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mateixa cosa¡ totes dues sdn I 'activitat hu¡rana acolorida social-

mgnt t l  .

1,a visió estbtica de Saussure té eI seu origen en la con-

cepeió de la llengga com a 9r.-€g¡ con a sistema tancat, r1a 1an-

gue n"est pas une fonction du sujet parlant, elle est Ie Produit

que l' individu enregistre passivementtr (p. 30)' Com ha assenyalat

Coseriu (1958: 24), Saussure id.entifica la llengua a.mb un estat

d.e. llenglar i aquest amb la projecció sinerbnica, de tal ma¡era

que la llengua és concebuda com a sister$bticg i com a j-mmbbil;

perb mentre que la sistenaticitat és ima propi-etat de la llengua,

la immobilitat tan sols.ho és d.e Ia projecci<í sincrbnica, no de

l-a llengüer que és dinhmica

E1 fundad.or de 1'est:ructuralisme identifica eI punt d'e

vista d.els parlants amb el punt d'e vista de 1a llengrfar i ao;uest

amb eI d.e 1a lingfllstica sincrbnica. L'aspecte sincrbnic és t'Bouf

la masse parlanterr,  "1& vraie et la seule réal i tétt  (p'  128)'

''la s]fnchronie ne corrñatt qu'une perspective, celle des

sujetá parlants, et toute sa méthod"e consiste ), recuei-

llir leur témoignage:; pour savoir dans que}le üesure

*ne chose est une r.éal:ité, il feud.ra et i1 s'uffira de

rechercher dans o¡relle nesure elle existe pour Ia cons-

c ien-ce d.es su je tsr r .  (P '  l2B)  '

Io tbasant -geen] .a i r r9g, ]éSat .ps ico+g igad 'e lesre-

lacions diacrbniques j- d.ialectars¡ saussure exclou 1'estud.i d'a-

ouestes relacions d.e la lingülstica prbpianent dita: 1a li:rgüls-

*r"o si.ncrbnica.
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)ont"tl"ttla lingui-stique diachonio*ue étudiera au c
r  

- -  - " -  
^  - ^ :  .  

- ' f  
-  - -  - - r

I U" 1a lingülstiea sincrbnicaJles rapports reliant
d.es termes snccessifs ngn apergus par une méme consci-

ence collective, et Slr] se sub!.tit'¡gnt !e? lTs

tres sans former syg@e e.pEe eq¿". (p. 14o)

I en un altre lloc j¡rsisteix en aquest carbcter asiste-

mh.tic de la diacroniat ild.ans la perspective diachronique on a af-

faj-re á des phénombnes qui n'ont aucull rapport avec les systbmestl

(p . I22). "

Amb aquestes premisses --1a rigidesa de 1.es d.icotomies

l}engaa/parka, sincron ia/ aíacronia, i 1a i-rrealitat psicolbgíca

d.é 1es relaci ons d.iacrbniqges--, si bé no podem afirmar que la

problembtica de Saussure siga ja una problenb.tica neogralnbticat

tampoc ¡.o sembla que ].a seua visió d.j-acrbnica siga trestnrcturalrr,

sinó una etapa de transicid. Aixl, consid.era que:

a) els eanvis fonbtics sdn factors d-e ttperturbatj-onsrl

(p,  210),  de t t t rouble" (P. 22L);

b) el canvi fonbtic és ind.ependent d.e la gra^ubticar'cav

rri l attei¡t n' i-mporte quelle espbce d.e signe¡ s&os

faire de d,istinction entre un adjectif r üIl substan-

tif , etc., entre un rad.ical, un suffixe¡ une dési-

nence,  e tc .  t t  (P .  209 )  i

c) només és possible estud.iar eIs resuttats dels canvist

car "pour La science du Ia langue, i} suffira tOU-

jours de constater 1es transformations d'e sons et

d.e calculer. leurs ef fetstJ (p.  37).  Els canvis ocor-

ren entre dos estats de l lengua i, d.oncs, fora d-e1
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. Igualment serb

ideal- i tzaci, í  de 1'objecte

grbfica oe Ia ilengua:

sistemar per la qual cosa Saussure ignora e1s caJI-

vis en moviment;

i  d) l 'analogiar gramatical,  i ,  doncs¡ sincrbnicar res-

titueix 1'equilibri del sistema: rtheureusement 1'ef-

. fet d.e ces transfo:mations est contrabalancé par

1'analogie". (P .  22l-).

sacr i f icada a les necessi tats d-e la

llengua, I.'.estud.i de l.a variacid geo-

ilNotre définition de Ia langue sirppose qr¿e nous en é-

cartons tout ce qlri est dtranger b son organisme, b son

systbmer €11 u¡r mot tout ce qu'on d"ésigne par le ter"ne

d.e ' l inguistique externe j" (p. 
" 
40) .

. Aquesta l insulsiic,a- exte.rna s'ocuparia de qüestions '.1

com les rel-acions de la lJ-engua amb 1'etnologia, la histbria po-

l l t ica,  les inst i tucions i  la geogfaf ia. .D'aquesta manerar t r tout

ee qui- se rapporte b l 'extension géog3aphique des langues et au

fractionnement dialectalrr (p. 41) pertanyeria a la l ingülstÍca

externa. Saussure s'ad.oná. de Ia dif ieultat de sepers.r Ia lingüls-

tica geogfbfica de Ia Lfutgilística interrra, separaeió que pot s€nt-

blar parad.oxal, rrtant 1e phénombne géographique est étroitement

associé b 1'existenee d.e toute langUert , perb aixb no obstant

concJou que en realitat rril ne touche pas b. l'organisme intérieur

de  f  id . iome ' r .  (p .  41) .B
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f - .  +.2. l 'estructuralisne diacrbnic
' t -

De tots els corronts d.e 1'estructural ismer serb 1'Xsco-

la de praga 1a que j¡rsistirb ¡rés en el carbcter sistemb,tic d'e la'

d.iacroni-e,, i en la unitat entre la sincronia j- la d-iacroniat car

com afj-roaven e}s Seus membres rrno es poden posar barrereS infran

quejables entre els mbtod,es sinsrbnic i d.iacrbnictr (tesist 1929:

31). A R. Jakobson, ¡c.embre de f'Escola d-e Pragar €5 d'eu la Bri-

mera foruutració d.'un progra^ura d'estructuralisme diacrbnic, el

qual oposa a1 mbtode uatomlsticu d.els neograrrrbtics un nbtod* j4-

tega] segons e1 o;ua1 tota urodif ieació ¡rs'ha d.e tractar en fun-

ció del sistema en f inter ior de1 qual té l loc" (  1931: 105)'"

Si e1s neogrambtics només tractaren el condicionament

sintagmbtic dels canvis fonbtics i pensaven glre podia haver'ücall-

vis rfesponta,nisrr, 1'estructuralisme dlacrónic interpretará' aques-

tos canvis com a resultat de'les pressions paradignbtiques d.el'

sistema. Eir conseqübneia , Ia histbria dels solls haurb de deixar

pas e una histbria dels sistenes, i e1s canvis no seran conside-

rats eom a meclnics, sinó condicionats pel finalisme del sistema'

per a Jakobson (1931), si  bé e1s carrvis fonbties poden

ser gradualsr el earrvi fonolbgic es prod'ueix sempre per salts¡ i

es poden d.isti:rgir cinc tipus de canvi fonológic: a) f:pgIoei}-

Zag:;ó o aparici-d d.'un fonema nour b) {esfong}ogitz,ació o desapa-

rició d.'r.¡¡o fonema, c) re€orylogitz.aciÉ. o canvi de ¡iosicid d''un

fonema dins e1 sistema, d) gi¡alescbncjlg o fusid en un rlnic fone-

ma de dos fonemes contigus en'la cadena d.el ciscurs, i e) 
"P"ig-

sid d.'Un fonema en d.os fonemes, Si bd s'interessa prilnord'ialment
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pel {g_sBltg.t d.els canvis, ja apareixen en Jalrobscn alguns intents

d. 'estudiar-ne el  procés realr  p.€.  consideracid d.e la coei istbn-

cia d.e var iants est i f ls t iques. 
'

J, 'estructuralisme diacrbnic ateqy 1a seua fomulacid

més completa en l 'obra d (A. ITartinet (L955) , eI qua]. concep 1'e-

volució lingtiística com a resultat de 1'a¡rtinbnia perrnanent entre

les exigbncies de l-a comunicació i l.a tend.bncia hum.ena a reduir

al nlnjm 1'activitat mental i flsica. El rendjmen! funcionguf de

les oposÍcions, aixf com eJ- seu grau d.' integració en eI sistema,

serh r:¡r dels faetors que decid.ira.n l'eh¡oinaeid o no d.'una oposi-

c1ó. tra noció d'esp.ai_Ionolbgic relaciona 1'estructura del siste-

ma fonolbgic amb 1'estructura iater::a deJ-s fonemes (en trets dis-

tintius). E1.s canvis individuals pod.en interpretar-se com a part

d.e mod.ificacj-ons jnternes d.e]. sistema en forna de d.esplagaments

en cadena ( cad.enes de prqpulsió i cad.enes Ae trqccil).

1. 4, 3. La dialectolo-gia ePtnrc-Erral

Alguns delS primers estnrcturalistes t*tl :-"tentar d.'a-

plicar els mbtodes estr"uclnpals als estudis dialeetals' Aixl, f:lr

betzkoyr eo un article sobre fonologia i geografia l ing$ística

(1931) Proposava d'esiard ' iar¡

a ) l .ap ronúnc ia loca ] .d 'e }esmate ixesparau les ,

b ) lap ro r r r ínc ia loca ld ,e ] ' smate ixos fonemes '

i c) f irnrentari fonolbgic j- la funcid dels fonemes en

cada d ia lec te .

Aixb peruetr ia d. 'establ i r  les di ferbncies entre dos di 'a lectesr

que pod.ien ser de tres tipus: a) fonbti-ques etinolbgiquest b) fo-

nbtiques, i c) fonolbgiques. En els d'os pr:i 'mers casos és possible
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d.e trobar zones de transicid, perb en eI cas de les diferbncies

fonolbgiques no hi ba zones de transicid: eI fonema hi existeix

O l1O.

perb malgrat aquestos intents prlmerencsr 1'estnrctura-

lisme i 1a d.ialeetologia van continuar ignorarrt-se mútuament. Ira

principal objecció que formulaven e1s estrtrcturalistes a1s dialee

tblegs era d.'ignorar 1'est:lrctura d.el-s dialectes, de comparar ele

ments pertanyents a sistemes diferents sense tenir en compte les

relaeions de cada element amb e1s altres del geu sistema¡ c&F 9e-

gons la li::gtilstica estruclnrre.l, els elements de d.os sistemes no

idbntiss són rrstrictly spealcing¡ incommensr¡rablett ( Weinreieh.¡

L9542 392 ). Els dialectblegsr pe1' la seua bandar pensaven quo

f interés dels esbructuralistes per les associacions, les oposi-

cions i l-es funciqns era complicat, innecessarj- i metaflsic (Weiu

reieh¡ 1954¿ 391-2 ).

lYeinreieh i-ntentb, el L95+, d'establir un pont entre eq

tnrcturalisme i dialectologian i va assentar 1es bases d''una dia-

lectologia estructrpal. Pel que fa a la tenoinologiat proposa d"e

substituir "d.ialectew per rtvarietatn r car d,ialecte té connotacl-

ó"u óo*  ara 'prest ig iós ' r . ' tn t lgar ' ,  e tg .  Qü€r  d 'es d 'un punt  de n i

ra estructr¡ralr ro són pertj-nents: e1s sistemes lj¡rgülsticsr so-

gons aquesta perspectiva, només pod'en ser j-d"bntics o diferents

( we:nreíeh, L9542 389 )'
'tlfeinreieh 

pensava que no era i¡rdispeneable per a 1'estu

dí estr.r:.ctura1 I'rls d.e materials perfectament bomogenisr i propo-

sa com a tasca de la'dialectologia estructural L'estudi de 1es di
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ferlncies parci-als entre d.os o més sistemes sembla*ts parcialment'

I, ' i¡rstrumeat tebric bb.sic d''aquesta nova discipli 'na és el diSsis-

tema: una mer,a de supersistema o sistema d''un nivell nés altt re;

su l tar r td-e ] -asumade1.espar tscomunegi led. iversoss is temes ' i f

els elements pri-vatius de cad'a sistena ' ( wei'nreich' 1954: 390 );

Per a ltei-:geich, i ta^nbé per a P' IviC ( 1963¡ 121 ) t

la comparació entre sistemes no tan sols és possible en el pla fg

nolbgic, sind tan0bé en la granbtica ! eI lbxic' En ca':evi' E' stag

kiewicz ( 195? z 44 ) pensava q'ue una tal comparacid nonds era pos

sible en ef pla fonolbgic. Yfeirrreich proposava d''estáb1ir les isg

glosses $le separen dos .si-stemes lbxics més qlle no dos lexemes aI

,r"*utO. Aixb constituiria l¡n rrstrrrctt¡ral correctiven d'e1 mapa

dialeetal tradicional ( t9542 399-400 l'

Perb eI diasietema ha rebut nombroses crl'tiques I deriva

d 'espr ine ipa lmentde} fe tquee ld , igs is temapotdescr iureadequa-

dament les oiferbncies d'inventarl d'e fonemes entre dues varietatq

perb no és capag de tractar d.'una nanera egcaient les diferbncies

d.e distriilució ! d'ineid.bncÍa ¿els fonemes ( Chambers i Trudgill'

rg8o z 42 ). Des d.,una perspectiva generativa, R. Kj¡rg ( 1969: 51-

53)hacr i t i ca t tambée] -d ' ias is temaperqubdiumassa ia fhoramas

sa poc: si bé aprofita per a fer evidents alguns punts d'e semblan-

ga entre varietats ¡ 1es f a aparéixer més dif erents qrr'e no justif i-

quen, els fets, i no ens inforoa a bastament sobre 1'9g i eI 999 de

la d.iversitát, a més a més, dues varietats poden tenir el mateix

inventari de fonemes i les :d'iferbncies ser fnrit de les regles que

estableixen la realLtzs'eíó d'els fonemes' '
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1. 4.4. S_og,iolingüística: lle¡gfles en eont?glg

IIom pot considerar algunes aportacions de I,. Sloomfield

com un preced,ent de l'estud.i de 1es llenglfes en eontacte. Per a

el1 el préstec era --anrb eJ- canvj- fbnic i e1 canvl analbgico-se-

mántic-- un dels tr.es tipus de canvi lingü{stj-c" nistingia tres

tipus d.e préstec, segons fossen entre ll.engües d.iferents (Pgéstec

cl¡::LBg. i préstec rql:irl o dins d'una matej-xa llengua (prdsteg

dialecjal). E1 préstec cultural és un element més de la difusid

cultural i es d.óna entre llengtles d.otades d.'ult mateix estatus, la

qual eosa fa que els préstecs siguen mrrtus. El. prdstec lntjm es

dóna entre llengfles d.otad"es d.'un estatus diferent --una llengua

de prestigi, dominant, i .J.'al.tra d.ominada-- i parlades en un ma-

teix territori. Generalment aquestos préstecs lntims sdn üe la

llengua superior a 1a inferior. El préstec dialectal es proposa

com a erpli-cacid bb.sica deJ.s canvis lingülstics . I'a" i¡nitació dels

mo¿els irradiats d.es dels centres de prestigi fdra la causa dels

proeessos d'anivelLanent que queden reflectits. en els feixos d-'j '-

sog].osses ( gloonfieldr 1933: eaps. 25-27 ) '

U. Weiareich, iniciador de 1'estud"i sistembtic de les

llengües en contacte, plantejb la conrrenibncia metodolbgica de re

se::r¡ar el te::roe préstgc --simple addieió d'elements nous a un i^n-

ventari--- per a1s nivells meqys estrrrcturats d.e 1a llengua. Per a

estudiar l'ímpacte d.'una llengUa sobre una altra proposa eI con-

cepte d'interf erb4c:Lg, defi-nit com a d'esviacid d'e 1es normes de
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qualsevol d.e les d.ues llengfles parlades pels individus bilingües

com a conseqübncia de l-a familiaritat amb més d'una llengua (Wein

re ich ,  1953:  L7  ) .

1,a interferbncia, en 1a mesura que inplioa reajusta¡¡ent

de nodelsr'és un concepte estructr.rral, i pot a.fectar e1 nivell

fbnic, é1 ggamatical i el lbxic. I:a problernbtica de la i^nterfe-

rbncia es pot circumscrlure a1s punts següents:

I) d.escripcid d.e1s sistemes linfufflstic en contaetet

2) anblisi de 1es fonts üe substituci.ons i previsió d.e

les d.iverses formes d.' j-nterferbncia,

1 3) d.ete¡rj-:racíó de les desviaclons de les normes mono-

. l irrgries a partir de 1'actuació bil ingüe ( Wei:uelcht

1968:  83 ) .

Et modei a* yveinreich és sociolíngffístic pel fet de d"g

taear Ia -importáncia fonal¡,ental d.el-c factors extrallngülsties en

e1 procés d.e la interferbncia. Per a cad,a tipus d.'interferbncia

hi ha una interacció de factors estructurals --1j$gülsties-- i no

estructurals --extralingülstics-- que afavoreixen o impedei-xen el

desenvolupaloent de la i:rterferbncia. Els princi-pals factors estruc

ürrals q1le l'afavoreixen ( es!ínuls ) són els punts de eonvergén-

eia entre LI, ( l lengua objecte, model o diasistema primari ) i

LIZ ( Ilengua rebedora, cbpi-a o d.iasistema secundari ) . Els fac-

tors estrueturals qlre impedeixen la interferbnci-a (. faclors de. gg-

q,iglbncigr ) són 1'estabj1itat dels sistemes i e1s requisits d'ilt-

telligibilitat. Els principals factors no eslructulals d'esllnu]

sdn et valor social d.e Ir11r e1 fet de tractar-se d'interlocutors
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bi-lingües i 1a parla emotiva. Els f"g!gg. no estru-oturals d" 19-

gistbnqia són e} valor social de l,lrr les actituds puristes de-

vers 1,I^, la llea1tat a 1a J-J-engua materna i e1 fet de tractar-se
¿ -

d.'interlocutors monolingftes ( V¡einreich, 19533 140 ).

a l

IrA l-ntefIerencl-a fbqicg pot provocars

f) subdiferenciacid dels fonemes --desfonologització,

Z) superdi-ferenciacid d.els fonemes --fonologització,

3) rei-nterpretació de les distincions --transfonolo

gLtzació,

i 4) substj-tucid d.e sons ( we:-:rreich, 1953: 50*52 ).'

I¡a j¡rterferbnciq ff3ge!¿94 pot consistir bé en una

transferbnci¿, d.e morfemes de trl, a IrL2t o bé en una cbpia per

part de 11, d,e l'orde o d.e 1es fuucions d''u¡: morfema d'e llt; els

morfemes no integrats són els rnés fbcils de transferir ('weinreicq

1953! ?r-81 ).

tra interferbncia lbxica pot tenir tres nodalitats:

r) Transferbncia d.e lexemes de Ll, a l'l1.2t els quals bd sdn
'integren fonolbgica¡gent I

pautes de l1r' EJ- lexema trans

feri t  pot:

a) ser una simple addicld o i;nnovacid al lbxic de

T ' lu-2 '

b) ser una sqbgtitucid d''un lexema de l,l2r

i c) provoiar una rein:Lerpretacid genlntica de camps

lbxics específies de T.,12t a3-guns elements del

qual poden sofrir un procés c['espec íaLLtzacLó

siroplement adoPtats, o bé s

rnorfolbgica.nent segons les
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semá.ntica.

c?lgg.si 1a paraula model és norfolbgicament complexa

i senántica¡aent transpar"tti, ead.a morfema del nodel és

substitult pel morfema senbnticament més proPer de lI,

i es combinen segons 1es pautes natives.

Ampliacid sem).ntica. Un morfema de IlI, Pot s¡npliar eI

seu sigttificat de manera qne s'acomod'e aI significat

d.'u¡r morfema d,e trlr, amb intervenció O no de la seú' -

blanga de significant ( Weinreich, L953r 1968¡ Cerdát

Hom ha assenyalat com a princÍpals d.eficibncies d.e1 mo-

d.el d.'interferbncia: a) ].a slnBlificacid metodolbgicar b) 1'escas

sa, atencid als aspectes extralj:rgüfstiesr' e) el d.esacord' entre

les interferbnci-es observades i les previsions estrr¿cturals de

1'an3.1isi contrastiva d.e ]-es l].engtles en contacte, d) I'absbncia

d.'j¡:vestigacions sobre la natura f ci pap.er d.e la variacid, i a)

1a i-nsuficibncia de 1es mesures quantitatives. l'estudi de Ia in-

terferbnci-a no hauria d.e redui.r-se a I'estudi d.e les desviacions

de la norna, sind ocupar-se de les variants i de les variables

relatives a d,eteminats gnrps socials i situacions comun'icativest

regides per les normes d.e la comunitat d.e parla ( cfr' 1'7'3' i

1.?.4. )  (  Gimeno, l981z I56-L57 ).

2)

i3)
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1.5. EL IúoDEI, GDI{nnAlIU

1.5.1. la_posici¿i de.N. ChomsH' dava¡lt ,14 variacid l ingttlstiea

In. D. Apresian (1966: 81) ha remarcat que una d.e les

caracterlstiques més importants d.'un model tebric és eI fet de

basar-se en una ideal-itzacLó de 1'objecte, car els fenbmens reaLs

són molt cor,rplexos ir per taI de compend-re'1s, s'ha de comenqar

per I 'estt¿d.i d.els casos més slmples i nés'generals --encara que

aquestos no es t roben mai en estat  pur-- ,  i  a part i r  d ' 'aquesta

i¿ealització avau.gar cap a, siülacions més cornplicades. Seguralrent

és per aquesia rad que N. Chomslqr (L965r 3.-+) afirna que

"lingltistic theory is concerned. v¡ith an id-e3,1.. spegFqr-
].,rqtérlg , in a -c.oaplet?]v-h-Ero-S.9+eogq '

nñlñow@ perfectly and is unaffected'

by such gra,r:rmatically irrelevant conditions as memory

hmitetións, distractions, shifts of attention and in-

terest, and" errors (rand.om or characterj-stie) in

appl-ying his knowled.ge of the language in actual perfor

ül&llOe r lf

_ Si bé no tri ha res a objectar quan. afirna tot segUit

qlre Itthis Seens to me to have been the position of the found'ers

of mod.ern generat l ing¡risticsl r ILo podem estar d' 'acord' anb la

seua afirrnaeid gue ¡tno cogent reason for modifying it has been

offered.n, car els d.arrers estrrd-j-s sociolingüfstics (v. mds avast

parbgrafs'L.6.-t.B) d.emostren $¿e u11a gran part de 1es d'esviaci-

ons observades en un sistema homogeni no sdn errors d.'actuacidt

sind que sdn'codificades i deuen forruar part d.e la d.escripcid' t1

real.ista de 1a competbncia d'els parlants'--
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1. 5. 2. la dialectologia generat ive'

Dins ta gtrambtiea generativa, i especialment en la fo- .

nologia generativa, I' interés per l.es diferbncies d,iatectals s'i-

nicia a.mb l'article d.e M. Ha]-le de L962. Segons I{a}Ie, la lj¡rigüfs

tlca generativa concentra 1'atencid sobre les d.iferbncies entro

Ies graJoátiglres d.els d,ialectes, mds que no sobre diferbncies en-
' 

tre els j¡rventaris de fone,mes, com era eL cas d.e Ia d'ialectologia

estructural" ( efr. 1.4.1. ) ( IIatle ¡ L9622 I4B )" T,es diferbn-

cies entre les graabtiques de dos d.ialectes poden ser d'egud'es a:

1) l,existbncia d.e regles fonoLbgiques d.iferentst

i/o 2) l 'ordenaeid d.iferent de Ies regles ( galte, f9 622149).

Inrplfcitamentr Halle era partidari d.e consid.erar que les formes

srrbJacents aels morfemes sdn i6ua1s per a tots els dialectes.

Segons els damers estudis de dialectologia generativa'

. 1es granbtiques de dos ¿ialectes poden ¿iverg r en;

1) les regles fonolbgiques que s'apliquen a'1es fo:mes

subjacents,

Z) els contextos fonolbgics i ggamati-cals en qub s'ap1i

quen 1es regles¡

3) 1'orde d. 'apl icació d'e les reglest

i 4) 1es formes fonolbgiques zubjacents'

tot seggit estudiarem més detingrda¡oent cad'ascuna d''a-

questes quatre possibles d'ivergbncies'
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1.I.2.1. D_ifefbngieg en el nomFT,e. de qs:S]gs

l,es diferbncies en eI nonbre de regles fonolbgiques

que s'apliquen a les for"roes subjacents sdn degrdes a calrvis per

addicid o pgl'dua de regles. tr'addició d''una regla 11ovat general-

ment aI final del component fonolbgic --perqub Ia comunicació en

resulta menys afectac[&--: correspon a aILb que tradiciona'lment

s'ha conegut com a innovaeid, mentre qee la pbrd'ua d'e regla es

coneixia tradicit¡nalmert com a ca¡rvi reestructurador. l'addició

es donaria a¡ob ¡aés freqübncia en la gfambtica dels adults' mentre

que lapbrduafdranésprbp iade lagramát icad.e ls j ¡ r fants( r ing '

1969 z 59,  64,  B9) .

f - ,5.2.2. DiJelenefes eg elg-copt

I¡es diferbncies en e1s contextos fonolbgics i morfolb-

gics en qub s'apliquen 1es regles representen canvis Per ggP-E-

ficacil. sf s dialectes difereixen pe1 grau d'e generalitat qlrs prg

senten regleo anblogUes en les gfambtiques respect1ves' tot con-

siderant que una regla és més general que una altra si Ia seua

fonaulacid sequereix menys tretg'

la i-mportáneia atrib*Íd.a als contextos gramaticals és

una d.e J.es aportacions bb,siques de 1a grambtica generativa a' 1'"g

tudi d.el canvi lineflfstic, i és una de 1es conseqübnciee 6Le L'a-

band.ó de la fonologia autbnoma. Fnfront dels models anteriors --

el neogrambticr- el de 1a geografia lingülstica i I 'estrrrctnrralis-

ta-- que consideraven. que el canvj- fbnic de regular i pot ser de-

finit sempre en terues estrj.etament fbrrics, La gpambtica generatl
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va afirna que eI canvi fonolbgic regular es pot donar en gualse-

vol context especificat per la granbtica, bé siga un context fo-

nolbgic o bé un eontext morfolbgic, car per a la gra^loü.tica gene-

rativa tots els canvis sdn canvi-s gpamaticals ( fj¡ret L969: 171-

LT2, LTgt 'Chonsly,  L9642- 70-114; Syaon: 1977: 46 ) '

L2
f , D. Tegelf*(1980 z 2LB-2I9) ba remarcat la importü.n-

cia ¿els contextos gralaaticals en la comprensió de les varia¡¡ts

de Ia /s/ implosiva en el.s d.ialectes castellansr i en general en

1'establjment de comparaci-ons d.ialectals si-gnificativeg.

I.5, 2. 3. pifer}+rgies-,gn 1'sJ:ee d'aPltrc.ac j-d-

Les di ferbncies entre d. ia leetes en 1 'ord-e d 'apl icació

de 1es regles corresponen a canvis per reorclenament, e1s quals

en alguns casos sdn equivalents als que trad.icionalement s'anome-

nava anivella.ment analbgic. De vegades és difícil de deterninar

si hi ha hagut reordenament o insereió d'una regla en un punt pre

ced.ent de 1a grarnbtica ( f j¡tg, L969t 1f_, 74 )"

Alguns autors han discrrtit 1'existbncia de reordena¡tents.

Aixf, s. An schane ( LgTZz 272 ) rebutja }a hipbtesi de Ia reor-

alemanys en funció de les diferents regles de cadascun. It segons

fer re l l  (  19802 2O9,2 ]+  )  e l  canv i  d 'o rde  de  1es  reg les  no  ha  es

tat documentat en castel.J-b, i en general eJ.s reordena¡oents han

resul tat  de'  Poca ut i l - i tat .
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.5. p.4, Di,ferbqg!gg énjes formes fo_rlbgigtes Fg!iacentq

1,a suposició de 01. Halle segons la qual tots els dia-

lectes tenen Ies mateixes forr¿es fonolbgiques subjacents, era d'i-

ffci l d.e mantenir, ear és difÍci l oe compendre com d.ades de d'ia-

lectes que el parlant no ha sentít mai poden tenir perti:renga en

la descrj-pció ¿el seu coneixement l ingfl lstic. Aixlr rro hi ha cap

rad per a suposar que en e1s dialectes castellans d'Ambrica hi ha

ja u¡1 fonema sistemb,tic /A/ o /+/ ( Terrell, 1980 | 2A6 ).

R. Kj¡rg (Lg6g) i  J,  Harr is (L969) proposen d'estudiar

les d.ades de cada dialecte per separat, i derivar per a cada dia-

lecte una gra.urbtica independentr €r la quaL també les representa-

eions subjacents poden ser di ferents.

fot i que les forrnes lbxiques subjacerrt s poden canviar

segons ]a grambtÍca generativa --és el canrri anomenat reestructu-

raeió--, 1i ha una diferbncia de prou importáncia en relacid als'

'  
mod.els tradicional i estrr¿ctural. nn aquestos models, tot canvi

fbnic té un efecte iramediat sobre la forma fonolbgica de les en-

trad.es lbxiques; pel contrarir €o el ¡oodel generatiu 1'addició

d-,una regla fonolbgica no té un efecte immediat sobre les formes

lbxiques¡ cg,r aqlres-bes canvien amb més lentitud ( Bynon, 197'l¡166)
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1.5 '3 .  L t lst ica histbr ica i a"abtica nerativa

R. King (1969: 39-53) ha destacat ; Ia j -mporth.ncia de

Ia dialectologia per a Ia 1i.::gülstj-ca histbrica entesa dins el

paradigpa generatiu..Si tot canvi l ingülstic, en rfl-t:ma instbnciat

té les seues arrels en el procés de d.ifereneiació de dos d'ialee-

tes¡ la conprensid d.el procés de d"iferenciació dialectal ens pot

fornir  les dad.es més dírectes a 1a nostra dÍsposic ió sobre el  can

vi .  Si  1 'estudi  d.e les di ferbncier i  d ia lectals és 1 'estudi  de com

d. i fereixen les granbt iques dels dialectes (v '  parb'graf  1 '5 '2 ' ) ,

igualment 1'estud.i d.el canvi lingftlstic és 1'estudi d-e com can--

vien les grambtiques de les l lengües amb el transcurs d'e1 temps'

Els tipus de carnri fonolbgic sdn, doncs¡ els mateixos q1te acabem

d.e considerar en el parb,graf a¡terior, és a d'ir: a) canvi prj¡na-

xir qne eomprén l 'ad"d.ició, la pbrdua i eI reordena.ment d'e regles

i 1a simptif ieacid, i b) reestn:cturació o canvi en les forqes

fonolbgiques sub jacents.

Bn la gra^nática generativa, tot seguint II. Paulr eS co'1

sid.era que una de les fonts més i-mportants del canvi lingtflstic

és I 'adquisició de la l lengua per part dels xiquets' se suposa

que els jnfants sdn eapagos de construir gpa'nbtiques més si-nples

que les g'anbtiques dels adults. EIs canvis qüe es prod'uelxen en

1a grambtica dels ad.ults es lj-niten a l'ad"dicid d'e regles tard'a-

nes; en canvi, els xiquets en el procés de construccid de 1a se-

ua grarbtica poclen reordenar regles, perd're-les, generalitzar-1est

i f j¡rs i tot canviar les'representacions fonolbgiques subjacents'
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les regles afegid.es, només es mantenen. ell la granática

en la mesura que tenen justif icacid sincrbniba, és a dirr f io a-

fecten les formes subjacents perb produeixen alternallces d.e supel

flcie, I ln aquest cas, eJ-s infants reconstrueixen l-es formes sub-

jacents i . la regla. Si 1a regla afegida es generalitza --per sjm-

plif icació-- i no produeix alternarlces, tal regla ja no té iusti-

f icacid sincrbnica. l lavors, el xiquet no té cap motiu per a su-

poser formes sub jacents d.iferents d.e les que sent ni l 'existbncia

d.e 1a regla: reestructura les forr¡es subjá'cents, i la regla d'esa-

parei-x. Si no fos per la reestructuracid, les gfambtiques es fa-

r ien cada vol ta més compl icad.es.  (efr .  R. King, L969: 89-121; P'

Kiparsky' 19?O z 325-6),

Enfront de ]es teories del canvi fbnic basad-es en l 'ec-

tuacid --pre.  les.del  mod.el  estrrrctural ista i  del  neogfa¡nb,t ic--

que:

a) 
ilH:"."i:;:"";::;,:::::;iT: ::',:lil::."*
d.egUd.es a factors externs que afecten 1'actuacid¡

i b) consid.eren que el eanvi fbnic es pot d'escriure en

termes exclusivament fbnics¡ serrse fer referbncia

a J.a gra,:lbtica;

eI mod.el generatiu postula que el carnri fbnic:

-  a)  s 'or ig ina en l .a comPetbncia '

b) és una modificació produl.üa en eI component fonolb-

'gic 
d.e .la grambticat
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r  c) pot dependre de 1'estnrctura gramatical,  és a dir,

pot ser condicione.t no solament per factors fbnicst

sind també morfotbgics i si¡r.tbctics. (cfr. Kiparskyr'

I97o:  319-24) .

pe1 que fa a la relació entre sincronia j- diaeronia,

en la gfa,nbtica generatj-va es considera un principi ind'iscutit

e1 f et qlle eI lingflista deu consinrir la grambtica d''una llengua

sobre la base d.e les dad.es lingüístiques sincrbniques --car f in-

fant que construeix l-a seua gfamática tampoc 11o pot utilitzar j:l-

formació histbrica--. com tothom seFr una de les caracterlstiques

de la l tengUa com a objecte d' invest igacid, és que no pernet i ' " I

perimentacid: tan sols 1'observacid sisiembtica. Doncs bé, 1'es-

tud.i d.els carrvis lingüístios -*com e1s terratrbmols per als geb-

legs-- ens permet aclarj3, aspectes de 1'estructura lingüística

eüer altrament, resultarlen inaccessibles" tr,es d'a'des histbriques

pod.en adqui:' ir Valor per a la clescripció sincrbnica, car aquesta

s'ha de fer mit jangant 1a teoria lingflistica, i Ia teoría es pot

basar en la informació facilitada pels canvis' (cfr' Kiparsk¡rt

L97o: 330 ) .

Els fets diacrbnics pod.en enríquir Ia teoria en diver-

sos casosS

a) 1es forrres subjacents d-e la l lengua poden coincid'ir

. amb forro.es d"ocumentades histbricament,

b) 1 'orde sincrbnic 
.de 

les regles pot ref leet i r  1 'orde

cronolbgic dels canvis,

i c) les regles sincrbniques pod.en tenir una relació nolt
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estreta amb J-es regles diaerbniqrres.

1.6. SOCIOI,INGüÍsITC¿; FONA],IMTS EI'TPIRICS PER A UNA TEORIA DEI

cANVr r,INctffsrró: I'ApORTACrd DE }lErNRnrcH' lA30Y I I[qiRZOG

1.6.1. PrinciBie-enpirics per g una -!gog¡:a .gel caJwi l-ingüístic

Per a Yíeinreich-labov-Herzog (1968: 102n. ) 1'erpl ica-

"+ó 
d.'un canvi no és altra cosa que I'anb,lisi d'el mecanisme del

canvi. Per considerar que lrn canvi ha estat analitzat --tterpli-

cat,r"-*r la teoria haurb ¿e pod.er respondre als cinc problernes

emplr ics de la resir iccié, 1a tralsi ,gió, la i3g9lcid, 1'@

cid i 1'actualitzac!-ó-.

El Problema de Ia rtrestricciótt

terurinar el. complex d.e canvis possibles

d.e totes les restr iccions possibles ql le

f influeixen.

constraints ) és t1e-

El problema de la ntrangic iót '  ds descobr i r  1 'estat  jn-

terrnedi a través del qual Una estructura A esd'evé una estruclnra

B. Els canvis presenten una d.istribucid contfnua a través d'eJs

dj_ferents nivells d'ed.at de 1a poblacid, És possible d'estud'j-ar

els canvis en movi¡oent consid.erant subsistemes o variables co-

ex is ten ts  marcades a .mb e ls  t re ts ' 'a rca ic ' / ' i nnovedor ' .  De I 'eg-

tud.i d.els callvis en movj¡nent, es pot d.ed'uir com ha¡1 estat els

i establir el comPlex

determinen el canvi i

l'S,tffi
:7

canvis en eJ- Passat.
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la possibi l i tat  d.e 1 'estudi  de1 procés real  ¿el  can-

Vir és a di-r, dels canvis en. movjJnent, és una d'e les aportacions

fonamentals de Ja sociolingüfstica, la que mostra més clara¡aent

ull.a ruptura amb el-s models anteriors del canvi lingüf stic ' Com

hen pogut.comprovar, tant els neogfa.nbtics, com els estrrrctura-

l is tes i  e1s generat iv istes,  s 'han interessat pels resul tat j )  d 'e l

canvi, ! han considerat que el canvi in fieri no era observa¡te}3

I¡. Bloomfj-eld (t933: 42O) afirmava expllcitanent: I 'el procés del

canvi l ingülstic mai no ha estat observat'd-irectament: veurem que

una informacid d.'ac¡uest t ipus, anb les nostres possibil i tats ac-

tuals, és inconcebiblet'. I encara P' Kiparsky (1970t 32L) nanté

una opinid senblant¡ rrnormaltoent no pod'em observar e1 verdad'er

trocés clel carrvi fbnic, sinó tan sols el f et 'consunatrr'

El ,problema de la trinserciór' ( eg!.edding ) comprén }a

insercid i.el canvi en 1'estructura l ingülsi; ica i en ] 'estructura

social. I iLs canvis lLo s'han d'estud'iar af11ad'a'nrent' sinó que es

d.euen inserir en el sistema lfurgf1{stic ' El mod'e} Iingülstic gue

proposen cons ta  de¡

a) estrats di ferents i  coexistents,  def in i ts per uf la

coocurrbncia estricta, d-iferenciats funcionalment

i d.isponibles contemporb,niamen-b per 1a comunj-tat d'e

parJ.a ( spegc]a. cgn¡runitY- ) r

i b . )va r iab }es in t r lnseques ,de f in idesper lacovar iac id

entre efements l ingülstics i extralingüls-bics.

que canvia es troba Ínserid'a

d"e la comunitat de Parla, de
l' estrrrctura l ing$fstica

a1 seu torn en e1 context més arnPli
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ta1 ¡oanera que le$ variacions socials i geogfáfitues són conside-

rad"es elements intrlnseos de l 'est::t lctura' i l ls factors socials

influei>ren el sistema globalment, perb el significat socj-al no

es distribueix , d.e la mateíxa lsaJ}era sobre tots els elements del

sisterna, fri tots aquestos elements es troben marcats igl¡alsent

per l.es variacions regionals'

trl problema de l ",avaluacidrr 
és establir els correlats

subjec-bius.dels d.iversos estrats i d-e 1es nombroses varlables

d.,una estrrrctura heterogbnia. Els correlats subjectius d'er can-

vi --el nivell de collscibncía social-- sdn, per La seua prbpia

natura, més categbrics n.le no els models muc'ables del couporta-

ment l ingüfstic'

E lp rob lenád 'e1 ' , ,ac taa l i t zac ió l ' (ac tua t ion )éud .e -

terminar per qub es d.óna el- carrvi en tal lloc i en ta1 mouént'

xl procés del canvi comporta estímuls i restriecions qlre provenen

tant de Ia socj-etat  con d-e l 'estructr ' l ra t i :egüíst ica'B1 canvi  l in

gülstic ésr. en definit iva, u¡r. canvi en el comportanrent Social '

(v¿eirrreich-Labov-I{erzogr 1968 ¡ 183-7)'

L.6,2, pr:-ncip:-s-generals peI-.a l 'q?3udi -de] galrvi l in$lqtic

Yi einreich-labov leTzol resumeixen la seu'a apcrtacid e'

l,estudi d.el canvi lingülstic en set principis generals '

n lpr imerpr inc ip igeneraLésqueel .canv i l ingü ls t ic

no s,ha d.'identificar anb la d-eriva ( arirt ) casual produld'a

per 1a variacid inlrerent d.e la parla' El eanvi s'inicia quan 1a
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general_itzag!ó d,'una alterna¡:ga particular en un subgrup donat

de fa comunitat d.e parla aconsegueix i-mposar-se i pren el- carác-

ter d"e diferenciació ord-enada.

En tot canvi l ingülstic pod.em d.istingir tres etapes:

a) en eI seu origen és una variació entre moltes altres

Ljmitada a I 'ús d. 'uns quants parlants t

b) }a propagB.cici d.el canvi és 1'ad-opcid progressiva de

]a innovaeid per altres parlants, de manera que du-

rant un cert temps, les dues forues, arcalca i inno-

:, vad.ora coexisteixen en la competbncia d-els parlantst

i c) 1a conclpsió- d.el canwi es dóna o-uan s'arriba a.la

regularitat per L'elj¡ninació d 'una de les dues for-

rLesr (cfr .  Jrabov, L966t 45I-2).

El segon principi general de WrT-rH. és que 1'associacid

entre estrrrctura i homogenet.tat és una il'lu-sló. l'eqtructura lin-

gülstica inclou la diferenciacid ord.enada de parlants Í d'esti ls

a f,ravés de regles que governen la varíacid en Ia comunitat d'e

parlai e] domini natiu de la llengua inclou el control d''aques-

tes estructures heterogbn:ies. !V.-Ir.-H' arriben a aquesta conclu-

sió d_esprés d. 'haver cr i t icat  les teor ies basad"es en el  pr incipi

d.e l 'homogeneltat --és a dir, les d.els mod-els neogranátic¡ estruc

tural i generatiu--, a les quals oposen el seu mod'el basat en la

consid.e raci6 de- 1'heter.oge,neli?-! . ordgnirg'-a de la llen$J'&r

. I,a pregunta fonanental a la qual una teoria del canvi

l ingtl lstic hauria de poder donar resposta, és a d'ir, si una 11en-
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Srar per a funcionar d.'una ma¡.era eficient, ha d'e ser'estrUctr¡ra-

üa, com pot la gent contirnrar parlant mentre La l-Lengua canviat

mentre travessa perlodes d.e sistematicitat relaxada, només pot

ser resolta a cenvi de trencar Ia identif icació entre estrrrctura

i  homogeneftat .

Segons e1 tereer principi generalr rro tota'variabil itat

i heterogenettat en 1'estructi.¡ra l ingüística imptica canvi, perb

tot carwi pressuposa variabil itat j- heter.ogeneÍtat'

El quart principi afi::ma que Ia genera13tzaci,ó ¿e1 ean

vi lingfllstic no és ni uniforme ni jsrstantb'nia, sind o'Ue implica

la covariacid de canvis afins ar l larg de perloc.,es considerables

d.e temps, i  es ref lectej-x en la d. i fusid d ' isoglosses sobre b-

rees d.e 1 'espai  geogrbf ic.  segons v/ . - l ' -É.  e ls fe ixos d ' isoglos-

ses que apareixen en els mapes dialectals representen sovintt

ilthe synchronic equivalent of the trans-itlon problem --that ist

the route by whieh a linggistic ch.*ige is proceed-ing to comple-

t ionr , .  (p .  ]53) .  I .p roposen una t ipo log ia  d ' i sog losses  basada en

la relació d.'aquestes amb els problemes de la transicid i de }a

insercid, en un intent d'explicar per qub una isoglossa ds a}lb

on es t roba.

segons el principi cinqué, les grambtiqlles en les quals

es produeix el carnri lingüístíc són gramátiques de la comunitat

de par1a. Com que les estructgres variables contingUdes en }a

llengua són detenainades per funcions socials, els idiolec:les no

poden constituir la base d.e grambtiqu.es autosufj-cients i a"mb co-

herbncia intérna.
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una invcstigació realista sobre la d'iscontinultat del

eanvi l ingülsticI pot partir d.'un modei tebric que postule .4"9-

mlti cueE: p eL a c omr,i*ilatgilsl*Pgr1a he te¡'o glnie s .''While linguis-

tic ehange is in progressr an archaic and an in::ovating fom co-

exist  v¡ i th in the grax0mar" (p.  149)r  i  és d 'esperar o,ue l 'oposic ió

d.e 1es dues fo¡:nes acabe per assumir u:r sigaificat social '

Segons el principi sisé, e1 canvj. I i-:rgüístic es trans-

met d.ins la comunitat de parla consid'erad'a com un tot, i no és

constre t a E'VaJlgar per passos d'iscrets d'ins }a família' T-.les d'is-

continuf.tats en el canvi l ingülstic qire es poden d-etectar són prg

ducte d.e discontinuftats especlfiques existents dins la eomuni-

tat, més qlle 11o prod.uctes inevitables d'e f interval generacional

en-bre pares i  f i11s. .W.-1.-H. s 'oposen al  mocLel  de la grarnbt ica

generativa que consid.era la transmissi'ó de 1a llengua d'e pares

a filfs com una cle les fonts principals del canvir car en la se-

ua opinió els xiquets no parlen com els pares sind con[ els seus

companys de 1a mateixa edat ( e1 g99r-trgr"itr|')'

E} seté principi afi-rma que en e} desenvolupa¡rent d'el

canvi l ingfiístic els factors l i¡gülstics i socials es trobán

interrelacionats estre'tament' Qualsevo]. intent d' 'er¡i l i .caci-ó que

es l jmite a ir,.r d.'aquestos dos aspectes, per ben elaborad'a que si-

ge¡ no aconseguirb, donar compte d'e la gran quantitat de regulari-

tats que es pod.en observar e:r els estud.is emplrics del comporta-

ment l ingüfstic.
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1.7, Sociolingüística. W. labov¡ 1'es'tudi quantixtatiu de le-parla

1.?.1. EJ. ¡ood,el de 1q v-ariacÍd-rli lstica de V{. labov

El model sociol ingülst ic esbossat en 1 'ar t ic le d.e Wein-

reich, labov i Herzog (1968) ft* estat d'esenvolupat posteriorment

per !! l. Labov. l 'obra de T,abov comporta una de les perspecti-ves

més fructfferes d.e la sociolingülstica actnral. El seu paradignna

ha estat denomi-nat de d.iverses maneres: socioli-ngüísticar estudi

cluarrtitatiu d.e la parla' mod.el de 
'regles variables, d.ialectologia

urbana, dialeetologia social i f ins i tot l ingfl lstica seculatr'

n labov, segUint e}. seu mestre U. lYeinreich, i¡ icib }a

seua obra dj.:rs e1 model estrrrctr.rral, perb a la darreri-a d'e 1a ¿b-

cada dels seixantes aband.ona 1'estrr.rcturalisme en favor üe 1¿ #3

nbtica generativa, d.e la qual proposa una ex*ensj"d' Pretén desho-

mogenel tzar }a gra,mbtiea generativa per fer-la capaq de descrigre

í erplicar la competbncia (socio)l j-nsufstica d'un parlant real

dins una comu¡ritat d.e parta real i, per tant, n'o hombgénia'

El programa d.e labov és destrr¿ir la identificació entre

estructura i homogenettat" Per a eII, 1a variació l ingüÍstica l l ig

re no existeix; I'heterogeneltat d.e la llengua ll'o és arbitrb'r1at

cabtica, sind gue és ord.enada; la variacid lingtlfstica és ir¡lrerent

al sisteÍr&¡ ¿e1 qual constitueix una propietat regular i iatrínso

ca; i hi ha r"¡na eorrelacid entre la variacicí lingtllstica i varia-

bles i-ndependents de tipus social com la classe socj-oeconbmican

eI sexe, l 'ed.at ,  Ia raga 1 l 'est i l  (  labovr 1970: 3O9, 1977 at  57) '

Enfront dels lingüÍstes alLomenats per eII asocials ' T'&-
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bov reivindica l'herbncia i s'arrenglera al costat d'e1s lingtlls;

tes socials. Els l ingülstes asocial-s --com Faul¡ sweet, frubetz-

koy, Bloor¿fie1d., Hockett¡ llarti-net, KgrylowLcz, chonsky i Halle--

expliquen el canvi lirrgfllstic nonés per factors interns t separen

la comunic.acid afectiva o ritual de 1a comunicacid d'idees, consi

d.eren j-nnpossible estudiar d.jre,cta.ment els carrvi-s en movj¡nentt prg

nen com a objecte d'estud.i una comunitat homogbnia i monolingilet

i com a model ¿'evolucid l 'arbre genealbgic ( g]*t*tgg )' En

carrvi els h-ngflistes socials --com Whitney, schuchardt¡ Meillet,

vendryes, Jespersen i $turtevant- prenen en consideració el pa-

per d.els factors socials en el canvi l íngülst ic,  s ' j i l teressen per

la funcid expressiva de 1a 11en8u&r estudien el canvi en movjnent

i el seu reflex en h,rees dialectals, d.estaquen la importbncj-a de

la d.iversitat lingftlstica i d,et contacte de 1lengües, i el seu mo

del de l 'evolució és la teoria d'e les ones ( labov ¡ t972a¿ 357-8) '

pel que fa a Saussure, si ,ens li-nitbvem a Ia seua defi-

nicid de la4gge con a rrpartie sociale du langaget'' pod'ria semblar

que s'alj-neava a.mb els lingflistes soeials, perb 1a seua obra con-

tenia una parad-oxa que lr.auria d.e mantenir 1'estructurau-sme al-lu-

' nyat de 1es consideracj-ons socials. segons labov, 1a parad'oxa :" "'

se&Fq}r }e lgcons is te ixene] . fe tquee l . } ing{ f is tapotexaminar

l'aspecte soeial cle1 ]lengUatge ( la langqe. ) en el secret d'el

seu estu¿i basant-se tan sols en l-es seues prbpi-es intutcionst

mentre qug I'aspecte individual del llenguatge ( Ia p?rs¡le ) no-

més pot ser estrld.iat nitjangant consideracions sociolbgiques

( labov , l;97 4.2 L22 ) .

Unad.e ] -esapor tac ionsfonamenta lsd 'e labovésI 'a f i r -
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mació que és possible estudiar 1'evolució d.els canyis l ingüÍstics

en la sincronia, en 39-4P.e qgareTrt, mitjanqant 1'estud'i d'e1s can-

vis en moviment a través d.els diversos g¡"ups d''edat en u'na conr¡-'

nitat de parla. Aquesta eontribució d'e f,abov sobre I'the use of'

the present to erplain the past¡! es resumeix en eI seu principi

u?iformista, a^mprat a la geologÍ-a, segons el gual nles forces que

obren actualment per produir e1 canvi l ingüístie, sdn del mateix

tipus i d,el mateix ord.e d'irnportáncia que 1es que han actuat en

el cur$ d'efs d'arrers ci¡rc o deu mil anystt ( labov ¡ r972at 37L )'

En la descripcid i er¡l l ieacid dels canvÍs en movj-ment

es pot postlrlar 1'existbncia de yg.ql& s9giol:iTr#lft-b:tques,'1es

quals e'actualitzen nitjangant diver:ses valia$ts, d'otaües de di-

ferent signifi-cat socia]" les variables sociollngülstiqges es

defineixen per la geua correlació anb variables no l ingüfstiques

pertanyents aI context social. Els 'diversos tÍpus d'e variables

socioli.:ngií1r;tiques permeten de tragar la cronologia de1 canvi' El

tret i,nnovador apareix primer en forma d'i3Éig3ffi' variableo

que presenten una distribució regUla'T a. través dels grups socio-

econbmics, btnics o generacionals, perb que sda usats pels par-

lants més o menys de la mateixa manera en' tots e1s esti ls contex-

tuals, Els marcad.grs són variables sociolj-ngülstiques més elabora

d.es, ear no solament presenten distribucid social, s1-nd ta"nbé d-i'

ferenciaeid est i l ls t ica,  és a dir ,  les diverses Yar iants s 'asso-

cien a esti ls contextuals detelBinats. Finalmentt alguns marca -

dors esd.evenen g¡tereotipg. si .arriben a ser conscj-ents social-¡lentt

perb d.e vegad.es pod.en no tenir rel-ació ja amb l'rls real ( labovt

19?O z 324t L972e-z 425-427 )'
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Una altra aportaci<i bbsica de labov e 1'"*pti"*"' ió d'e1

canvi l ingülstic és el descobrj-inent que les diverses variants

d.'una variable sociolingülstica són portad'ores d' 'un signifieat

social. Aquest signif icat social d.e la variant és 1'equivalent

d.irecte en eI nivell.no cog¡loscitiu del significat d'e 1a forma

en el nive]l cognoscitiu. Per a labovt ' aquestes funcions no cog-

noscitives que comporten d'eterminad"es variants són factors essen-

cials en e} meeanisne del  canvi  l íngüíst ic.  les pressions socials

que obren per davall del nivell conscient és el que labov anome-

na !,reslisi encob-er_lr Gb funció del qual un conjunt de rrormes en-

cobertes atribueixen valors positius al vernaele. Aques1i prestigi

encobert  és el  complenent de1 prest ig i  eom a factor de corueccid

social ( tes pressions d.es de datt ) q,t" ja havia estat consid'e" -

:rat des de la geografia tingttística ( Iabov, L9652 435-6t 1966¿
1 A

452t  I97o¡  339 ) . ' *

L, 7 . z. ta psjg*o }o.siL de-l' s:¡ogff:-t3. sg c io I i*q!¿#-tig a

1,'aparicid de leg diverses varj-ants no pot d"escriure's

adequad.ament en termes d.e dj-ferbnci-es qualitatives' sind quant:-tg

.tivgs, per tal com les variants apareixen amb una fyeg&ggg difg

rent en la parla i en els d.iversos esti ls contextuals d'els dife

rents gl:l.lps soci-a1s d'una comurtitat d"e parla'

Per atényer el- nive]-] d,gg9.@ gbservajliva, nenystii

gUt per la gfambtica generativa --qlle'des de Chonsky s'lna l imitat

als nivells d.íadequacLó d.escriptiva i explicativa-- labov ha ela-

borat tota una metodologia de 1'enquesta sociolingüí"tica1'5
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I 'enquesta, Segons laboVr ha d.'abragar l¿na noStra repre

serrtativa dels d.iversos grl¿ps socials: socioeconbmies, btnicsr 89

neracionals, sexlals, i dels d.iversos esti ls contextuals' Pel que

fa als esti ls contextuals¡ en proposa ull.a tÍpologia Quet de menor

a major grau d.e for"nalitat, distingeix:

r) El d.iscurs faniliar: discurs d.e l'i-nformant fora d.e

la situacid d.'entrevista, quan s'a¿rega a altrir nal

ra ltiurement fets que 1i in'teressen, recita poesies

i¡fantlvoles i trad"ictonals, o quen d'escriu situa -

oions forta.ment emotives, p o € r ocasions en qub s'ha

trobat en perill d.e mort.

2) El d.iscurs aclry3.,L¡ és 1a situaeid tlpica d.'entrevis-

ba..

3) la ¿ggtuTa de 39¡s, preparats especialnent 'perqub

hi apareguen les pri:rcipals variables a estudiar"

+) f,* l*,"tgfe d.e lfigFes 3¿ pa.raliles i de parelles de

mots Émb diferbncies mlniees ( la¡ov'  1970¡ 139-155)'

Arob el temps, labov anirá aband'onant aquesta ti'pologia

dels estilsr car no resoi 1'*ttomenad"a A?€9933. de. 1'olggl:vaÍ1ol::

cCIm descobrir cgm pa.rlen les persones quaJl no són observad'es sis-

ternb.ticamentr si l 'única manera d.e descobrir-ho és observant-les

sistembticament ( labov'_ l:}TA: 289-290 ). En efs darrers treballs

sobr.e eI vernacle dels negres nord.-a¡nerj-cansn labov d.esapareix d"e

1'enquestár-i hi i-ntrodueix un glservadol pa{tiglpant qulet d'una

band.a, éu lirrgffista i, d€ l'altra, forma part d'e la comunitat a

16
estudiar . .
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pel ql re ' fa a la replega de d.ades, labov J1a destacat la

importb,ncia de les d.ades acrfstiques, especialment 1'rls de 1'espee

trbgraf I !€T tal com ].es transcripcions intult ives de f inve:stig3

d.or no permeten distingir un nombre adequat de variants de realit

zac:;ó de les variables sociofingii lstiques ( labov , L972b" 228 )'

1.?.3.  les regles var iStbles

Ia variabilitat li-:rgüística d'ins la gra-

proposa d.e distj¡rgir tres tj-pus de re -
. Per incorPorar

mbtica generativa, labov

gles lingíilstiques:

concretr. 1a regla s'aplica sempre, i no ad"met excep-

cions ni violacions. .

II) Resles geeicateJgb{iqpqs: admeten algunes violacions'

sempre qne resulten interpretables'

i lII ) Regl.es qatis}legr Qüe substitueixen les anomenades

' a¡rteriorment regle I rtopcÍonalsrr que descrivien la

inexistent ttvariacid l].iurerr n

la qqgla garia4e establei-x qlre per a cada parlant la

regla s'aplicarb amb nés frg,qtlb-ngig en un context que en una altre'

El canvi estructural s'expressa form¿lment entre parbntesis angr-

lars¡

I) SSSlg" qategb$o-upi o invarj'ables: donat un context

x 1v7 /n-u
/

A cad.a regla variable s'associa una Erantit.t + I Qüo

(1)
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expressa la proporcid d.e casos en qub s'aplica la regla en rela-

ció al nombre total de casos en qub podria aplicar-$€, En tota

regla variable I = 1 - ko I o¡.r ko representa els factors qt¡e

interfereixen --frenen o afavoreixeil.-- 1'aplicacid de 1a regla.

En una regla categbrica k- - 0 i + 
- 1 . EI factor ko dso

1a suma d.e les restri-ccj-ons socials i esti l lstio*ues --! ed.at,

sexe, c lasse socioeconbmica, btnia,  est i l  contextual--  i  d.e les

restriccions. l ingtlfstiques --eontextos gramaticals-- que freren

o afavoreixen 1'aplieacid d.e Ia regla variable. I,a soLuci-d d.e

labovr d.ins el paradigna generatiur al problena d.e la trarrsicid

( . ,v.  1.6.1.  )  éu el  pas¡ amb eJ.  temps¡ d 'una regla var iable a

regla categbrican or el- que ds el mateix, la transicid d.'un. can-

vi  quant i tat iu a un al t re de qual i tat iu (  tabov, L972b¡ 158-f6B),

I '7"4. lqbgy i la c ry¿Iritat de-parlp,

No és estrany que els l ingüÍstes asocials r euo iCe.nti-

f iquen estructura l ingfifstica i honogenettatr €o tÍnguessen prou

amb el concepte de copp4:Ltg! li*g#st:Lgg ( Lingu:,slig commuqil¿ )
entés eom a conjunt de persones gue parlen una mateixa l lengua

( Hockett ,  1958t 17; Chomskyr lg65t 5 ) .  I l ls  sociol i -ngf f j -stes,  in-

teressats en posseir una unitat d.e descripcid que siga una enti-

tat social, més afna que lingtl lstica, han introduÍt e1 concepte

de co$l¿qiJg!. 4e p4g ( sBeqch qo{m:?n+tü: ) ,

la comi:.nitat de parla, segons J.J. Gumperz (1968: 219)

aglutina qualsevol gzup hu¡cá que es caracteritze per una interac-

cid regular i freqüent mitjangant un corpus compartit de signes

lingiilstics, i que es distingesca d.'altres g:nlps semblants
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per diferéncies signif icatives en 1 'ús l ingfflstic.

Per a De1l Hynes (1974; 42) l.a comunitat d.e parla ds

una unitat local els membres d.e la qual ocupen una mateixa área

geográfica, mantenen una interacció primb.ria, i comparteixen Ia

coneixenga d ' 'unes mateixes regles per a produir i interpretar 1a

parla.

la defj-:: icid de labov (1963¡ 187) A* comunitat d.e parla

és semblant a la de nell H¡ruoes. Per a }ab0v, la comunitat de par-

la és un grup caracterit'zat per wr coneixement compartit d.'un con

junt d.'actituds avaluatlves eo relac j-d a Ia l lengua, i per la uni

formj-tat dels nod.els abstractes de variació. la comunitat de par-

1a, tal com l'entdn labov, é" una brea geográfica i social carac-

teritzada per un rls relativament major o menor de J.a mateixa re -

gla var iable (  cfr .  Gimenor 19842 7-B ) .

1"8" Sociolingtilstiqa: gra^ebtisugs. pg.lilegtals,_eegg]es 91:-rqplica-
c.ió, . gL?Sltiqye p wriarbrior¡afs

'li-.8"1' 
Qqqg{qgge-}q}}le-cJak i escales ,q.'a4p-.}¿sesi-d: -}-ep. apo-qlA-

c.tgns de Cb:J , N. Bailsy*i D, PisSglton

la dialectologia generativa hauria d.'erpl.icar d'alguna

manera per qub parlants d.e dialectes diferentb perb intemelacio-

nats. sdn capagos d'entendre's entre el}s¡ aixl com l-a eonpetbncia

bidialeetal de molts parlant. Hom ha tractat de soluciona aques-

tos problemes suposant que els diversos sistemes d.i-alectal.s com-

parteixen J.es mateixes regles fonamentals i difereixen només en
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algunes regles. Aquesta hipbtesi ha portat molts l, i lgüfstes gene-

ratius a eonstrr¡j-r grambtiques poJ.i3-e,cta1.s --g'ramáti-ques que in-

corporen més d. 'un l -ecte-- ,  earr  s i  1 'objeet iu de 1a gramát1ca ge-
L ! - -  ,  -  J  .  t  , tnerativa és proveir una representació de J.a competéncia d.el-s par-

lants natius, és a d.ir, el seu coneixement de l-a l lengua prbpi-a,

aquesta competbncia ha d'incloure tambd Ia seua conpetbncia recep

tiva, J-a seua capacitat d.'entendre --i, de vegades, d'usar-- d.i -

verses var ietats o lectes

Un dels primers d.efensors de l.es gra.mátiques poli lectals

ha estat Chr.J, N. Bai-le¡r. Aquest autor, rebutja tant 1'existbncia

d' id iofectes com d.e díalectes,  ja que tothom par la sempre alJ-b

que el.s d.iatectblegs tradicionals anomenaven d-lelgetes d.,e !ransi.-
e¿d ( cfr. v{einreich¡ labov i Herzog, 1968: 184 ), i proposa d.e

subst i tu i - r  e l  concepte de dialec, tg pe1 de lecte" Si  considerem un

isolecte eom una varietat d.e.lJ.engua diferent d.e les altres per

la possessid d'una regla que d.enota una Ísoglossa, podem defi¡rir '

eJ.  l -ecte com a conjunt d. 'un o més isolectes (  Sa:- feyr I972t j ] tn. l ,

55 )"

Segons 3aiIey, J.es regles no comunes a tots els lectes

poden ord.enar-se --totes, o bé quasi- totes-- en una es.gglg gjjg-

pJ+ggqid" fgualment, proposa u]:.a nova i-nterpretacid dels feixos

d. ' isoglosses. Donats e1s feixos (Z)-(¡) ,  d.es d 'un punt d,e v ista

lingülstic si:rerbnic, eJ.s dos modeJ-s tenen la mateixa significa-

ció: eJ. tret A implica 3, i 3 impJ.ica C, perb no al contrari. les

escales ¿'implicació haürj-en d.e penaetre d.escriure tots e1s 1ec-

tes d. 'una l lengua (  nai ley,  19722 55 ) ,
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(2)

I,a seua anbtisi poli lectal de 1a fonologia anglesa com

prén un centenar de regles, d.e les quals una seíxantena sdn comu-

nejs a tots el-s lectes;  una.trentena de les di ferbncies entre els

lectes es pod.en explicar en termes de reordenament d.e regles, i

hi ha d.j-versos blocs de regles que es troben ordenats en escales

d' iapl icacid '  Els lectes que posseeixen &eqys regles pecul lars --

els lectes mds aqivellats:- sdn més intelüigibles per als parlants

d'e1sa1tres,u"f f i1ainver"" i f (¡ ' i i "v, tglz,5B)'

De la matei-xa manera qu.e Bai-ley, altres l ingtl istesrcom

D. De0a,mp i D, Bickertoa, han arribat a J.a conclusid que l-a varj-a

bil itat l ingüfstica pot ser ord.enad.a per mit jA. d'escales d"' impli-

cacid.  Per a aqnestos autors Ia descoberta de l .es relacj-ons d ' im-

plicacid és la meta principal de J-a recerca d.!.alectal., i  f 'r lnic

mecanisme ad.dicional que requereix l-a teoria generativa per a es-

tudiar Ia var iabi l i tat  és 1 'escala d. ' i -mpl icacid.  Per a el Is,  la

var iaej-ó l ingülgt iea és impl icat iva.  (cfr .  DeOanp, L97Oi Bioker-

ton, l-97 2)

Sickerton disti::geix entre i<!!o!ecte, definit com a re-

(3)

De la dialectología a la teoría de la variació lingüistica: El cas del Valencià meridional alacantí.Jordi Colomina Castanyer.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983.



57

pertori total del parl-ant individual, i lecte, entés con a gra-

mática constituid.a per un conjunt d.e regles compatibles en'bre si,

perb q1le exclouen tota alterrrativa , La competbncia d.'un parlant

pot incloure més d.'un leete¡ cos& que er_olicaria J.a variabil itat

d.e 1'actiyitat indivíd,ua1. Aquest bmfasi en la gramática indivi-

d.ual aparta eonsiderablement Bickerton de 1a tesi de labov d'una

gra:nbtica coapartid.a per Ia comunitat de parla. Per a e11, ds rl-

nieament J.a conducta individ.ual que té significacid l ingüística, i

la base de 1a distribucid d.els trets lectb.ls és i lnicament l ingfiís

tica; en conseqübnej-ar t1o creu que l- 'adoicid d'un component so-

cial a les escales d'implicacid puga contribuir en res aJ. nostre

ccneixement dels mod.eJ.s de, 1'estrucfu-ra l ingüistica, ni a una

explicació del carn¡i.

Els lectes,  segons Bickerton, pod-en ser ord.enats en u-

na iera{ggi-? d'ipp}Lcg:id, de manera que 1a possessid d.'una pro-

pietat  de la jerarquia impl ica la pcssessió de totes l -es al t res

si tuad.es roés aval l "  I les propietats considerad-es poden ser d. i fe-

rents regles de 1¿ e?a*b.tica, diferents contextos d.'aplicacid

d.'una regla, o d-iferents elements lbxics dels lectes, amb la qual

cosa i-ncorpora la teoria d.e Ia difusid lbxica com rrn cas particu-

lar d.e ]-a seua teoria de l-a variabil itat.

El  valor conceptuat de J.es escales d ' impl icacid está

en 1'escalabil. i tat de J.es dad.es que volem descriure: les d.ad.es

són escalables quar. es poden disposar en una matriu'de tal mane-

ra que entre una dad-a i una altra hi haja una relacj-ó ¿'implica-

ció, és a d.ir, ql,re 1a preséncia d'un element jmplique o bé exclo-

ga 1a presbncia dels al t res.  les escales d ' impl ieació són r l t i ls
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espeeialment per a correlacionar parlants i- variables tingtfístí-

quesr o bé per a ord.enar e1s trets que caracteritz-en la vari-etat

l ingf l ls t ica,  perb sobretot  per a descobr i r  J.es relacions ¿' i rnpl i -

ca.ció que poden existir entre els d,iversos valors de les d-iferents

var iables.  Peró 1es escales.  ¿ ' impl icacid no sdn una trobai la es-

pecíf ica de la l ingülst ica,  car es poden apl ícar a qualsevol  fe-

nomen que admeta de ser analitzat en trets cge s'impliquen e1s

uns aIs al t res en una cadena det nés rrss¡étsr t  a l  menys r testést t .

Les escaleS d'implicació sdn un instnment d.e sistematització i

de representacid de l-es d.ad.es empfriques, ctrue pot ajudar a d.esco-

brir noves connexions i jerarquies entre el.s fets, peró no són

un model de la grambtica o d.e la competbncia. (cfr. G. Serrrrtó,

1980:  204-6) .

J-,B. 2. EI parad iEra*djigbm.ic_Qe_,Beuile¿

5L paradigma d.inlmic de BaiJ.ey es pot caracteritzar etr-

front del paradigroa estbtic --estructural o generatj-u-- per les

oposicíons següents:

i) Pgr.aSig*p estb:tic (P,8.). fota variacid no morfonolbgica és

relegad.a a I 'actnacid i exclosa del treball d.el d.escriptivis-

ta .

Pprar l ism¡ d, lnLlmic (P.D.) .  Si  la var iacid més en1lb del  n ivel ] .

fonbtic sistembtic ds estmcturada i forua part d.e la compe-

tbncj-a áe1s parlants, la variació d"eu ser considerada en una

grambtica adequada.

De la dialectología a la teoría de la variació lingüistica: El cas del Valencià meridional alacantí.Jordi Colomina Castanyer.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983.



59

. . \
L L )  y . " b ; .  l J e s

crio]-ls

P .D.  la

si tuacions de cr io l l i tzació sdn capr i txoses; 'e ls

sdn inestables necessáriement i canvi-en rbplda:nent.

crioll i tzació és r¡-n flno*un nornal; totes l.es l1en-

gües ha.n estat probablement en algun temps criolls.

i i i )P.E. l 'homogeneÍtat  és una f icció necessár ia i  út i l  que no

compromet Ia teoria o 1'an).l isi J.ingüf stiques,

P.!_._ l'homogeneftat fóra d.isfuncional en J-a J-l-engua; ignorar

J-a variació és-per jud.ici-al per a Ia teoria i l- 'anál-isi 1in-

gülst iques.

iv) P_:8. les relacions entre grambtiques d.iferents pod.en ser re-
' '  presentades adequadament anb el model de 1'*"b"g_-g"Ig*lkig.

P.D. Per a I 'erpl icacid de les pautes d.e var iació en les da-

d.es l ingt l íst iquesr és necessar i  e l  model de les ones,

v) P.E. f ,es regles opcionals equipo} l -ents sdn suf ic j -ents per a

donar compte d.e tota la variació que necesslriament ha de

d.escriure una grambtiea d.e J.a competbncia.

P-oD. Per a donar compte adequad.e"rnent de la competbncia dels

parlants, sdn necessbries regles que generen g!.tputg ordenats

implicat_ivary.nt.

vf )  { :E; la d.escripcid. l ingf l lst lca é3-instántbnia i  exclou 
'óor:"

relacions temporafs.

P.D.. J:a direecionalitat i J.a proporció relativa del canvi pot

--i hau¡i¿ fl '- incorporar-se a Ia descripcid lingfflstica.

I,a introduecid del ttfactor tempsrr en la descripeió sincrbni-

ca unifica 1es anblisis histbriques, descriptives i variacio-

na].g.
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vi i)  P.-8, Els id. iolectes són sistenütics.

P.D. Els id. iolectes no sdn sistemb,t ics; el  vernacle (unmo

}i!g_red produg.tion) és nés sístenbtic que no el parlar acu-

rat (monito:ed plodgction) .

vii i) !,8: I,a producció i Ia comprensid sdn simbtriques.

P,D. la producció i l .a comprensi<5 sdn asjmbtriques. E1 par-

lant és cepag d.'entendre moltes coses que ell no és capag

de produir :  entén d. ia lectes que no parIa,  p.e. ,

ix) !.8._ I,a parad.oxa sau.ssuriana: la competbncia es pot estudi-

ar en f individ.u, perb la variaei<í s'ha de cercar en Ia so-

c ie ta t .

=8,X. L'a competbncia és poti lectal; allb que el parlant co-

neix sobre com corrrunicar-se amb els altres representa millor

la seua competbncia l ingülstica que el subconjunt d'aquest

coneixement exhibit en ]-a produccid,

1,8.3. Algunes deficibncies de 1"_e_gg4b!rqpe_q polrlectals i qe

J.es escales d ' j -npl icacid

.Un dels problemes principals que presenten les gramati-

ques pol i lectal.s és e1 dels seus l íni ts: ¿.han d.e cobrir  tot e1

contlnuu¡n d.ia].ecta]. o han de tenir uns llmits socials i geográfics?

Acluest problema no es pre$enta en la teoria d.e labov¡ cáT e1l és
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hmita especlfica"ment a una comunitat de parla d.eteru.inada.

la principat mancanga d.e les escales d.' implicació és

que e1s lectes no solament sdn diferents per la combinacj-d de

les varial¡Ies que posseeixen, sinó també per J'a freqübncia amb la

qual apareixen aquestee¡ i les escales d'implicacid no poden des-

criure aquesta freqübncian Una altra deficibncia d.e Ies escales

¿' impl icacid és que només pod.en estudiar les reJacions entre lec-

tes jerarquitzats, Í tenen d.if icultats per a d.escriure e1s lectes

que infringeixen Ia jerarqui¿ impJ-j-cativa ( Chambers i fnrdgj-l1,

1980 z L59; I ludson, 19BO: 2OO ).

I,S c 4. le s S:jr$b1i.gugg* v,arip,eionpls

ün model qire aprofi.ta tant les troballes d.e J-es esca-

1es d'implicacid com les d.e1 mod.el de regles variables és e1 de

les gramát iques var iaeionalsr  eue-ha estat  apJ- icat  a l 'estudi  del

pi$g&geutsq4 d"els treballaclors espanyols i italians i-mmigrats

a Hei ldelberg,

Hom parteix d.'un gsqaS d.e varigtqts -- les variétats

dels d.iversos nivells d.'aprenentatge-- d.efinit con un conjunt

ordenat de fenbmens i- de eomportaments eorrelacionats amb varia-

bles socials tals com: el temps d.e petmanbncia, e1 tipus de faena,

la J.J.engua materna, la intensitat def contacte, 1'estatus fami -

l iar, mobil itat, sexe¡ edatr.nivell cultura-l. i  actituds indj-vidu-

als (moti-vaeid)..Per a aquest espai d.e varietats ?rom basteix una

grambjicg d.e referbncia, que en e1 cas qre comenten és eonstituf-

da per un centenar de regles morfosinthctiques ind.ependents de1

context ,  agnrpadeg en 15 blocs.de regles,  Cada bJ-oc de regles a-
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gnrpa totes 1es regles a¡nb la mateixa entrada. A c-ada regla del

bloc se li assigna per a cada varietat un valor nr¡mbric entre 0

i 1r que expressa 1a probabÍlitat d.'aplicacid. A cad.a bloc de re-

gl-es correspon una probabil itat tota3- de 1, repartida diferentmerú

entre 1es d.iverses regles. Si un bloc d.e regles ds constitutt per

una soJ-a reglar €s tracta d'una regla categbrica; si eJ. bloc cons

ta de d.iverses reglesr €s traeta. d'una regla variable.

L'adquisieió d.e 1a segona l.J.engua per part deJ.s immi. -.".,-

grats estraagers és d.escrita a través d'lrnes varietats interurb

d.ies o Sra+btigues de translcij l  cap a 1a varietat estándard. Aques

tes gramb.tiques de transicid són deseriptivanent casos particularJ

de ttgramh,tiques variaci-onals probabilfstiquestt d.'un espai nu}-ti-

d.i.lnensional. de varietats ( iteil¿elberger Forsclu¿ngsprojekt nPid.-

gin-Deutschr', 1978 ) "

I.9. }IATI'CTOIOGIA I SOCTOT,NVGüÍSTJCA

Com hem vj-st a¡rteriorment , l 'estudi de

la variacid l ingfl lstj-ca unj-fica dues di-sciplines considerad.es co-

¡runamer¡t com a diferenciades: la dialectologia i ]-a sóciolinsdís-

tica. Di-versos autors han ma¡.ifestat ]-a necessitat d'un estudi

oonjunt d.e la variaeió lingülstica, tant horitzontal o geogrbfica,

eom vert ieal  o social  i  est i l fs t ica.

Per a J. P. Rona (1970: 205-8) la sociol ingt l lst ica s'o-

cupa de  1 '

Yleinreich

estra.tif icacid interna del diasistema --terme pres d.e

(1954) perb amBliat, car no sol.ament abragaria 1'ej-x
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diatbpie, sinó també eI diastrbtic i e1 diacrbnic--, 1'an5lisi

d.e Ia qual inplica:

f) Ia d.eseripcid d.'un grup d.' id.i-oJ.ectes sintbpicament,

sj-nstrbticament i sincrbnicament, és a d.ir, eJ. d.ia-

l-ecte d''un gr'up sociocuttural d-elimitat en eI temps

i-  1 'espai ,

2)  1a comparacid d. 'estrats dÍ ferents,

i 3) J-a j¡f lubncia d'un estrat sobre un altre, que pot

ser estud.iad.a amb 1a metod.ologia. de J.es llengtles en

contac te .

En un  ar t i c le  pos ter ío r  (1976) ,  J .  P .  Rona p lan te ja  e l

fet que la diatectologia no pot separar-se de la sociotingüística,

i proposa una dialectologia social ($ociodiak:etolory), basant-rei

en el fet qlre no és cert que la variaci-ó haja de ser o bd horit-

zontal o bé vertical, ni. que la variació horitzontal siga la ma-

teixa en tots els nivel]-s socioculturals ( cfr. Gi¡leno , L9B+t , ).

Segons J. 3. t '{arce}lesi i B. Gard.j¡r (L974t 206) ].a"so-

ciolingrilstica (lin$istiqpg s9_9"191,g.) pot ser definida com una

dialecto1.ogJ-a, perqub tant e1s soci-olectes com els geolectes sdn:

1) sj-stemes que només es d.iferencien parcialment d.e 1a

J-l-engua estbnd.ard,

i 2) sistemes sense institucions normalitzad.ores,

f encara un alt-re fet aproxima les dues di-sciplines: ben sovint

e1s geoleetes, arracona'bs per }a l lengua estánd.ard., poden esdeve-

n i r  soc io lec tes ,
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Per a J.  ld.  lope Blanch (L976t 67-69) la dialectolo-

gia s 'ocupa de la descr ipció d.e par les,  tant  regionals com soci . -

a ls,  i  la sociof ingüíst ica comparteix prbct icanent tots els seus

interessos a^mb la dj-al-ectologia.

H. López ],[orales (Lg77: 115 , Lg7gz L6-L7) eoincid.eix

amb Rona i afirua que la tasca d"e Ia dialectologia és Ia descrip-

ció d.'un garrp d'idiolectes sintdpicament¡ sinstrátj-cament i sin-

crbnj-cament. El fet eüer eireumstancialment, la d.iateetologia tra

dicional s'haja Llnitat als d.ialectes geogrbfics¡ 11o pot legiti-

mar urla dieotomia entre dialectoJ-ogia i- sociolingüístÍ-ca.

a\

T. D. Terrel l  (1980:203) proposa denominar díaleetolo-

gia 1'estud.i de la variaeió l ingüística¡ tant geográf ica, social

o est i . l fs t ica,

Per a Chambers i Trudgil l (1980: 205-7) fóra lícit de

postular urra teoria de la vagiasiór oD confluirien 1a geogrefia

dialectal, la dialectologia urbana i la geografia humana. Perb

si dialectologia és un terme xlassa restrj.ngitr teoria de la varia

cid és massa ampli, car no fa referéneia explícita a 1'j-nterés

de: Ia d.isciplina per la variacid social i- espacÍal. tampoc no

els sembla ad.equat el terme li¡rgülS.tigl se_c9la.r --proposat per

labov, i que impJ.icaria una lingülstica 'eclesibstica, diffci l.

d.e concebre-- i fi:ralnent es decid.eixen per anonenar la seua dis

cipJ-ina geolingüf stic aa8.
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1.10. DEvxRs ur{A socrotrNcüfstlc¿ nrsrbnrc¿

W. Bright (19661 199-2OO) proposb. ja en e1s primers

anys d.el d.esenvolupament cle la disciplinar eüe una de 1es dj¡ren-

sions d"e }a sociolingüfstica havia d.e ser l 'anb.]. isi diacrbnica

d.e1s d.ialectes socials. Igualment la descoberta de la relació

lnti:na entre variació i carnri li::güístics, aixl com I'acostament

entre les perspectives sincrbnica i d.iacrbniea en fer possible

1'estudi de].s carnris en moviment --en tenps aparent-- en Ia si¡r-

cronia (latov) ¡ o €r considerar e]. temps com una d.jmensj-d fona-

mental d.e 1'anb,lisj- sj.::crbnica (lail.ey) , feien preveure 1'apari-

ci<í d.e propostes per a una sociolingfi lstica histbrica.

E1 pr iner projecte d 'una certa.rel levbnci-a és e1 d. 'A.

Va:¡raro (L972-3) emmarcat d.j-ns eI model de l leng[fes en contacte

d'U. Vieinreich. Per a1 l ingtl ista italib, et fet essencial per a

la histbria de 1a llengua

tt$ che sistemi l inguistici piü o aeno diversi sono in
contatto nello spazio e nel- tempo, e cib non soLo neJ.
senso della contiguitb spaziale ma soprattutto d.eJ- 1o-
ro convivere nelfa coscÍenza li:rgui-stica d,i uno stesso
individuo parlante: il fatto insomma che nesslulo (o
quasi) b veramente monolingue e che qualsiasi vicenda
della storia d.ella l ingua b fi l trata attraverso 1e cos-
cienze pluri l ingii d.i- intere co]lettivitá. " (p .46).

. Varvaro consj-dera que tot parlant és bh.sicpment nulti-

lectal-, entenent com a tals ttfirtti. coloro che d.ispongono, oltre

che del. d.ominio attivo del- sistema linguistico materno, anche de1.

d.ominio almeno. passivo di alneno un altro sistema, anche d,ialet-
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ta le.rr  (p.  +7).  f  .considera com a tasca d.e 1a histbr ia de ta l len-

gua

ttlo stud.io d.ei modi, deÍ tempi e degli spazi dell 'or-
ganízzarsi o d.isgregarsi di sistemi coesistenti, il che
significa che al centro del1a problematica de1la storia
d.el-Ia l i :rgrra si- pone it concetto de1la coesistenza d.i
sistemi l inguistici molteplici neJ.J-'ambito d.i una stes-
sa comrrnitb,, rr p. 509.)

S. Romaine (1982) 
"s 

planteja 1a possibi l i tat  d. 'una

teorj-a socioh-ngfflstica a través d'una investÍgació que pretén

estendre 1a teoria d.e Ia vari-ació d.e1 do¡ri:ri de l-a variació fo-

nolbgica sincrbnica a l lestudi d'un problema d.e sintaxi histbii-

c&.¡ Una sociolingülstica histbrica ( Socio:histolical_ l inflr istics)

hauria de poder respondre, segons aquesta autora, a les qüestions

següents:

a) Quin és l 'abast d.e 1a sociolingfi lstica? Quines rela-

cions hi ha entre la sociolingfflstj-ca 1 disciplines

com ara 1'estiüstj-ca, la l ingfi lstica hiBtbrica o

la sociologia?

b) Quins problemes es presenten si adaptem les tbcni-

qlres usades en l'an),lisi de J'a J.J-engua parlad.a a

1'est¡¡d.i de 1a J.l.engua escrita?.

c) Com es pod.en j;nvestj-gar J.es d,j:nensj-ons socials o ex-

tralingiflstiqu.es en 1es mostres histbriques escri-

tes d.'una llengua?
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perb l 'aportacid ¡ lés interessant d.eI  J- l ibre de S. Ro-

mai-ne no és tant la resi:osta que d.óna a les qüestions aeabades

de formular, com la revisid crft ica a qt,lb sotmet eJ-s dos models

principals d"e la variacid lingüística --e1 parad.igna qua¡titatiu

de labov i eI parad.igroa dinlmic de Bail€y--.

Si  Ia teor ia sociol ingüf st ica és 1 'estudi  de 1 ' r ls  l in-

gü ls t i c  en  la  soe ie ta t  (c f r ,  11 .  V .  Arac i l ,  397+) ,  a leshores  les

relacions d.e eovariaci-ó no sdn Il-ei-s en e]. sentit d"e ]-es 1leis

cientí f iquesr p€r Ia .qual  cosa no'és possible amb aquestes rela-

cions forni-r explicacions causals, si-nd- qlre ' rlnicament poden fo-

mar ra base per a I'establiment d.e taxgqo4rieg. (p . z?z) .

Els models gfe es poden proposar en- una teoría (socio)

l ingüfstica no scín prbpiament modelsr sinó metb.fores, és a dir,

conjunts d.e conceptes que no tenen una relacj-d causal amb els

fenbmens .  (p .  283) .

Per aquestes raonsr €1 concepte de paradigrna de I. S-

Kuhn (L962) no fóra aplicable a J.a histbria d.e 1a lingüfstica.

Un nou paradigma, segons Kuhn, no solament és dif erent de 1'&rL-

ti-c, sinó que és superior, en el sentit que expJ-ica coses que

l 'anter ior  no erpl ieava, i  expl ica,  a més, totes 1es coses que

aquest era capag d.'explicarr

Coj¡cideix amb D. Hynes en consid.erar que la histbria

de la l ingtl lstica no és un procés d.e substituci-d d.e paradigmesl

sinó rana successió d.e trad.icions o centres d'j:rterés ( qynoFuleq)
frj¡r which each d.ominant approach or tradition yras the cynosure

of the discipline, and had a parad.igmatic corn¡mrnj-ty associated
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vri th i trr .  (p. 2BS). I ,a teoria soeiol ingülst ica representaria

per a S. Romaine tan sols un canvi d.'bmfasi:

trA sociolinguistic theory vuhich is based. on d.escrip-
tions of varÍabitity shif,ts tite- enphasis away from v¡hat
Chomsky has cal}ed. the fund.amental enpirical problem of
J-inguistics, namely, to explain hovr a person can acqui-
re knowledge of a langu&ge r to .a rediF,covery -of tlre jm-

rtance of erp]-ain as v¡el-l, hol ].an
p, 289

Un investigador d.e la Universitat d.'Alacant, F. Gimeno,

ha fo: :mulat  recentment (1983b i  1983c) um projeete de sociol in-

gftlstica histbrica. Ira seua proposta, erunarcad.a dins eI paradis-

na quanti-tatiu, assigna a aquesta disciplina Ia tasca de rrdeter-

minar i descobrir 1'estructuracid l inglflstica i social- d.e la va-

riabil itat irüerent't, nit jangant la re.cerca de regularitatsr so-

ta Ia forma d^e regles variables, per arribar a l 'erplicacid con-

creta d.e1 procés real d.e1 eanvi J-ingülstic.
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} .11 .  NOTES

(1). I.[. L[anoliu (1973: 21) ha assenyalat o;¿e 1a principal l imi-

tacid de 1'estrueturalisme és rrsu incapacid.ad. d.e explicar

en térmi¡os de estrrrctura \a génesis y e1 cambio cualitati-

votr. En la eonsideració de ]-a variabil itat present en la

ll,engua com a J.l-iure i, per tant, asistemb.tica, coincidei-

xen les tres escoles pri-ncipals estructuralistes: al ' lbfons

en -@ (descriptivistes americans) r vaTiqlntg

faeultatives d.eJ. fonema (trrrbetzUoy) r IAIlg4lE- l1iures

(n¡,ernsrev) ( cfr.. Apresian, 19662 75) .

(2). Estudis sobre la variació social de 1a l lengua passarent

en general, d.esapercebuts, i només recentment han estat

reivindicats per la sociolingii lstica d"e labov.
- ¡ '

(3). Wei.nreich-labov-Herzog (1968t L55) afirmen igualment que:

trIhe problem of accounting for the geographical
transj-tion of dialects across a territory. thus ap-
pears to be spmetrical with the problem of accoun-
tj¡rg for the transition of d.ialects through tiine in

one comnnrnitYn .

(4), Aquest cercle vj-eiós ja fou advertit per H. Sctnrchard.t en

tB85:

n 'I¡es l leis fonbtiEres no presenten exeepcions err
.  e l  s i  de. I  mateix d. ia lecte ' .  l 'expressic i  

'un i  e l  ma-

tej-x dialecte' resulta fosca; no sabem si hen d.' in-.

terpretar- la a-pr ior i  o a postef ior i . . . f t  (c i t .  peT

Arens , A9692 482).

Sobre Ia proble¡obtica de les l leis fonbtiqu€s v. Coseriu
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(  Ie58)

(5 ) .  A .  l , [ .  Bad ia  (1979)  ha  es tud i -a t  les  re lac ions  en t re ' les

fronteres dialectals --concretament J.a que separa el cata-

lb oecid-ental de 1'oriental a Catalurrya-- i les fronteres

comarcals. La, Beua conclusid és que ambdues fronteres cojrl-

cid.eixen a Catahr-n¡ra; i afirna ques

ttAquesta coj¡rcidbncia és una prova j¡rdj-scutible que
els d.ialectes d,e J-a J-J.engua són moJ-t antics i nol.t
genufnsr per tal. eom es confonen amb eJ-s resultats
actuals db vells cond.icionaments (histbrics, socio-
econbmícs i  geogrbf ics) qlr" ,  de més a més, han fet
arrelar en eI sentiment popular J.a conviecid ferma

" d.e pertbrr-yer a.una unitat naturat i culturaltt,(p.695)

(6) .  C f r .  3 .  E .  V idos  (L9592 42  i  ss , )  i  f .  fo rd .an  (L962t  269

i  ss . )

(?).  J,  Veny (1958-1960) ha apl icat  amb bxi t  les norrues areals

d.e i{. Sartoli en 1'estudi d.els paral.lelismes lbxics en els

d.ialectes catalans.

(B), Cfr, l-es crlt iques a 1a visi<í estática de Ia J.lengua de

$aussure d.e Coser iu (1958),  Weinreich- labov-Herzog (1968)

i  Ba i ley  (L973) .

(9 )  
"  Segons ü .  Weinre ich  ( t954) :

ItA 'd.isystem' can be constructed by the l inguisti-c
analyst out of any two systems w-hj-ch bave partial
sjmilarities (it is these sj-nilarities whj-ch make
it -something different from the mere sum of two sys-
tems)  r ' .  (p .  390)

El diasistema no ds solar¿ent una afna tebrica, sinó que té
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real i tat  psicolbgicar ear l

rra 'diasystem' j-s erperienced j:r a very real- way by
bil ingual (includi-::g'bid"ialecta1') speakers and cor-
respond.s to v¡hat students of language contact have
ca]- led.  

'merged. system't t .  (p.  390)

(1O). tdeá que ja fou fornoulada peJ.s l ingüistes de1. Cercle d.e

praga (L929) z

Itles isoglosses all laoes són, per dir-ho així, f i-cci-
ons, per ta1 eom fets idbntic.s exterior"nentr peJ- fet
de pertányer a d.os siste¡res d.iferents, poden ser fu:r-
c ionalment di ferents.  ( . . , )  É" impossible i : r terpre-
tar l lngüística.nent les isoglosses af.I lad.es, perqub
no es pot compend.re un fet l ingülstic en ell mateÍx,
ni tampoc la seua gbnesi i 1a propagació, sense tenir
en eompte e]- sistematr . (pp. 55-56)

(ff), V. 1a crlt ica a 1es id-ees d.e Chonsky d.e lYeinreich-labov-

Herzog (1968t L25).

(12)" Contjnuant } 'estud.i bh.sic de X. I[a i E. Herasj.mchuk (1971)

(v,  t r ' .  Gjmenor 1981¡ 362).

(13). Només trobem

en movi-m.ent t

e1 parJ-ar de

d.ivergbncies

generacions (

(]*4). labov ha

2r5) ' }es

jangant

niques'

i : :tents aIl lats d'estud.i d.el eanvi l ingüfstic

com eI treball de tr. Gauchat de 1905 sobre

Cha:mey, en e1 qual observá i enregistrá 1-es

en sis trets fonolbgies en la parla de tres

v.  -  Jespersenr 1925, i  labov, L972)

estudiat en d. iverses ocasions (1970t 294t I9T2z

d.j-mensions subjecti-ves d.ef canvi lingülstic mit-

els tests d.e reaccj-ó subject iva, basats en 1es tbc-

d.e mesura d.e les actitud.s lingüfstiques (matchq¡!-
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' \guise) d.e Yú. E. lambert (1967). 1,1. Pueyo (1980) ha aplicat

aquestes tbcniques a l 'estud.i d.e les relacions interdialec-

tals en catalá.

(15). Per a chomsl:y (1964: 29) 1'q{qquació observatlve és "eI

niveJ.l- més baj-x d 'ad.equaciór' 
, i  rts'aconsegueix si la gramb-

t ica presenta eorrecta^nent 1es dades pr imbries observadesrr ,

E. Sach (L97+. 352) afirna que aqli.est nivell d.'ad.equació

té ttun interés escbsrr, car qualsevol enrimeracíó d.e les da-

d.es constitr-¡.iria una gra^mbtica observativa.nent adequada.

En canvi, J" Piaget (1970t 77) ha destacat la Ímportáncia

de 1'observació s istemát ica en l íngf l íst icar car aquesta ds

una cibncia nomotbtica que no pot utiJi.tzar mbtod.es d.'expe-

rimentació estrictar i s'ha d.e Limitar a 1'experj-mentació

en e1 sentit anpli d'observacid sistenb.tica.

(16). la tbcnica de 1'observador participant ha estat usad.a ta,m-

bd per f , .  I { i l roy a Bel fastr 'oB s ' introdul ,a com a amiga en

e1s grups la parla dels quals votia estudj-ar (v" Hud.son,

LgBo:  169) .

(l7). Una anblisi poti leetal d.e l.a fonologia catalana explicaria

per qub el- catalb. occidental és niés intelligible per a1s

parlants del catalá oriental que no ho és l'oriental per

als parlants de 1'occid.ental --especi.alnent els valencians-.

Pel que fa a" La reducció vocblica, 1es regles d.e l 'occiden-

tal sdn més senzi l les que les d.e l 'or iental,  i  Ies d'aquest

i-ropliquen Ies d.'aque]-l (v' C. Ükas, L977).
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(18).  A.  I { .  Badia (1976a, 1976b, 1981) ha destacat l -a contr i -br¡-

ció conceptual i metodolbgica d"e la sociolingülstj-ca a J.a

renovacid de J.a dialectologia, j- ha demostrat 1a viabil i-

tat d.'una convergbncj-a d.els mbtod.es d.'ainbd.ues disciptines

en 1'estudi  d.els processos d. 'anivel lament d. ia leeta1.
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2.L. EI VA.IENCIA I,,TERIDIONAI AIACANTI: ESTAT DE IA QügSTTd

2.1.I. Aspectes lin4lfstÍcg de1 valencib meridional al.acantl

2.1¿,1. E]. ploble.na {e . }a dgligltaeisl

Ha estat trad.icional consid.erar ].a varietat de l-a llen-

gua eatalana parlada al Pals Valencib ¿iv:-¿id.a en tres subvarie-

tats¡ eL valencib septentrional, 1'apitxat i el valencib neriÉio-

nalr i entendre aquest daruer com la varietat parlada al Sud del

riu Xilquer.

Segons sembla, fou P. Barnils (1913a: 24-5) el prÍmer

que proposb, d.'una manera provisional, aquesta subdivisid entre

el que e1i anomenava valencih,-castellonés, valegei}-apijryrt i

valencib-alaeantl 1 
, la raó que hi addul.a per a agrupar totes

les varietats parlad.es a1 Sud. del riu Xúquer sota 1a .d.enominació

evid.entment poc encertada de valencib-alacantf era un trcriteri'

f,onbtictt¡ 1'existbncia en aquestes varietats de d.iversos tipus

d'assjmi lacions o harmonies vocál iques (  v,  3.L.  ) .

A: L{. Sadia (19511 22, VIf ) coincideix a.mb Barnils i

considera e1s següents subdialectes dins eI valeneib¡ castello-

nenc¡ apitxat, alacantl i mallorqul (a Tárbena i la ValJ. de Ga-

lt inera). l 'alagantf compendria la provfncia d'Alacant i l-a part

merj-dional- de la de Valbncia que no parla apitxat.

J . Verry ( 1982; 28 , 31r L69-L7 +) nantd tambd 1a mateixa
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subdivisió en valencib septentrional, valencib, apitxat :- V*fencib

meridional, perb reconeix que algunes de les earacterlstiqr¡es qus

esmenta com a prbpies d.el valencib merid.ional (al Sud. de1 Xrfquer)
nes donen sobretot al. sud de Ia l lnia Blar, castalla, Buso'ürl

( r9Bz:173)

Només M. Sanchis Guarnerrha parlat d'rrs1¿santrfn i ..de

nparlar alacantf" amb e} mateix sentit qr¡e en aquest treball do-

nem a1 te:me v_alencih, meridj.onal alacantf , és a dir, 1a varietat

de Ia llengua catalana parlad.a al Sud. de 1a ]-lnia de demareacid

histbrica Bj.ar-Busot. En 1956 caracteyítza 1'r 'alicantinot', parlat

a,l"textremo alicantino merid.ionalt ', per Ia general:-*tzaci-;ó de 1a

pbrdua de la -g- intervocblica, la forrna els ("") d.e l 'articre

f,emenf pl.ural i la pbrdua de 1a -r final, aquest d.arrer fenomen

només, perb,  en el  sector d 'Elx (  s ic ) ,  Noveld.a i  Nonbver (  sart-

chis, 19562 L77 ). A I'a 11en2?_ d.els valep.gij¡,ps defi¡reix l'),rea

de l 'alacantl-: la VaIl de Novelda, Xi;rona, 1'Horta d'Alacanr i el

Ca¡rp d.'Elxr i en ddna com a caracterlstica fonamentd,l 1a genera-

l.itzacid de 1a pbrdua d.e 1* -9- i¡.tervocbliea en J.es terui¡r.acions
-*tu, -ü", -odg i -ugg ( Sanchis, 1-967: 85 ). En un treball re-

cent, després d.'unes notes histbriques sobre les terres valencia-

tres situad.es a1 Sud. de Bj-ar-Busot, d.eseriu e1 tragat de la fron-

tera li:rgülstica de Petrer a Guarda.mar i torna a d.efinir el t,par-

Iar alacantlrt amb e1s mateixos trets d,e 1956¡ tot i corregint-ne

una errada: la pbrdua d.e 1r -g final es ddna a Crevillent perb

no a EJ-x ( Sanchis, 19BO¡ 134-135 ).
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2,LL.2. Estudis sobre e]- valeneib, meridi-onaI alacantf

Diversos atlas l.ingfllstics han jrrcJ-bs J-ocal.itats d,el

valencib merid.ional- alacantl en la seua zarre- d.'estud.i. Es pot

consultar .complet 1'Atl?e l i.neülslic de Calal]rnya (1923-1964)

d.'A. Griera, i el primer vo}¡m de I 'Atlas l ingüístj-co de la pe -

nlnsula lbdrica (L962) de 1. Navarro Iomás. De]'s tres atlas se-

güents només s'han publ-icat el-s qüestionaris: 1'Atlas lingüfglic

d.el Donir-ri Catel{ (1965) d 'A. M. Sadia i i. Veny, l 'Atlas. lingüfg

ticg d.e los uarigg::os pe,nj,nsulg.res (1973) de M. Alvar, i I 'Atlas

U¡¡gtflstico 9e España ¿ Pgrtusaf (Lg7+) de M. Alvar2 .

El primer dialectbleg que estudiá l-a varietat alacanti-

na fou el mal.lorquf A" M. Aleoverr €1 quaL en la seua visió pa-

norlmj-ca dels dialeetes catalans (1908) donava notícj-a dels se-

gilents fenb¡rens fbnics de 1'alacantf:

1) obertura de l.a vocal de1 d.j-ftong [o*] que esdevé

["] a Novelda, El. Pinós, Monbver i Agost (p'.223),

2) variants de pronunciacló de la -a btona fi.:eal-(pp.

228-23L) ,

3) pronrínci-a o no d'uns, [j] d.avant el fonewa /á/ ¡ p.er

."t""/.""" (pp. 238-9 ) r
aparició d.'un so ["] d,avant el pronom neutre &
en posieió enclltica, p. er escrivf-v-hg per comp-

tes d'escriviu-ho (pp. 2+3 i 25J-),

pbrdua de l.a -g final etinolbgica (p. 276)l

.pbrdua de J.a -n iLe les paraules acabades en -rn

(p .  281)

+)

5)
6)
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7) generalitzacií de la pbrdua d.e

(pp. 286_7) t

i  B) metü.tesi de la [ i ] dels d. i f tongs d.ecrelxents, p. €.

blr ia per comptes de bo i ra  (p .  3O3) .

X1 catalb P. Barni ls dedicb a seua tesi  doctoral  a 1 'es

tudi de l'alacantl. El- seu treballr Qie Mund"arb_ vo]r Alaga¡rt (1913I

és fruit d.'u:ra irnrestigacÍd realitzada el 1911 en una vintena de

pobles d.e l.a provfnci-a d.'Alacant, perb centrat sobretot a Elx. Eh

aquest. estudi fa una exposició completa, d.es de 1a perspectiva d.e

la grambtica histbri.ea, d,eJ. vocalisme i del- consonantisme, aixf

com una descripcid de la flexió verbal. És 1'rlnj-ca monografia"de

qub disposem sobre 1'alacantl. Conté aportacions interessants,

especialrtent les referents a:

1) les assimilacions o harmonies vocáliques, segons

J-es quals 1* -* btona final es pronrncia con a [c]
?  - t  -  F  i  F - r

o [e]  s i  Ia vocat tbnica .és [c]  o [g]  ,  p.  €r

[r5rtc) ¡tÉfsl 9n eomptes d.e po]:ta i tgTle (lt 31*4)r
i  2) J.es assimil-acions, sonoritzacions i d.esaparicj-ons

d'oclusives fj-nals quan entren en contacte per fonb-

tica sirtáetica a^nb certs fonemes inicials (lf 182-3,

186,  1BB i  194) .

Perb en 1a major part dels casos repeteix les notlcies d'Aleover

(1908), sense deJ-jmitar geogrbficament les árees d.e cad.a fenomeh,

i donant de vegad.es com a generals fenb ,mens d'u¡a extensld redu-

ld.a. En dos treballs posteriors (Barnils, 1914 í l:gzg) s'ocupb

encara de la flexid verbal i del lbxic de l'alacantf,

la -d- i¡Ltervocblica
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M. Sanchis Guarner d.óna, d.ins 1a seua obra d.e carbcter

normat iu (1950),  not íc ies abund.oses i  interessants sobre L 'aIa-

eantl. En un treball posterior (1973a: 15) fa un resurn de les ca-

racterístiques principals deJ- parJ-ar comarcal de1- Yinalopó i,[itjb .

En un altre article (1973b) estableix, d'una manera definit iva i

amb abund.oses notlcies histbriques i geogrbfiquesr eI tragat d.e

J.a frontera lingüÍstica entre 1es províncies d'Alacant i i',Irlrc.ia.

J .  Veny  (1976) ,  apro f i tan t  e ls  mater ia ls  de  1 'A . I .D ,C. ¡

ha estudiat l'alacant'f d.j.:es un treball que abraga una extensió

més ároplia: el valencj-b merid.ional aJ- Sud d.eJ. Xrfquer. En aquest

article fa aportacions valuoses en eJ. camp de la fonbtica --1'o-

bertura del diftong L"4 i la pérdua d.e 1. -9- intervocblica--

perb sobretot referid"es al 1bxic, amb un estudi d.e 1es interfe-

rbncies del  castel lh, .

En els darrers anys han apare$rt r¡n nombre consid.era-

bLe d.e treballs sobre 1'alacantl, obra d.' irnrestigadors vinculats

a la Universj-tat d.'Alacant. J, Colomina (1981) ha estucliat 1a

pbrdua de 1" -9- intervocblica, l 'obertura del diftong t -] i

e]- funcionament de ].es sibi-lants en ].a varietat alacanti:ra. Algu-rs

treba].ls s'han centrat en 1'estud.i de parlars comarcalg. Aixf ,

eJ.s de B. Montoya ( IgBL, 1982) sobre el  Vinalopó [ i i t ib,  en e1s

quals esürd.j-a 1a conflubneia de 11engües en aquesta eomarcar in-

trodueix la metodologia de la dialectologia urbana --per a estu-

diar I'apitxa,me¡t de Petrer-- i fa precisions sobre 1a frontera

lingÍi lstica; o el de J. Colomina (I9B3a) sobre el parlar del

Camp d.'Alacant. Sobre e1 parlar de Ia ciutat d'Alacant a 1a d.ar-

reria del XIX comptem a.nb les contriln¡cions d.e 11. Alpera (1981)
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i  d .e  3 .  Montoya (1983) .

F. Gimeno és autor d.e nombrosos treballs (L975¡ L977¡

19791 1981, 19B3br 1983e i  s.d. )  en e1s quals eombina la invest i-

gacid tebrica sociolingülstiea anb apli-cacj-ons a 1'alacantf , Err

un articld reoe'nt (1983a) ha definit com a comunitat d.e parla

valenciana meri-dional el context eonuni-catiu de 1'b,rea comareal

Alacantl-Vin+od, basant-se en 1'existbncia en aquesta zona d.'un

eonporta.¡nent sociolingülstic rrni-for:oe ; lq situacid sociolingüls-

tica d.escriptiva d.el sociolecte valenciá de 1'área Alacantf-Vina-

J.opd respondria, segons F. Gimeno, a varletats intembdies o gra-

mbtiques d.e transició, que depenen de1 context social, com a ea-

sos part iculars de grambtiques variaeionals ( cfr.  1.8.4. ) .

En e1s d.arrers trebal] .s (1982a, 1982b, 1983d, 1983e), F. Gi-meno

proposa d.e consid.erar e1 context comunicatiu d.e totes les comar-

ques valencianes situades al Sud de la llnia Siar-Busot -tant

Ies catalanoparlants com 1es casteilanoparlants (amb 1'excepcid

de Viltena i Saix)-- eom a comunitat (sociolingüfstiea) de parla

alacantina. Aquesta comunitat de parla ds multileetat, nrultilin-

güe. E1 repertori l ingülstic de J.a eomunitat és format pel socio-

lecte valeneib i et castellb ( estb.nd.ard. i/o murcib sesse jant).

EI sesseig és consid.erat per F. Gi-meno urla regla variable de Ia

cornunitat de parla alacanti,:ra. Proposa de consid.erar la situació

cleJ. vernacle alacantl i deJ. murcib sessejant com a varietats in-

tennbd.ies_ o graa¿,tiqlres de transÍcid, com a casos particulars d.e
ttgrambtiques varj-aeionalsrt : a) y-a,1e4e!qno-qlacqn!j.nq, enb una

competbneia activa c[eI socio]ecte va1.enci]., i b) ¡ru¡.rciano-alacar¡-

tina, a¡ob una competéncia passiva d.e1 sociolecte valencibJ.
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2.1.2. Aspectes histbric? d"el valencib_ meridiongrl alaiqgb:L

2.L.2.L. Sases histbriqugs i geogrbfiques d.e la línia Fla-Brlsot

Segons sembJ-a, la 1Ínia que actualrnent denomj-nem Biar-

Busot acompll una funció pollt ica ja en e} segle VIII. M. Sancb.is

Guarner ha afirmat, tot referint-se a l 'estat autbnom de Teodomir

d'Oriola, 1'única zorta que per un pacte restb, J.l iure d.el domini

musulmb, en els primers tenps d.e Ia conquesta islbmical

I 'No hi  ha dades en qub recolzar 1a hipbtesi ,  perb és pre-
sunible que el- lfmit nord.-oriental d.e fudmir estigués
eonstitult per la l lnia que determinen eJ. Cabegó, €1 ltaig
nd i e1 port d.e Biar, la qual. dehmitb després e1s regneE
de taifa de L{úrcia 1 Déniar asser\yalü en un prineipi J.a
frontera merid.i-ona1- d.el regne cristib de Yalbncia i ha
de].imitat f ins suara els bisbats d'Oriola i de Valbnciaft
( Sanchj-s , I965b: 2L3-+ ).

?erb la prinera referbncia ben d.ocl¡nentada a aquesta

llnia és del segle XIII. EJ. L2+4r Fel tractat d'AJroirra, Jau¡ne f

i Alfons X de Castel.la paeta'ren'la frontera merid-ional d.e1 Regne

de Valbncia. Aquesta frontera passava pel Sud de Siar¡ Castalla,

Xixona; Relleu¡ Alarc (hui 1a partida dels Arcsr a,1 terme d'A1tea)

Finestrat, Torres (partida d.e la Vila Joiosa)r Polopr 1á l{ola

(prop d'eigr ies de Busot)  i  Al tea (  Sanchj-s,  1965b:331 )  (  vr  Ina-

Pa  1  ) .

les terres actualment valeneianes situades aI Sud d.'a-

questa frontera quedaren d.ins.eI Regne de },trfrciar unit a Ia Coro-

na d.e CasteJ-la, Si 1a repoblació castellana hi fou escassar la

repoblació catalano-&r'Bgonesa després de ]a intervenció éie Jar¡me
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f contra els moros sublevats, posava les bases per a 1a p.osterior

annexj-ó d.Íaquestes terres al Regne de Val-bncia. Jaume II, per Ia-

sentbncia arbitral d.e Torrel-la (1:O+) aconsegul que naquestes t"I

res alacantines, ja i-diombticament i cuJ.tural catal-arres de fet,

fossin incorporad.es de d.ret al Regne de valbncia i a ]a corona

d'Aragó" (  Sanchi-s,  19803 I34 ) .

Amb J-es terres incorporades per Jaume ff --1es actuals

comarques d.eL Camp d'A1acant, el vinalopd Dlitjb, :eI Baix vinalo-

pd i eI Baix Segura 4-- 
"" 

constitul ]-a Governacid d.'Oriola. la

lfnia Biar-5'usot marcb, durant tota 1'bpoca foral la divisbria en-

tre aquestes terres valencíanes meridionals i les d.e 1a Govern& -

cid de Valbnciar eif,e abragava 1a resta d.eJ. Regne. J. Fuster ha

assenyalat encertadament I ' ttgtatus especial, com d.'anexil que pos-

se la  Ia  Governac ió 'd 'o r io la -  ( f962t  2L4) .

Amb l-es terres d.e la Governacid d'Oriola s"institulr €1

1564, la l ibcesi d.'Oriola, anb }a qlra1 cosa quedaven segregades

de l.a Dibcesi d.e Cartagena. Sembla que una d.e Ies raons adduf,d.es

per a J.a creaci-d d.e la nova dibcesi fou 1a d.iferlncia d.e llengfles

( Mi l lán,  L9763 30 )"  Per a J.  Fuster (1962: 2L4) la ereacid de

1a Dibcesi  d 'Or io la donava rrversid eelesibst ica aJ- pet i t  ' fet  d i -

fereneial' de ].es eomarques d.el Sud.tr.

Encara J.a divisió administrativa de 1789, deJ. comte de

Florid.ablanca, ministre de CarJ.es IIf , mantenia d'aIgr:na nanera

en vigor J-a lfnia Biar-Busot, car aql¡.esta narcava eI llnit septen

trional. de les governaclons cl 'OrioJ-a i d'AJ-acp'.,t ( Sanchis, 1961 r

1OL-1O2 ) .
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I,a lfnia Biar-Busot té uns condicionaments geogrbfics

evid.ents: ésrfir:s a un cert pl¿nt, una frontera natural. Ja n'era

consclent A. J. Cavanil les a la d.arreria de1 segle fVIfIr eüen,

des d.e dalt del l,[aigmó tenia nla agradable sorpresa d.e registrar

un pais nuevo y dilatado por eI surtf , constitult per I 'Horta d.'A-

lacant¡ Santa Pola, Elx, J.es ¡mrntanyes d'Oriola, Coix, Saix, l-es

muntan¡res de Orevil l-ent, J-es hortes d'E1d.a¡ Noveld.a, Montfort i

Aspr Agost i Sant Vicent del Raspeig ( Cavanil les, L797 t 7-75).

un gebgraf actual com A. López G6wez Ggílz ]:98-222) agrupa totes

1es terres valencianes situad.es a]. Sud d.e Biar-Busot en una so]-a

regid: la de les valls i plans b.rids meridionals. Per a E. A. I, lo

bregat (I972s 1t) la l lnia Siar-Busotl

ff seña1a e} paso d.e l1a¡ro a montaña en tod.a esta r-elrL&t
Es un tlnite tan ltamativo que resulta singula:mente
claro;  y basta con ascender a cualquier al tura¡ y.gr
aJ. castillo d.e Santa Bárbara d.e Alicante, para ver
perfecta.mente trazada 

' l g lfnea diferencialtr,

2J.2.2. Ia rsgressid, histlrica_,99_1a, flonlera ]-il¡gü{stica gr, }es_jgg-
res valenci-anes meri-d.ionals

Si deixem de banda les poblacions castelleraoparlants

de Vi]-].ena i Saix --i¡rcorporades eI 1836 a Ia provfncia d'Alacant

--r hi ha prou raons per a suposar que J.a d.istribucid de llengües

a 1a resta de1 territori valencib situat al Sud de Biar-Busot no

ha estat sempre 1a mateixa en els darrers segles. Actualment par-

len castellb --murciá amb sesseig-- Elda i les Salines i f il.lot

l ingfffsttc d'Asp i Montfort a]- Vinalopd DTitjb, i tots els pobles

del Saix Segura llevat d,e Guardamar; parlen catalb l.a resta d.e po

De la dialectología a la teoría de la variació lingüistica: El cas del Valencià meridional alacantí.Jordi Colomina Castanyer.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983.



B3

b].es del Vinalopó Mitjb, tots els del Camp d"'AlacAnt i eI Baix

Vinalopó i Guard.a.mar.

I 'e:rplicacid tradicional d.e Ia bipartició l ingüfstica

d.e les terres valerc ianes suposava que aquesta era d.eguda a Ia

distribucid d.e la repoblaeid cristiana després de Ia conquista

de1. segle Xlff¡ e1s eatalans al l. i toral- i els aragonesos a f in-

teilor. Aixl s'ex¡rl iearia J.a 'tdualitab rr o e1 ndualismerr del pals

Va lene ib  (  Sanch isn  1956:180 i  J .  Fus ter ,  1962:1O5-6 ;  J .  Reg lb ,

1968 ¿  L52 ) .

Perb aetrralment alguns anrtors proposen d.e revisar aques

ta teoria i de considerar 1'actual frontera l ingüistica conseqübg

cia tant d.e Ia repoblacici posterior a la conquesta de Jaume I com

d.e 1a repoblacid subsegtlent a 1'expulsid dels morj-scos eJ. 1609

( Fuster,  tg76: 3Oi V. Soler,  Ig77z 49-69; J.  M. Nadal  i  t [ .  pratg

LgBz. 255 ). Di-ns la nostra zoraa d 'estudi, 
Crevillent i Petrer,

de poblaeicj exclusíva.ment ¡rorisca, i per tant arabbfona, fj.ns e1

1609, foren repoblats després d.'aquesta data per cri-stians ve1ls¡

a Crevil lent procedents d.'81x, i a Petrer d.e Ia Foia de Castal.la

i de Biar ( Sanchis, 1973b:L95t 208 ). Asp i Montfort, igualment

d.e població sarralna, foren repoblades després de 1'e4pulsid a¡nb

gent de parla castellana ( A. Ventura, L974t 5L4; Sanchis, 1!BO:

135 ). Pe]. que fa a1 Baix Segura, J, L'I i l lán (L976: 29-31) ha do-
')

su.nentat 1a presbneia del catalá a Oriola fins a1 segle XVI 
'.

Sant J. Mi1lán com M. Sanehis Guarner (f9BO3 135) afÍ:uen qlre el

eanvi de ll.engua a1 3aj* Segura és eonseqübncia d.e 1a d.espobla-

ció de 1609 i 1a srrbsegtlent repoblacid a.mb gent de parla castel].a

rr&¡ Segons sembla, aJ. segle XVIII ja es d.evia parlar el castellá
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err. aquesta comarca.6

2.1.2, 3. $1 qlf ticularisme aAacantl

Drrant e1 segle lcrx e1 catalb es mantingué vi.gorosament

en les comarques catalanoparlants de1 Sud de Biar-Ersot, perb el

seu rls literari es linitb a la premsa satlrica i als sainets. Sen

se dubtes, .I-V. ntateo (f966: 42) exagera qu.an afima que rrexcep-

tuant algr:na publicació satfrica --gt Bou, E1 tio c"g--r rro tro-

ben iadicis d.e selmanaris en catalb'r r ear J. RibeJ.l-es Comln (19?8¡

+49-5OO) cataloga, no¡rés en 1es d.arreres d.bcades de1 segle XlXn

quatre publicacions satíriques en val-encib a EJ.x, dos a Novel¿a,

ilna a L{onbver i- dbnou a la cj.utat d'Alaeantn Ia qual- cosa ddna

un"a mostra d.e 1'bxit qire assoliren aql¡.estes publicacions poputars]

Perb aquesta espeeialització aet valenciá per a usos merament

festius no podia tenir conseqübnej-es saludables per a J.a no¡'rrral-it

zací6 lingtflstica. tr.. Figueras pacheco (1913-1925: 237-Z3B), q$le

no era. massa optimi-sta quant a1 futur del valenciá --af qua]. ].i

eo,nced.ia, a tot estirar, eent anys d.e vid.a--, atribuÍa l'bxit

d.'aquest-, tipus de publicacions festives a 1'efecte cbmic que prg

dulen ttlog equlvocos cols.stantes á que d.a lugar su comparación
i -  r ¡  i  - - ' t  

R

I a" }nuestro lenguajeú] con el castellano" 
u 

.

En aquestos textos ja trobem algunes mostres de seces-

sionlsme enfront de Valbncia. EJ. 1885r el director de S Bogr

d'81x., afi:mava- que el}' escrlvia ea valencj.b, perb

nno en valencib de Va1bncia, perque si agb fdren neces-
sitarlem d.ominar tres o ouatre-cents diccionbrios d.'ei-

De la dialectología a la teoría de la variació lingüistica: El cas del Valencià meridional alacantí.Jordi Colomina Castanyer.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983.



f a]. setuanarl EI

meten rranu¡eio s á

a]-icantfrt.

xa llengua per a pod.€-mos aelarir,
valencib ¿e ].a terra d.els d¿,ti]-stt
L9622 216).

B5

sinó purament etr eI
(  c i t .  por  J .  Fuster ,

que l'any 1BB4 s'ad.-

en caste]-lb que ea

Qq$erot d'¡lacant, trobem

preus arreglats, 1o mateix

J. Fuster, d.es d.'una perspectiva sociolbgica, ha d.es -

crit eneertadament Les bases d.eJ. particularj-sme alacantl:

rla provlnci-a d.'Alacant, sem¡fa partida per aqr¿esta rat
J.1a hlstbrica f fa ffnj-a Siar-Busot]: eIs t'alacantinsn
que viuen a1 Nord se senten més valencians que no els
que se'n situen al Sud. El fet td segura.ment causes pro
firnd.es¡ materials, de geograf ia, d.'articulació econbmil
cafr. ttün home d'Elx o de Monbver, d'Alacant o de Guar-
d.amarr es d,iu i es sent valencib --i taat!--l perb cau
fbci'lment en ]-a temptacid de professar lrn I'alacantinis-
mert provi.:rcÍal. Un home d.'Alcoi o d.e Dénia, d.e Benidorm.
o d'Altear se sent i es d.iu, solament val-enciáu ( fus-
tern 1966: B; 19622 2L2-213 ) .

üna enquesta sociolingülstica recent sobre l- 'rfs i ]-es

actitud.s davant e1 valenci&,, realitzad.a per J. F. Irlira (198L¡ 56)

agnrpa les ternes d.e parla catalana situad.es al- Sud d.e Siar-Busot

en una sola regid --1a regid Alacan:bl-Vinalopd-- que presenta ea-

racterfstiques prbpies: alta concentracid urbana, nivel.J.s ¿'immi-

gracid d.e1s nés alts de1 Pals Valencib, i ser una, zonLe. amb fron-

teres lingüfsti-ques permeables i amb contacte intens trd.es de sem-

prett de poblacions natj-ves valencianoparlants i castellanoparl.anb
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2.2. METODOIOGIA DEI PRESEI{I TREBA],tr

2.2.L. Sl5enauesta,

la nostra partieipaeió com a enquestad"or en 1a provln-

ci-a d'Alaeant per a 1'Ajlgg Lingf{ístico de- Españ3 y Port-u$alr

l 'any 1980, ens servf de pre-enqlresta j- ens feu rreure la necessi-

tat d'un estud.i nés aprofundit sobre la variació lingtflstiea --

espaclal i socia,A-- en 1es terres valencianes de parla catalana

situad.es al Sud. d.e la llnia Biar-Busot.

22.2.  Zona estud" iada

Per al- nostre treball¡ hem éfectuat enquestes en.el-s

Vjrlt municipÍ-s de parla eatalana situats a1 Sud de 1a llnia Siar-

Ersot. i er quinu e mtlnicipis igualdent de parla catalana siürats
' 

immed.iatament al Nord de la lfnia esmentada, la nostra xb"rcia d.e

pobles és exlaaustiva pel q¡¿e fa als munlcipis 
v 

' En e1 wapa 2

s'indica la localització d.e La zona estud.iada, dins el temitorl

de Ia lJ.engua catalana.

E1s 35 mrnicipi-s estuil.iats, agnrpats per comarquestr i

a.nb 1a indicació d.e l'abreviatura usad.a en el treball¡ són:

Guardamar (Gu. ) a1 Baix Segura.1)

2) Xls tres uunicipis deJ. Saix Vinalopó: Elxr Crevi -

l lent  (Cr . )  i  santa Pola (Po.) .

3) Els huit de parla catalana del Vinalopó I''IitiA: l'A1-
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$tenya (¡1g.) ,  EI  Fondd d.e les Neus (Neus),  EI  Fon-

dd d.els Frares (tr 'ra. ) , L[onbver (Mo, ) , Nove1da (No. ) ,.

El  Pinds (pi .  ) ,  I ,a Romana (Ro. )  i  petrer (pe.) .

+) Els d.eu de1 Camp d.'Alabant¡ Alacant (11. ) , Sant Vi-

cent de1 Raspeig (Vi . ) ,  L ' Iutxamel ( I , , tu,¡ ,  Sant Joan

(Jo.) ,  El  Canpel lo (Cara.) ,  Busot (su.)r  Aigf fes de Er-

sot (¿i. ) , Agost (ag. ) , Xixona (xi. ) i la forre de

Ies  Maganes  ( Io . ) ,

5 ) Q\ratre d.e parla catalana d.e 1'Alt Vinalopó: Beneixa-

ma (Be. ), I,a Canyada de Biar (Cany. ), E1 Camp de l,{ir

ra.  ( t t i .  )  i  n iar  (Bi .  ) .

6 )  A lco i  a  1es  Va l ls  d 'A lco i .

7) E1s quatre de 1a Foia de Castalla: . fbir 0ni1, Cas-

ta l la  (Cas t . )  i  T ib i  (T i . ) .

B) Quatre de 1a } Íar ina:  Rel leu (Re.) ,  Orxeta (Orx.) ,

Tinestrat  (3 i , )  i  f ,a Vi la Joiosa (Vi ta¡ .

2.2.3. Infor:mants

la major part dels treballs realitzats en les d.arreres

d.bcades sobre e1 parlar alacantf (  &.tr .C. ¡  A. l .p.I .  r  g. L.g.g. ,

A"!.$.1., g,l.g.P.) han triat preferentment com a j.nfo¡u.ants hb-

üens ancians, d'extraeció rural i qu-e haguessen residit tota 1a

vida en 1a local-itat estud.iada" Aquestes aportacions ens han for-

nit e]. que A.1,,1,- Bad.ia (1976b: 277) ha qualifi-cat encertadament

coü a t testat  d ia l -ecta l  rebut t t .

En eI nostre treball, tant per motius prb.ctics --conple
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tar d.'alguna manera les da.des anteriors-- com per motius tebrics

--e1 nostre i¡rterds per 1'estud.i dels canvis en moviment--, hem

triat com a info¡uad.ors bbsies parlants jdvens, d'embd.ds sexes,

i d.'ed.ats compreses entre e1s 18 i el.s 28 anys. Quan hem observat

que 1es innovacions d.'aquestos parlants jóvens podien respondre

a eanvis en noviment, hem enquestat en diverses localitats par-

lants d.e tots els nivells generacionals i d'ambdds sexes, tot se-

guj$t 1es orientacions de la dialectologia urbaor.tO

22.4, Q[festio+afis

nn la nóstra recerca pod,em dist ingir.dos apartats: 1'"g

questa geoli:rgtlfstica en trenta-cine municipis -per a eshrd.iar

la variaeió lingüfstica espacial--, i 1'enquesta sociolingffística

en d.iversos pobles --per a estudiar }a variacid fingülstica soci-

a1--.

Per a 1'enquesta geolingfffstica hem utilitzat un qües-

tionari d.'unes 300 preguntes, elaborat a partir d.e1s resultats

d.e la pre-enquesta (1'A.!,E.P. ) i d.eI nostre coneixement d.el- par-

1ar de Ia zone-. EI qtf.estionari geolingüístie consta de nou apar-

tats: 1) morfosj¡rtaxir 2) eJ. cos hunb, 3,) 1es persones, 4) la ca-

s&r 5) eI pob1e, 6) els menjars, 7) els vegetals, B) el .s animals

I 9) agricultura 1 fenbnens meteorolbgics.

Per a J-es 
'enquestes 

socioU-ngüístiques hem util itaat
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qüestionaris redul.ts especffi-cs per a cad.a fenomen estudiat.

Etr totes les enquestes hem util itzat l-a nostra varie-

tat no estbndard d'elcoi.' i hi hem combinat 1a transcripcÍ.d di-

reeta amb 1es gravacions magnetofbniques.

2,2,5. Fonts escrites sobre el valenciá merid.ional alacantl

Per a l.a realització d.el present treba1.3- hem consultat

d.iverses fonts escri-tes que ens podien aportar d.ad.es sobre e1 par

lar alacautf de temps anteri-ors, i pemetre'ns aixl d'estud.iar

millor eIs canvis observats,

Hem consultat setmanaris con El Cullerot (1884)r d'¡,1a-

cant, El Tio cábi? (tBB¡-fBB4) , de Noveld.a, t? Dongayna, (1884-1BBD)

sai¡rets com El Tenorio d_'A1sg,bares, d.e'V. Alareon, estrena.t a

E1x l'any 1891¡ Llibres d.e tema 1ocal i escrits en la varietat 1

eal, coar Caf;ls ¿ Cañisaes (f950)r'atri-bult a J" Amo, de Monbver,

o Crevj-llent (1978) a'4. Mas; replegues de cangons populars, com

Ia d.e P. fbarra (L922), d'EJ.i; aixl com d.iverses obres lexicográ-

fiques valencianes dels segles XVIII¡ XIX i ff i .

I
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2.3.  NOIES

a

( f ) .  Segons P. Sarni ls (19t3a:24).

rrens sembla q¡e d.i¡rtre del- valencib, pres en Ia se-
va totalitat, poden disti::gir entre'1 valencib prb-
piament ta1 (valencib-apitxat)pe1 fet de ser aquesta
Ia varietat parlad"a en J.a mateixa capital i fnrir
d'una extensió no nenyspreuable, i e1 valencib.-a1aca¡r-
tl o vdlencih,-sgFteJ-1gnbs, segons ens porti-:: a ¡utjái
i¡:vestj,gacions i estud.is posteriorsfr.

(2). Amb l 'excepcid d.e 1'At1as l ingülstico de. los mpri+ergs
'" 

!9g!3sulageg que pel .seu carbcter específic nomée s'ocupb

d.e dues localitats marineres d.e 1a nostra zorta d.'estrrili

--Santa Pola i la Vila--, el-s altres atlas han anat estu-

diant pregressivam.ent un nombre de pobles cad.a volta més

gran: 1'AtlasJinel¿ístic ae-C.atalunyq efectub enquestes

.en dos pobles d.e 1a nostra zerLa. --Alacant i 1a Vil.a--:

1'Atlg.s .]ip-güístico de 1a-Peqír:Lsul-a Jbéf icar err c j-nc

3iar, eI $ampello¡ Crevil lent, Guardamar i el Pinós--;

l'Atlas ]isgtilstic {gl doninl o r err set --Guardarn¿r,

Crevil lent, Alacant, Novelda, eL Pinós, Ia Torre i Benei-

xarra--; i l'Atlas lingfllstico de España y Portrrgalr €o

huit --?-lcolt, Xixona, J.a Vila, Alaeant, Noveld.ar el Pinós,

Crevillent i Guardamar--.

(3). Coj¡rcidlm_ amb F. Gj-meno que l-a seua hipbtesi d.'una conr¡ni-

tat d.e parl a aLacantina --1a qual compend.ria no sols els

pob1es catalanoparlants d.eJ- Sr¡l de Siar-E¡sot sinó també

els pobles castellanoparlants d.el 3aíx Segura-- trmerece
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una ulterlor ratif icacj-ón empírica" (1983d: 357), pels

motius següents:

' a) e1 sesseig err parlar castellbr BO és únicament

una caracterlsti-ca de].s valencians de1 Sud. d.e 3i-

ar-Busot, sj::<i de tots els catalanoparlants am.b

un d.omini- insufici-ent del. castellb,

i b) eal.d.ria d.emostrar empíricament la conpetbncia pas-

siva del valeneiá, en e1.s alacantins deJ. Saix Segu-

x8.¡

(4).  En e1 present t rebal l  ut i l i tzem Ia div is ió coxcarcal  d '4.

T'ópez Gówez i  V.  Rossel ló Verger (d. i rectors) ( f978)r  Ia

qual coincideix quasi de1 tot amb Ia que proposb.}i, Sanchis

Guarner ( 19 50 ¡ L965a,).

'-\ '--,an 
ad.duei-x e].s testj-monis d"e It[, de Vician"a, L564,( 2 ) .  t J '  I \ i l - I - L

--rrel1 Orihuela y su tÍerua siempre se 'ha guardado 1a J-en-

gua catalanafr--r de C, Despuigr L557 r --rrla ]-].engua cata-

lana se restá i estengué per tot 1o Regne com per avui se

parla d.'Oriola fins a flralgueratt--, i de1 Capítol de la

Seu d.'Oriola, que en L592 aeceptb certs manua^ls ttper estar

mo].t coroplits Jr en llengua valencianarr.

(6). Sobre ]-a regressió histbrica d.e la frontera l i:rgüística en

1es terres meridionals valenciarres v. 3. Gj¡aeno (]-983¿:

352-q) '

(7).  Heus acl la reJ-ació dels t f tol-s

Cá]endura-y calendurgFa (fBB6) '

la cgnya y e]-- eava]}et (1886) i

d.e 1es revistes. A ELx:

Etr Bou (1885-6, 1894-5) r

la Tranca (1885).  A Novel-
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da: El -coheter (1895-9) ,  E1 t io 9,abia (1883-4). A l íonbver:

E1 ]-oao- (¡il ineüe ) (1895 ) . A Alacant¡ non Pitocho (1899 ) r

EL Amic c ie l  Pggfg (1899)r  E1 Campa{rar (1886)r  El  Cresol

(r8?o), xt cullerot (1884-5, r8gr' 1B9B) (en total publicü,

319 mímeros), El cul lerot al i_qqntl  (1891' 1893-51 1900)'

E1 cu l lerot  d 'A lacant-  (1895)r  @ ( rBB5)r  EI

sarbel_le,t  (1888), El gos de plesa (1887)'  ¡ l  l lansof (1890)'

xl  merescaL (bi l j ¡gge ) (rBBz) ,  EI pardal (bi l .  )  (1897) ,  El

pardal al,-i.c.anté (1897) , El pard"al, d 'Alacg;nt- (1897) r C]arcg!é

Ée u.Sgo (1BBB), I,a sran-era (1897), I,a gcano3g (1893) r La

sisarTeia (1886)

Sobre e1 llenguatge d'alguna d'aquestes revistes v.

T,l. Alpera (fg8r) i B. Iriontoya (1983).

(B). \{ej-nreich (1953: 201) ia assenyalb. que l-es llengffes en d'es-

rls ad.quireixen fb.cilment associacions cbmiques. ll. V' Ara-

eil (196S) ftr estud.iat amb lucidesa els usos de l'humor en

la literatura populista valenciana. Sobre aquest tipus de

Literalmra v. tainbé ll. Alpera (1969).

(9),  Baoomfield. ( ]-933r 395) assenyalb,:

IteI valor d'un mapa d.epén en una bona part d'e l'ex-
haustivitat a^mb la qual s'enregistren les parles 1o-
cals: com més fj-na serb la xb,rcia més completa serb,
la histbr iarr.

J. Rafel (1974-5, 1977) ha reali.tzat una investigació espa-

cj-al exhaustiva sobre eI. lbxi-c del 3aj-x Aragó de parla ca-

talana.
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(fO). I{eus acl la relacid d.'j¡rformants:

De Guarda$'ar:

Guzman Gdmez Garcia, 15 anys, estudiant,

Josepa Garcia Valentf ,  43, fornera,

Encarnaci.d Garcia RastoJ-l ¡ 54, mestressat

Josep Gómez Aldeguer, 61r empleat.

D'Elx:

Sil-veri Sogorb Blasco ,. 20, estud.iant,

tr'rancesc Pomares Quesad.a, 20 ¡ estrrdiantt

Vicent l;Iasib Espinosa, 22, estud.iant,

" Jeroní Soler, 26, profeseor¡

De Crevillent:

Reyes Giménez Penalba, 2I, estud.iant,

Assr.mpció lJ.edó, 28, professora.

De Santa Pola:

Ii{artf-Pere ltlart{nez Sonmatl , 24, mestrer'

Tomb.s Martfnez, 68, jubilatt

Vicent l, ' iartlnez, 85 r jubilat.

De 1'Alguenya:

Eiredastro L{ira Verdrl , I7, est. ¡

Cebrib Abad Espuig, l8r est. ,

?au Jover I ' { i rar 18¡ est. '

De1 Fond{ de 1es Neus:

Ecluard Pérez Tortosa, 26, 11aurad.or,

llufs Qresada lTavarro , 27, carter,

Ifs. l lutsa Sh.nchez fortosa, 23r estudiant.
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Del Fondó dels l¡rares:

L[s" Jesrfs Crenades Gómez, ZI, estudi_ant,

Remei Picd , 27, trmericultora.

De l\fonbver:

:.Rafael Valero lTavarro, 16, sabater

Antoni  Vidal  J jménez, l5,  sabater,

Jul ib Corbí ,  24,  mestre;

T.",mFar Rico Verdrf, ZO, estud.j-ant (tes Cases de1 Senyor).

De Novelda¡

Canne lorregrossa pina, L9, estudiant,

Enr ic Pastor Segura,  25, mestre,

Brauli I';lontoya Abad , 26, professorr

Del  Pinds:

Rosa ,Sanz Beltrb, lB, estudia¡:t (UfeAa),

loJ-i l,,[ar Pérez Lozanto, 20, est.,

Me l lu lsa  pas tor  Fa lcó  ,  2 I ,  es t . .

De ].a Romana.¡

Enr ic Rizo pérez,  Zl ,  mestre,

De Petrer:

Francesca Planell-es Garcia, 23, dependenta,

Sina Sanchisr 33, auxil iar adninistrativa,

Joaquim I'{avarro Quiles ¡ 36, eapresari..

l 'A1ll iant:

Antbnia Ilorote Lópezt 49, mestress&r

De Sant Vicent d.eL Raspeig:
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Salvad,gr Sabater Anton, L7 t estudiantr

IlIe Josep Garci-a Doménech, 2I, nestra,

Al.fred Quirant Pastor, 26, mestre,

Vicent Jover,  74,  jubi lat .

Ie Liutxa¡el:

Francesc Pastor Verdrlr f9, estudiantt

Rafael Ripoll Pastorr 30n llaurad.ort

Joan Andreu Pérez lvorra, 32¡ empleat de banca.

De ,Sa¡rt Joan:

Albert  Catur la Cardona, 22r mestre,

Joan Srotons. Galan, 43¡ l laurador.

Del Campello:

Joan Carles loyola,  I2r  estudiantt

Do lo rs  Varó ,  20 ,  es t . ,

Sof ia Gomis Vard,  21r.  mestra¡

Dolors I ' , {ar t lnez,  22, est . ,

Rafael. Garcia Gancia.r 22, mestre t

Paloma Juan Gomís, 25, mestra,

Josep loyola Sb,nchez, 78, jubilat.

De Busot:

Josep ltuís A1enar6r, 28, admini-stratiut

Francesc }[ora Gj¡rer, BO, jubilat-

D'Aigfles de Busot:

Jo sep Antoni llTourisco Ibora r 30 n me stre n

Josep Santonja CJ-inent, 64, agutzil.
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D'Agost :

Joaqr.r-im L,fira Pinyol , 2J, botiguer,

Francesc Piqueras Serr:abeu, 64, propietari d.e bart

Andreu Chorro Castellór 60, transportista.

De Xixona:

Dolors I '{ateo l1i-:raresr 21, est. t

Encarnació Bal . lester;  2L,  est . ,

fe resa  Asens i r  2L ,  es t .  t

Yolanda sspf ,  22,  est . ' ,

Artur t{ic olau, 25¡ magatzenista d.'ametla.

' 
Ie Ia Torre de 1es l'{aganes:

Juli Doménech Garcia, 29¡ mestre,

Silvestre Jordb, 4L, l laurad-or,

Consol  Garcia Serrar 6O, raestresoat

Antoni ALcavaz, 62, llaurador.

Ie Beneixa,ma:

Me E\rgbnia Calabuig Navarro , 2Or estud'iantt

Mc Dolors Ferrero Sanchis,  22¡ est .  ¡

Joan Vieent Hernbndez lvIas, 27 n periodj-sta.

ne 1a Canyada d.e Biar3

Joan Isid.re Quiles I'[olinar l3r estud-iantt

! l i-a l ' Io11á Quiles, 14¡ est. ¡

Pilar I'fartfnez ]'To]inar 24¡ mestrat

Vicenta Castel ld 3e11otr  31r mestressa,

Eusebi I'tolina Ulolina, 31r llÍcenciatt

}Iiquel 3ellot t 37 r llaurad.ort
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Josep Galvany I',[as, 43r llaurador,

Francesca }ioJ.ina Sanjuan, 53t mestressa,

Pere Sanjuan l\{as, 60t llaurad.ort

Bernardf Quiles Vald.és, 63, l laurad.or,

. Josep Ltolina Sracés, 67, jubilatt

Ma Dolors Calabr¡ig }I ira]-les, 69¡ iubiladat

Joan Francés I ' lataix, 73, jubilatn

Ilagdalena llartínez lv'loJ-ina, 78, jubiladat

Vicent t'fartfnez l,,[oli-na, 80, jubilatt

Ma.nuel Calabuig Sh^::chez, 94¡ jubilat.

Del Camp de l\,Iirra:

Romb Francés 3erbega1, 34, l laurador.

De Biar:

Me Carrne Santonja Hern),ndez, 2L, mestra,

}.{argarida Soler A1bero, 2I, mestra.

D 'A1co i :

E3.isa Castarryer l lbcer, ?1, jubilada,

IlanueJ. Colomina Font, '15 
r jubilat.

n'rbi :
Rosa Ribes, 22, mestrat

Assr.upció Seneito Calata¡nrd r 22, est.,

Arura .A,va1o s Pérez, 22¡ est..

D 'on i l :

Srancesc Verdrf Pérezr 3On mestre,

Elisa Ribera Ferrj-, 32r auxiliar administrativat

Antoni Ribera Gui-ll, 65 t jubilat
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De Castalla:

htjracJ-e Rico Rieo , 29, mestressa,

I',{j-raele Rico Gjmeno ¡ 54, mestressa,

Encarnació Gj¡reno Mollbr 78, jubilad.a,

De [ ib i :

Josep lluís Ber:rabeu Rico, 30, professor,

Antbnia Rj-co Choro ¡ '54, mestressa.

De Relleu:

l,{c Empar Garcia Goz}lbez, 29, mestressa,

Eli-sa Garcia Cantd, 66, jubilad.a,

D'Orxeta:

Josep Miquel  l lorca Picó,  24, mestre.

De Finestrat:

Encarnaci-d llinares llorca, 2I, mestra,

Purif icació Pasqual, 26, mestra,

Illanuel Orqufn &layor, 26, biblgg"

De ].a Vila:

Francesca Serrano L{orellr 27, mestra,

Jacint  l lorca,  32t professort

Jar.¡me llorea t 75 r jubilat.
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3.1. tES AssrllttAcrotis vocArrQuns

3.1 . 1. fre,balls ante_qio_1s_

J. Nebot i Pérez (1894: 17) fou e]- primer que doná a]--

gunes notlcies --moJ.t impreeises-- sobre J.es assimilacions vocb.-

l iques en valencib .  A. L{.  Alcover (1903: 443t f9o8: 228-231)

donb també algunes referbncies d.e J.es variants de pronuneiacid

d.e. J.a -a btona fi¡ral en valencib, prou imprecises i sense ad.onar-

se que es tractava d.'assimj-lacioou I .

J, Hadwiger (1905 729-730) fou el primer que quatif i-

ca eI fenomen eneertad.ament com a frprogressiver Yokalassi-nc.ilation'l

i tt\fsfo¿lharmoniefr, i en dístíngf einc easosn tots en localitats

d.e la,part meridional de la provlncia de Vatbncia i en tota l.a

d'Atacant. .la, seua presentacid dels fets és r¡¡r preced.ent sorpre- i

nent del que serien les formulacions de 1a fonologia generati-va.

les cine regles gue asserr,yalb sdn l.es següents:

t

.1)  t  + a t  + t  o

V¿u4 [nérre] ['árse] ;perb

2) '  +.  a '  + E .

A Re11eur. on d.iuen

, [ra"*] [re"r"] Inéea].
A Aleoi r orr d.iuen

lu¿*7 [tére] ["¿r*'] [grnr] [r5ze] [u.t*{ .
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I  + '  a  - - )  c  +  J  .ASoca i - rent r  or ld , iuen

F¡u'] [r5"c] [risr] perb FE'"] [ré""] ["*]
l- , 1 fó,. -'l r- , -r

Lt¿letl fsraal L¿.ts"l .

é + a" -+ é+e, i  ó+ a---)  5 +o .
A Albaid.a, Banyeres; I,{uro i Gorgar oo dj¡ren [tá¡C]

Fs"4 perb Va"{ Lgro"l ["él*] [ó""] .
' e+a ,

na i Almud.aina, on d.iuen [asHrc_l [tó"c] Lgfkd
l-- r -r

LouscJ

P. Barnils (19L3: 
[ $ ff-:+) reconeix a Had.wiger eI ¡aErit

d'haver explicat el fenomen i d.'haver-ne establit 1es l1eis, 1

eompleta amb J.es seués prbpies dad.es e1 mapa d.e les assj:nilaci ons

vocb,liques en J.a provÍncia d'Alacant. Repeteix J.es cinc regles

de Had.wiger, perb en d.iscrepa peJ. que fa a J.a. regla 2), car tro-

ba que a Alcoi¡ e1s subjectes que e11- investisb -xiquets de L2

anys- r1o pronuncj-aven les -a Ltones finals eom a [e] sind com a
r . 1

l- "J 
, Igualment troba variaeid social- a Coeentaj-na i a Pego, 

:t
es produfa 3-a generalitzacid Oe [-c] final en 1a generació anciana,

perb e1s jdvens pronrnciaven [-"] r sense assj-nj-1acid,

EI Pare 11, Fullana (1915 t 2O-2]-) d.escriu e1s d.iversos

tipus d'assimil-ació vocálica en valencib,, perb mentre 1'assimila-

ció a /5/--p,..'Pr5u¿l [Uru{ 
-- l-i sembla rrnatural i L1bgica, com

natural.s i 'f lbgiql¡.es són totes Les 1leis fonbtiques que brollen

espontáneament en cada l.lenguan, la generalitzacid o"[c-]¡ éa a
L r 2

d i r  V  +  a  - - -+  f  +  3  , l i semb la i t fungrande fec te r r . -

3)

4)

5)
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oot l" f ""  delsA. Griera (LgZa/L949. T+-75) repeteix 1es

autors esmentats suara, perb afig" que |ten valenciano, como en 1os

d.emás d.ialectos, la -A finar varla de comarea en eomarca, de pue-

bJ.o en pueblo; e¡ incluso, entre generación y generacidnrr, la qual

eosa representa un reconeixement erplfcit d.e la variacj.ó sosial
--generaeional--.

Ff. Sanehis Guarner, en 1a seua obra d,e earb.cter Dorma-

tiu (1950: $ f:), rebutja en Ia 'fpronunciació l iterh,rian tots e]-s

oasos d.'assi-tniJ.ació v.oc).l ica, que consid"era com a rld.efectestt co-

marca1s.

3, Montoya (1981¡ 162-3) esmenta casos d. 'assimilacid

regressiva a:- vinatopó nit¡b --p,e. 
ferdate] [t."rió1"]

per comptes d 'afegtg, 
_tp_velloJ.a i carxot-- que no ha-

vocb]-iea

[tc"E;t]
vi-en estat observats anterioment.

3 .1.2. I,es assi$jJac jroq.s vocbti.quqs en 1.'alacantf

Bn el- mapa 3 resumi-u e1s resultats obtinguts en 1a.

nostra recerca. I{i ha r¡na zona. -la Foia de Castalla i e1s pobles

adjacents- orl no es produeix cap assimilacid vocál-i-ca, tres assj--

milaci.ons gue es d.onen en e1s altres pobles_poden ser descrites
?

partint d.e dues regles bbsigues , i4) 
i (5)t (v. Apbndix ).

I 
"orr"* voc

- lab
* bai:c
-  post
* accent

#t- ""],

(4)

rt
[-  cons I r
l- rat. | -+ L-
[¡ no"t 1

po"t] # ("*s)
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(5)

-_ - - ' lrabl #G*e)

--cons

+voe
+1ab
+baix
+post
+accent

Per la regla (4) d'assimiJ-ació d.'una /-"/ f inal a l-a

/i/ tbnican mots con ara /sér"¡ i /néc::a/ esd.evenen [eÉre]

[ni"re] . Per 1a reg]a (5) d'assimilació d'una /-u/ fj¡:al a :.a

/ó/ tbnica, mots com ara /írc/ i /uír,a/ esd.evenen [5rc] i

[o¡"r].
En un so1 poble, 1a Can¡rada d.e.Siar actua 1a regla

( 5 ) perb no ]-a ( 4) , i d.iuen, pef, tant, F""] [o;"r] peró kiaf4
1 pia=r4 ,  amb'dif tongacid ae u /é/ tbnica (v, 3.3,.  ) .

En alguns pobles --com Orxeta, Petrerr Agost, NoveJ-d.a,

Crevillent i Guard.amar--, actua la regla (4) perb no ].a (5) i

d.iuen¡ doncs, [sér{ pÉrr{ perb V¿ud Ló""] .

En la resta de pobles situats al- Sud de Biar-Busot, i

ta¡rbé en alguns de situats a1 Nord --coül Re11eu, Finestrat i 1a

Vila Joiosa--,  actuen tant (4) com (5)r que s'han fos en.una so-

Ia regla, J-a regla ( 6 )4

[-"*lt -  - L
#

p 
"onu Il+ voc I

lx :.ab t f_
l+baix  I  L
lx  post  I
l¡- accenlJ

[" *o 
-l

[, nost_1

(6)

f-- 
"ottJ 

'

l- r"u I
l_+ nostJ '

----+ # G.s)
--l

sill ft
a  - .  tr l
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En (6) r 's i  s (  =  ten j - :n  l -a  reg la  (4) ,  i  s i  ó(  =  +

teni-n la regla (5). En eIs pobles on actua l-a regla (6) trobem
' 'ut] 

[ná"re] i p=c] laS"Q .que diuen Lte

La regla (7),  que actua a Alcoi,  és una simpli f icacid

d.e Ia regla (4) --fi) és nés general qire (4) perqub 1a seua foruu

lació requereix menys trets distintius--.

(?)

/r_
---+ 

Fn"u{ /t (see) l:-/ 
L+

' J+
-77

En virtut de Ia regla (7) totes ires /-a/ finafs esdeve-

nen [-el , ind.epend.entment de1 tj¡nbre d.e l.a voeal tbnica.
L  J '

.t,es regles (4)-(?) sdn fegles variables. I,a variable

(-a) s 'actual. ' i taa en e1s pobles oa actuen les regles (4)-( l)  ni t-

jangant diverses variants, J-a freqüencia d.'aparició de les.Ouals

és una fi.¡¡ació d.e factors socials --edat, estatus socioeconbmic--

i estilístics, Es tracta d.'una variable amb d.istribució soclal

i  est i l lst ica¡ és a dir,  un marcador. A Alcoi,  per exempler or

actua la regla vari-abl e (?), Ia variant [e] n""senta d.iversos

graus d.'aproxjmació al fonema /t/ ,a en e1 cas més extrem s'asso-

cia a la. p:ronunciacid maread"a.ment 1ocal- i prbpia d.e 1"g classes

baj;re,s alcoianes¡ és e1'que sianometta a Alcoi nparlar d.e la g r.

frr canvi, hi ha una altra variarlt, urra [-".l molt exagerada i nolt
L J

sembJ-a.trt a Ia -a castellana, tfpica d.e. les persones castell;an;itza

cons I rvoc I l- si].-l
;;;""d L ---rt
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d.es i de d.iversos gnrps de Ies elasses altes alcoianes, i- que

popularnent es coneix com a trparlar baidstt o |tparlar de la baiar.

3.1. 3. Necessitat d']¡¡Ulg-tudi sociolingüístic 9Sr le,s assimilacions

vocáliques en el valencib p

Barnils (.fSf3¿¡ definí e]. valencíb-alacantí com 1a va-

rietat parlada al Sud del riu Xtlquer i caracteritzada per 1'exis-

tbncia de d. iversos t ipus d 'assimi lacions vocál iques, J.es quals

foren estudiad.es per primera vegada per J. Hadwi-ger (1905).

De L'estud.i d.'aquestes assi-uilacions voeh,lj-ques en 1a

nostra zona d.'estud.i extraem J.es conclusj.ons següerrbs:

a) les dj-verses regles d 'assjmi laeió vocál ica (4)-(7)

s<ín regles variables, car el seu. efecte no és eJ. ma-

teix sobre tots el-s parlants d'u.rra matej-xa localitat.

De l.a variació social de La /-a/ final ja d.onaren

notlcies Barnils (1913 ) i criera Q92L/l-949 ) .

b) les diverses variants nit jangant 1es quals s'aetua-

1.itza l-a variable sociolingülstica (-a) sdn porta:-

d.ores d.'un significat social, i tot sovi¡t ad.quirei-

xen e1 grau d. 'ester_eot ips (v.  L.7.1.  ) ,  eJ-s quals

s<ín usats ánpliament per a caracteritzar J.es diver-

Á"u , r*" ietats:  par lar  de la l ,  par lar  d.e Ia?r pa.r-

Iar  ba iós (e lco i ) .
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i  c) l 'estudi de Ies d.iverses variants de l.a variable (-a)

hauria de fer-se amb 1'a jut d.els mbtod.es espectrogrb-

fi-cs, car la sora transcri-pció intur.t iva d.e 1'i¡rvesti-

gador no és suficient per a captar eJ.s d.iversos matisos.

Igualment eald.ria fer un estud.i exhaustiu de J-es assi-

milacions vocb,liques en tota J-a zor.;a on es produeixen,

go éu, aJ- Sud del riu Xrlquer. Consideren, doncsr e'ue

la nostra aportaeió és provisional. Si 1'hem incorpora-

da a aquest trebalJ- és perqub eá un estudi posterior

(v .  3 .3 . )  1a  reg la  d" 'ass" im i lac ió  vocá l i -ca  (5 )  ens  serb

d' t ¡na gran ut i l i tat  per a 1 'erpl icació d 'a l t res fenb-

mens vocblies o.Ire es donen en la Canyada d.e Biar.

De la dialectología a la teoría de la variació lingüistica: El cas del Valencià meridional alacantí.Jordi Colomina Castanyer.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983.



3.2. tr 'oB:rR[uRA Dil,s DIFIoNGS Lor] r trr]

3.2.1. Diversos canvis que han afectat els di-ftongs

106

d"e mots llatins a¡nb ó, ü, eom ara

tou.( fóFtt, pou < ir¡u, jo,u ( rücu

dijous < DrE róvls,
ou<ów.

En eatalb ¡om ortografia amb ou d.os d.iftongs d.ifereats:

1) lo*], proced.ent

roure ( nO¡ónn,

i eoure < Crjpnu

2) ["r] , proced.ent d.e mots

sou ( sólrm, nou ( n'óvn,

< uóvmn, bou { ¡óvu. i.

].]-atins a^mb ó, com ara

abans d'estud.iar els canvis qae han af,ectat aquestos

d.os diftongs en valenciá neridional. alacantf, és convenient que

ens ocupem dels canvj-s qué han erperimentat aogestos d.iftongs en

elp diferents lectes d.e1 catalb al- J-targ d.e 1a histbria. Els quatre

canvis que estudiarem tot seguit ádn:

1) d.issinilació [ow] r* [bvo]
2) dissi¡oiJ.ació t"*] -> [cw]

3) assi¡rilacid ir*] --> lo*]
4) dj-ssiei]-acid t"-] ----> t"-]

3.2.1.1. Dissjmilaeid Lo*] -> [.*]

Del.s quatre eanvis esmentats, e1 primer docr¡mentat en

cataD afecta eI d.iftong [o*] . Es tracta d. nuna dj-ssjmilació en

virtut de Ia qual [o*] esdevingué t *] en una bpoca moJ-t prime-

renca, car ja en e1s primers testj,monis eserits d.e f J-d.j-oma tro-

moulre
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bem: creu ( crou 4 Cnüm, deu ( dou < ¡üCg, f3 < vog < VóCp,

les for"mes primitives vou i crou encara es d.ocumenten en els se-

gles XIII i XIV, i d.ou eneara es conserva en J-a toponÍmia i com

a 11j¡.atge'(¡a¿ia, 1951: $ lz, Vr; I{o11 t Lgr2: $ 63) .

Perb aquesta dissjmilacid, al-l.á on s'originb.r r1o degué

afectar solament el-s tres mots esrüentats, sinó segurament tots

els mots amb ["*] , eom ens ho, fan suposar algunes supenrivbneies

de Ia d.issjmilacid"en lectes catalans actuals, com [té*] < to"

a l''l¡-pordá, Fá*d (roure a l,{enorca, i [áét{ ( jou a J.a Cerdanya"

Ia Selva i  l 'osona ( D.g.I .E, )  .
al

E. Krren (f932-1934), basant-se en el. fet que questes

variants es conserr/'en en J-a. zona nord.-oriental de Catalunyar orr

igualment es conserven restes de la d.issi.:nil-acid [o¡] 
-t 

tt¡] 
6,

b-a forraulat la seua b.ipbtesi segons 1a qual en aquest territori,

en catalb antíc, b /"/ dels d.iftongs i"rq i t"¡] es degué con+

vertir més o menys regularment en ["] . I,es fomes [t"aul i Frd
g'estengueren d.es d.e Girona gráci-es aJ. Itenguatge d.e l'Esgléoia

i de J-a noblesa per tot el catalh. oriental i per l 'occid.ental¡ i

després¡ per Ia reeonquesta, a. Ies terres valencianes i bale),ri-

gues. Segons Kuen¡ per 1a i¡flubncia de Sarcelona es degué pro-

duir una regreseid d.e [a*] a t"*] , i només es conservaren fora

deJ. territori originari d.e J.a i¡rnovacid creu i veq , perqub eren

frd.e uso más extend.id.o y empleadas en el. lengUaje elevad.o'lAque_sta '

manera
fI

) ' ;

hipbtesi d.e Kue_n té eI ¡obrit d.'aprofitar 1es d.ades geolingülsti-

ques per a explicar --d'u¡a

( H. Kuen; 1932-1934¡ 8?-S8

brillant-- r¡r¡ canvi lingülstíc ¡'

i
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3.2.L.2. l¡a dj-ssimilació t"-] 
--+ 

[r*]

l'oberturarper dj,ssimi1.acid, d.eI d.iftong [o*] a [r*]
deu ser ben antiga també, segons es pot d.ed.uir d.e Ia d.ocr¡mentació

med.ieval 1 d* la gran extensió que eJ- fenomen td en I'aetualitat.

Xn el Torcj.:mgp¿, tractat retbric i gramati-cal anb u¡

diccionari de ri-mes, de I,1. d'Avergó (s. X\tr) ja trobem algun cas

d,e [r{ sn ssmptes d.e [o*] r p. er iou apareix entre el.s mots

annb vocal plenisonant --ds a d.irr oberta !- ( avergó, n. 1331,

1630 ).  En les poesies d. 'Ausib,s March (ed. d.e J. Feruaté) troben

que i_ou rima a^mb u.ou (p. .160) i amt Sr mou i remou (pp. 1Bo-1)

mots tots anb [r*]. F. Ierrer Pastor (1956¡ 1709-11) consid.era

que aqlrestes 3ir¡ss d.els escriptors elbssi cs sóa ilrj-nes obJ.igades

per l.a necessitatrr n i qualif ica I'obertura d.e Fd u" [rr] en

mots com g, jS,, tou, roure i coure com a tttend.bncia rdstica i
'ntlgarrf .

Perb d.e fet, aquesta tendbncia trrrlstica

atés una extensj-ó geogrbfica considerable. Segons

es pronuncien amb [r] 3

-- eoure, a quasi tot el d.omini lingfiístic ¡
-- tou, en catalb, nord-occid.ental i en valencib,,

- rorurer e[ catalb oriental, nord.-occ. 1 valenci.],,

-- pggr en d.iverses localitats de tot el. d.omi:rit

- jour en cat, r¡of,d-occ. i en valenciá.

EI pas d.e ["td a [cw] no erea cap homonlmia i simpli-

I'esquema d.e1.s d.iftongs. El. ca.nvi s'ha prodult en b.enefici

i vuJ.gartt ha

e f .  D .C .V .B .

fj.ca
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d.e [*] r qr¿e és, del.s d.os diftongs, eI que apareix en ¡rés mots.

Aquest procés de 5jmpllf icacid de 1a grambtica és el que e1s l in-

gftistes histbrics anomenen analogia.

3.2J.3. l'assimilació [*l ---r' F*]

EI- fenomen invers aJ. que acaben de veure en 3,2.L.2,

es d.dna en alguns lectes catalans. Ss traeta d'una assimilacid

deJ- primer element d.el di.ft,or.g, /c/ aI segon tn] en virtut de Ia

qual mots coln !!r bou, ploule. i d.ijous, tots arnb p*] r €e pronrn-

eien amb [o*] en alguns lectes del cata]á:

1) en diverses poblaci-ons del catalá nord-occidentai,

2\ en alguns pobles d.e3. catalL oriental,,

3) a l-a Plana de Caste].]-d i a altres indrets del valen-

ciá septentrionalr

i 4) en algunes comaiques-del valenciá central B,

Com en el ce,s d"e L.2. es tracta acl d.'un fenomen & si-m-

p'lificació de ].a grambtica, aquesta vegad.a en benefici del diftorg

[o*] -

J.2,\.4. La dissturilacid tr*] + t"ü

A. M. Alcover (f903¡ ++4, 1908 t 223) fou e1 pri-mer que

assenyalb qrre eI diftong ["u4 esdevenia t"-] en alguns pobles

valencj-ans merid.ionals ---Noveld.a, El Pinds, Monbver i Agost--

i en alguas lndrets de3- catalá, nord-occid,ental --a Ponts i a

eomarca de Salaguer--, on. pronrnciaven -baur. naq en comptes de
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L IIOllo

J. Had.wiger (1905: ?19)'i:rAicl qlre a Aiguaviva les /l/

tend.ien a prorrrnciar-se [o] r perb en u.n cas esdevenia [*] t nau

P. Barnils (1913: 1-2) repeteix la notfcia d.'Alcover

sobre 1'obertura de [.*] en e1 pob]es del Vinalopó IiIit jL, n'afig

nous exemples --gaElg, pflln baun !Sl, glr ltr&urCI r er J.Ioc d.e coure,

poltr @, E9g, ou, tnoy.re--, i relacj-ona el fenomen amb l'obertura

senblant qlre es d.óna en alguns dial.ectes occitans.

,J  J ,  Veny ( l -g76t  $ : ) ,  basant-se ien les dad.es d.e I 'A. ! . I .C. ,

és autor de l'estud.i més complet fet fins ara sobre 1'obertura

de1 diftong b-] en e1 valenciá meridional alacantf. S'hi ocupa

conjuntement de l'obertura d.e [o*] a t *] i 1a de t"*] a ["q'

que cotlsidera un mateix p.rocés en el. qual. es poden distingir d"i-

versos graus d.'obertura, Aixl ea el. eas de g, ti¡rd.rfen: [fet! 
--+

t - - " r r 1 - f - 1 1

Fgf, - fpgq] + F".*] , Penea que la gran densitat de la xárcj.a

de poblacions de 14,!.g.9. ¡ i eJ- fet d'estud j-ar quatre mots am.b

d.Íftong or.l donen 1a possibilitat de ntretre conpte de Ia irregulg-

rj-tat d.e1 fenomen segons les paraules en qnb apareix eJ. diftotlStt.

En quatre rnapes fa veure aquesta suposad.a ttiruegularitatrf de1 fe-

nomen, car en cad.a paraula I'obertura mbxj¡oa, éu a dir ["*] r atery

una extensió di^ferent:

-- ag ( ou r a^il- ; Pinós i Novelil.at

-- plau ( plou¡ a1 Pinós, Novelda i Guard.amart

-- ,i-gf < ,igu r eJ. Pinósr Novelda i Seneixam&r
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damar.

J. Ver¡y considera que com 1 'obertrrra només afecta un

nombre reduf,t d.e paraules, J-es confusions per hononímia que pot

origi;nar +o fan perj-llar 1a claredat d.e Ia eomunicació. Com a

possible explicació d.e 1'obertura propoea el xoc, en aquestee

ttl-ocal-itats de mestissatgetrr del sj-stema vocálic d.el murcib, que

ilesconeix e1 diftong ou , amb el sistema catalá. Remarca, f inal-

ment, que el fenomen es d.dna, tant en valencib com en rossellonés

i en occitbr er local-itats d.e frorrtera.

J2.2. I'obertura d.els d.i:ftongs t"r¡ i [r*] en e1 valencib neridio-

nal alacantf

En Ia gramática d'alguns parlants deJ- val-enciü. mericlio-

nal alacantí existeixen dues regles d'obertura d.e diftongs: 1a

regla (S), d.'obertura de1 d.iftong lod ' en vj-rtut d.e la qual eJ.s

mots amb t tt] són pronunciats a¡rb [rui; í J-a. regla (9)r d.'ober-

tura d.eI d.j-ftong ["otr en virtut d.e J-a qua1 els mots amb t"-] són

pronunciats amb t"il ?

ci+t- s'.l
|  -  cons l
I t l -ab I
L- 

balij
F o"'"]

(B)r I
| - consr I

l*PP I
I -  O a L x  I

l -  alt I
l_+ accentl
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cl +---->

La nostra enqrr.esta contenia dos mots a1s quals podia

afectar 1a regla (8),: pou i sou (del verb ser) , EIs resultats

obtinguts per a pou apareixen catografiats a1 mapa 4. T'a regla

(8) no actua en aquest cas en els pobles d.eJ- seetor nord-oriental,

que mantenen 1a pronrlncia Fó*] . Només en d.os pobles --Agost :t

Sant Joan-- hem trobat que 1a regla (S) és variablel així, a Ago$

el. Sr. I. P. , de 64 anys rpronuncia [pd{ , mentre que el Sr. J. M. ¡

de 27 anys, d.iu [pí*]. A Ia resta de p'obles, J.a regla (B) és r:¡ra

regla categbriea pe1 que fa a pour perb en els pobles del sector

occideatal,  sobre J. 'eixida de 1a regla (B) ha actuat la regla (9)

i trobem Fá*]. Pel- que fa a sg1r, una restricció li¡rgülstica ha

imped.it 1'acció d.e (B)t el f 'et de for"mar part d'un paradigma on

pred.onina Ia /o/ -EÉSJEgul/Wy/fu- . Per mor d'aquesta pressid

parad.ignbtiea, s'ha mantingut a tots els pobles --amb L'excepció

que veurem tot seguit-- la pronrlneia ["ó*],. Perb a Guard^a.unr, CIl

Fondd dels tr'rares i eJ. tr'ondd de J.es Neus, trobem ["é4 i FéE_

en comptés de soq i Egg, per analogia amb el morfemes de la pri-

mera j- segona conjuga clró /-<>n/ r /-"*/la.

la regla (9) (v. mapa 5) és categbrica en tots e1s po;

bl-es del Vinalopó Mitjb i a Biar i Castalla. És una regla varia-

bJ.e a l.a Can"yad.a cle .3iar, e1 Camp de lvlirrar Seneixamar Onil, Guar

[- "or" I
l+rat I
l+baix l

l-+ nost--1
[- '"'J [- "tt I|  -  cons l

l_+ ut J
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d.a.:nar, L[utxamel i eI Carnpetlo, on ens trobcm davant un canvi en

. aovjnent a través d.e1s d.iversos gg'tlps generacionals.

les reg les (B)  i  (9)  sdn ordenades:  és a d i r ,  s i  1a

gra^ubtica d.'un parlant posseei-x les d"ues regles, Ia regla (9) ac-

tua sobre I'ej-xida d.e 1a regla (B), com es pot veure en les deri-

vacions d.e (10 a). üi (10) representem 1es quatre defi-vacions

d.iferents ql¡e trobem en Ia nostra l-orTe. d.'estud.i per als mots

/por/ i /acw/,

(ro)
¡r

a b, o d.

f o:ma

subjacent

(B) ob. fowl

(9) ob. [crJ

fo:ma

d.erivada

pow bcw

p9Yf

par¡ baw

paw baw

pow bcw

baw

pow baw

pow bcw

pCw ;--

p3Yv bcw

pow bcvr

pow bcw

I,es derivacions d.e (fO a) corresponen a 1'¿,1t Yinalopót

eJ. Yinalopd Mitjá, Casta11a, Oni3. i Guardamarr oR acü¡en totes

dues regles. les de (10 b) corresponen. a Mutxa¡nel i e1 Ca,npellot

on actua la reglavar iable (9)t  perb no la (8).  les de (10 c)
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corresponen a1 Saix Vinalopó r e1 Ca.rnp d'Alacant --llevat d.e Mt¡.

Ca¡n.  X i .  i  lo . - - ,  Ib i  i  f ib i r  o t l  ac tua (B)  perb no (9) .  I  les

de (fO A) a1s set pobles del sector nord-oriental (v. mapa 4) ron

no actua nf  (8)  n i  (9) .

la regla ( 9 ) d. 'obertr:ra de1 diftong t"-] s 'aplica en

e1. eomponent fenolbgie després que ha operat 1a regla (11) de

vocal i tzacíó ( cfr.  C, tr Ieó i  J.  I , fascard, L9762 65 ).

(11)

/"/ t-l v

{ : }

-..._-->

EI sfnnbo]- = d.e (11) representa una jubtura d.e nive1l superior

a1 lfnit de morfema (+ ) --pot ser = o #, eJ. llnit de paraula

- que és j¡rtrodufd"a en les representaeions morfolbgiques per les

regles de fomacj-ó de mots, segons'¿na proposta d.e M. Ealle. la

regla (9) s'aplica igualment després que ha operat 1a regl? d.e

velaritzaci-.í ( r. de VEl. ), que converteix algunes /v/ subjacents

@,11 l*].

E[r (12) s'exemplifiquen algunes derivacions en qub actuen

les regles (5) d'assi¡oi lacid vocáIica, (9) d. 'obertura de [ .{  t

(11) de vocalitzacid, Ia regla de velaritzaci.ó i La regla de re-

duccid vocálica d.el catalb, occid"ental ( r. d.e RED. VOC. ). En

nova i mogar les derivacions(a) corresponen als lectes que pos-

seeiren la regla (5), i les (b') aIs q¡re no 1a posseeixen ( v. na-

pa 3  ) .
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(12)

novena nova a nova b

representació
morfolbgica

r¡  (1I)  voc.

x. de VEl,

r. (9) or. [cw]
B¡ (5) as.voc.
B, d,e RED.VOC.

folma
d.erivada

trr3v4 +én+a
I I

nrv: +a rtcv2 +at -11
n)v7l+

nór,v

náv r#
f

n3w

naw

nlvc

novéna,

novéna náw
t

II3vf, ncva náw

¡aou movia noga g rnoga ! moue]l moure

trepres,
morf .

( 11)

VEtr.
(e)
(5)

RED.V.

foima
d eriv.

t 1 1
mlv# m3v+1+a

a

InJw É

iujvta m5v+a

t t

&cga mJga

&3V=€*D

n-cwen

m3v+r+e

mcxl:re

náw náwen návrre

mcSc

*9*

movla

movla t
IIIawen náv¡'rea

mrgJ e3ga
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En (12) veem que malgrat les oposicj-ons superficials

t"l/ t"l ( povénal / bári), L"7/ ["] t h5"rj [oJ'd / ["á*] ),
lrl/ ltl/ t"l ( [novra] / p5edt'is"l / ['á*] [náwen] páwrel ),ds pos
sibJ-e de postular r¡nes fomes subjacents rfniques /ncvr/ , /ncvr/

i /ncv/ , totes ama /c¡lL .

En les d.erivaeions de (f2) hem suposat qne la regla (9)

d.'obertura del diftong fcw] és i¡¡ra regla categbriea: aixl ho és,

en efecte, als"pobles d.el Vinapold Mitjá i a Biar i Castalla. Pe-

rb en alguns pobles (v. uapa 5) 1a regla (9) és r¿na regla varia-

bJ.e, on 1a variab'le sociol-ingtllstica (cw¡ presenta rrna gran d.ivel

sitat . d.e realitzacions, que f omen un contlnr¡r.¡n d.es ¿" [r*] * f"*].

Per a Ia deljmitacid de 1es variants resultarj-en d.'una gran uti-

titat les: d.ades espectrográfiques. Dissortade.merb no n'hem pogut

otteuir, i ens hedl Umitat a una transcripció i:rttiltiva, nitjan-

gant la qual. hen d.istingit tres variants: (rw-f) =bd r ( w-2) =

L)*] ( amb una [c] nolt oberta) i- (ew-3)'= ["4. la regla varia-

bJ.e d'obertr:ra del di-ftong [cw] (9') nomds es disti:egeix forrnal-

nent d.e (9) per 1a presbncia d.els parbntesis angul&rso

- . : .  (9 ' )

'{>[- "orr"ll+ran I
l+uaixl
f n""1 G [- s*I

l -  consl

I rauJ
c:+
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El pri.:rcipal factor social gue afecta 1a regla varj.a-

ble (9')  és I 'ed.at,  En el quad.ro (13) es resum.eixen 1es d.ades

obti:ngudes en u¡.a enquesta sociolingülstica a 1a Canyada d"e Siar

( hi i¡.rcloen pou i pouetn per$tb prbviament Ia regla (B) ha aetu-

atr i sobre la seua ej.xid.a [niu¡ pot acftrar 1a regla (9') ).

(  13)

edat

menors
d.e
60

Sr.
P.  S.
60

Sr.
J .  M.
67

Slia.
M.  C .
69

Sr.
J .  F .
73

Sra,.
t Í  1 , r
III o lJI.

78

Sr.
V.  M.
BO

1'ol.r

pouet

nour

Sou¿

ou

ouet

hou

bouet

d.iiop.s

prolr

paw

pawet

nant

naw

aw

awet

baw

bav¡et

paw

pawet/
povet

naur

naTf

aw

a.wet/
ovet

baw

bawet
bovet

-aw-

praY\I

IraB

povet

naw

nanv

aw

ovet

baw

bovet

-.aw-

\
prSw

paw

pawet

naw

naw

aw

awet

baw

bawet

-aw-

praw

paw

povet

n\w/
naw

naw

aw

ovet

baw

bawet

-aw-

pralr

PJYi/
paw

povet

ntvt/
naw

13.)W

C.Iü

ovet

bcw

bovet

-JW-

prSw

prw

. povet

nCw

nlw

?w

ovet

bCw

bovet

-9w- -

prSw

-aw-

praw
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. Com es pot veure en (13), la regla d.'obertura del dif-

tong pvr] fia esdevi-ngut categbrica en els parlants menors üe 60

a¡r¡rs d.e 1a Canyada d.e Biar. Eo eJ.s parlants d.e 60-70 ar\ys és prbc

ticament categbrica quan el- diftong és tbnic (nau., lsgr 31, baEr

giie.ng, graui i una soi-a aparició de la variant (cw-Z): pr)rfl );

perb en posicid btona és una regla variable, car trobem l-es aI-

ternences pawet/povet, awet/ovet, i bavve3/bovet. Els majors de

70 aÍrJrs posseeixen'1a regla variable (9')n anb diverses freqübn-

cies il 'aparicid d.e le.s tres variants en posició tbnican i a¡nb

pred.oni-nj- en posicid btona de [ov] : povet, ove! i bove.lr eo comp-

tes d.e J-es formes normals en eatalb pouet, ouet i bouet. Per a

explicar aquestes fomes a^:nb [ot , haurlem de postu]ar unes re-

presentacions morfolbgiques com /p'tv + ét/ , /cu + 6t/ i

/bcv + ét/ , en 1es quals la presbncia de1 llnit de morfema '+

impediria 1'apllcaeió de la regla (11) d.e voealitzacidr amb Ia

qual cosa no s'aplicarla ta.mpoc (9'). l 't lnica regla fonolbgiea

que hi aclnraria fdra J-a regla de redueció vocblica del cataü

oceidental, i obtindrleu 1es forres [rovét] [o"Et] i povét].

Si a Ia Canyad.a d.e Siar 1a regta d.'obe rtura del dif-

tone pvl és ja quasi una regla categbrica -és a d.irr errs troben

en J.es d.arreres etapes d.'un fenomen que degué comengar a produir-

se ja fa al-grirres d.bcades--, en altres pobles --com Lfutxemel i eI

Ca.npe1lo-- ens trobem amb les primeres etapes d'accid d.e 1a re-

gla variable (9'). En e} quadro (1-4) resr¡¡oj-m les dades obtingu-

des a1 gsmpe1lo (no hi inc1oem pou i pouet perqub 1a regla (8)

rlo s'hi. ha donat i. mantenen la prorulncia a¡¡b [o] ).
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(14)

edat

C ! ¡
}J¡ '

J .Ir.
78

Sra.
Pr  J .
25

Sr.
R.  G.
22

Sra..
T\ .dT
lJ ¡  lJ l r

22

Sra.
D. v.
20

Sra.
S '  G .
1g

Sr.
J .  L .
L2

9

c

3

o

)

a^nouer o / a

bouet o

J

o

3

o

prol

noul

d+iolts

¡tou2

novet

o1¡

ss*
pro9

plourb

a

1 /a

a.

a

&

¡

o

a

a

a

3

o

i / "
o

a,

o

Ar

o

a

a.

a

t

o

a

&

)

o '

3

o

)

o

a

a

a

a'

ú

a

o

a

a,

.J

o

a

o

a

a

)

b
o

a

a

a

a

a

o

a

a,

a

o

a

o

a

a

a,

a

o

ar

a.

a.

a"

o

a

o

a

a,

a,

c

a

En aquestes dad.es del Ca.npello --per bd que elLs manca

iafornacid d'u¡. seetor ben inportant d.e 1'espectre generacional--

veem clara,ment l'evolució d.'una granbtica com la d.el Sr. J. l. ,

de 78 anysr orr quasi r1o aetua Ia regla (9')r a una gra¡o¿tica com

1a del 5r. J. L., d.e 12 anys i nét de l 'anteriox parlantr on Ia

regla (9') ha esdevingut quasi categbri-ca. En e1s altres parlants

investigats --de t9 a 24 anys-- 1a regla és claraner¡t variable
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a.mb diverses freqübncies d'aparició d.e les var.iants. En posicid

btona només són possibles dues variantut [out] i ["-t] 
-¿ejxant de

band.a el cas de novet .--. La variant t"ryJ és la predominant en

el cas d'anouer; en bouet i ouet., trobem dos casos d'e t"-] en-

front de cj¡rc de [o*] ; en piourb, e1 pred.omini és de 1a variant

F*] . Aquesta alternanga en posició btona és la prova més'evi,dent

que ens trobem d.avant una regla variable, car allá on ja ba esde-

vingut categbrls¿ --p.eo al, Vinalopó Mitib-- només trobem F*]t

anauór(.g) ¡ bauet, auet, P].aurb .

A1 poble de Seneixa^mar eD l'Alt Vinalopd, també actua

la regla var iable (9 ' ) . .J.  Veny (Lg76),  basant-se en les dad'eé

d.e l 'A.!,g.9. I qlre seleccionava info:mants ttmés aviat d' 'edatr Pr9

ferentment homes, especial¡oent agricultorstt (J. Veny, L97Bb: 37)r

dóna per a Beneixa$a la variant ["tt] en ,is,u i p.au ( < iou i pou ) t

perb en canvi la variant [.d "o 
ou i pg. 1les nostres d'ades d'e

Beneixama, obti:agUd.es de parlants' jdvens --les Sres, M' E' C'

i  M. D, F.  de 20 i  22 anys, i  e l  Sr.  J.-V. H.,  de 27 anys- d 'onen

un predomini absolut de 1a variant t"{ t PISlr g r d'iiausr lgslr

mburelr !3&r palret, ci,urer i anarrr (perb noguera), @, bauet' áu

i  auet.

Igualnent actua 1a regla . variable ( 9 
') a Guard'amar r oR

J, Ver¡y (1976) troba en parlants ancians plau i pa.u (4p1ou i pou)

perb ou i ,isg. En aquesta localitat trobb.rem que en els parlants

menors d.e 60 arrys el prodomj.ni d.e Ia variant t"*] és absolut --:

9&r I3&r €ians, @,, pigur. etc. foren 1es r'tniques fo:mes que

sentlrem a}s nostres j-nfo:mants el Sr. G. G. ¡ 'üe 15 anys. i als

Feus pares d.e 61 i 54 anys--' Perb ens confirnaren 1es dailes d'e
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J. Verry un gnrp d.e mariners de Guardanar jubilats, de T5-77 anJrst

els quals pronu¡lciaven els mots esmentats amb u¡l pred'omi¡ri de la'

varj-ant [C*] perb amb casos freqüents d''aparició ile Ia variant

["*] '

A onil --localitat propera a castal1a, on el canvi que

estudiem es troba consrmat, i hí actua, doncs, Ia regla categbri-

ca (g)-- hem arreplegp,t un exemple colpid.or de conscibncia del

significat social áe les variants,d.'una variable sociolingfllsti-

ca com (cw). I¡a nosira inforrnant, E. R., de J2 anysr el ¡arlar

de Ia qual és representatiu d.el d.els jóvens d'onilt car usa najo-

ritbria¡nent la variant L"*-1 , recorda que quan' tenia 12 anys 11

d.igUereu. que rrpareixia de Castallat' perqub denarÉ' trl¡na dotzena

dr.a,us,, , .  Ara, vint anys després, ia no I i  ho d' i r1en: tots els

colivencs menors d.e 40 anys d.iuen sempre aus --1a regla variable

(9') avanga cap a la catogorítzacj'ó**'

Com que }es reg les (B) i  (9) - (9 , )  a fecten pocs mots,  sdn

poque.s també 1es homonlmies que pod'en originar' En algpns caspst

com ps,u ((poq < rürgu) i pau ( ( p¿cE) ' en singular es manté

l'oposi-ció -.9}, Bg,u t & !arl--, perb en p1ural es produeix

I'bomonfnia perqub I'artlcle d'eterminat p:Lural només té for-

ma en aquesta %otrr- es o E (t. 4,.L.1'): 9F Faus = E P9Er o bé

lespaus.=}E!# .Perb l ,homonímianoésmo]-es ta ,perqubels

caJtrps senántics de !g i pg1 són molt llun¡rans¡ i h'om no ha fet

res per evitar-1a. En altres casosr eom ara caure ((cor¡re(*CóCÉ-

RE ) i cqure (< C¿l#ng ), bon ba evitat homonlmies ermtjoses com

em cau el dit ('"m cou el d.it ') = I cau e1 ditt zubstihrint el
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verb coure Der un

aquesta %on:a abans

sinbnj-nr ggg3!p3r

de l 'acció de Ie

segura.ment ja

res la  (9) - (9 ' )

]-'22

existent en
L2

a

3.2,3. l 'ebertura dels d.iftongs [""¡ i f t
L ) \ U :  C O n C - L I L S a O n S .

com hem pogut eomprovar en efs apartats 3.2.1.1'-

3.2.1.4. l 'obertura dels dif tongs lo*] i  [ r*]  no és un fenomen

restringit al valeneib. merid.ional al-acantí', sinó que aquestos i

o.'altres canvis sembl-a.:rts han afectat e].s diftongs esmentats d.es

d.e ben antic i a tot arreu del domini lingülstic. Aixlt [o*]

esdevingué ta-] en bpoca primerenca, i mots com cfeu.r ygg (en

comptes de crou i v.ou) han passat a la llengua coltruna; [ow] es-

devi-ngué [r*] en épcca antiga en molts'l locs, i 1'obertura en-

caTg- es manté en una brea geogfb,fica prou extensa; el tancament

de [r*] a t"tÜ deu ser mod.ern i abraga una brea redulda; i-

gualment és mod.erna i d.'brea red"uÍCa l'obertura d'e t"t] a ["4'

tlel nostre estudi sobre els diftongs ["*] i i""t] en

el- valencib merid.ional alacantl pod.em extraure les conclusions

següents:

a) ta dissjmitació [rd 
----- t""ü (reg]a (9)) és més mo-

d.erna que ["r,r] 
--* 

["*] 
(reg]a (B) ), car afecta tant

el-s mots a* /c/¡ p"€o 39r p1ou, bou (naur P1"ot

' 
@) ¡ coüI els mots anb /o/ r P' 'e. !99, 

' iour qlle per

efecte d.e la regla (B) han passat a pronrnciar-se
r -'l

.a^mb LtJ (pau, jgg)
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r23

t ,a d. issi . :ni lació [cwl+[{ (r .  (9)) ng ds un feno-

men t'irregular'lrt (cfr. J. Yen¡i', L97 ) que afecte

uns mots perb no uns altres, si-nd perfectament re-

gular. tra regla (9) és u¡:a regla fonolbgi-ca categb-

rica al Yinalopó ntitjb, tant si el diftong es troba

en posicid tbnica com b,tona (bau, p.lau, g,u; bauet,

p]-aurb", auet) i es d.óna en eJ-s parlants d.e totes

J.es edats, Perb aquesta mateixa regla (9) és varia-

ble en pobles com Seneixanar e1 Canp de lrfirra, J-a

Canyadar Onil, Guardamar, l,lr¿txamel i el Campello,

on en"cara pod.em estudiar e1 canvi en goyimenl a tra-

vés del.s d.iversos gr.trps generacionals. EIs parlants

a.ncians.d'aquestos pobles etlcara mantenen en graus

d.iversos J.a variant [td ,. mentre que el.s jdvens a-

dopten progressivament l-a vari-ant ["n] , sobretot

en posi-cid tbniea. l{omés L'estud.i socioJ-ingüf stic

d.e la varj-acid en els d.iversos subgrrrps d.'una coxiu-

nitat de parla ens.pot mostrar 1a regul.aTi:tgt d.eI

canvi-.

I,a regla (9) d'obertura del d.iftong[rw] no pot oca-

sionar el- carlvi de J-es fomes fonolbgiques subjacentg

perqub no pot evitar alternances en les representa-

cions fonbtiques sistemb.tiques tals com t"] / ["] ,

lrJl ["] i t"] I ?l I t"] (v. les derivacions
d.e (t2)), p.e. @rrau, nova/na¡a, movj-:a/mogg/m¿lu,

Aquestes alternances només pod-en explicar-se si par-

tj-m de formes sub jacents rlniques 
'anb 

/c/ ¡ p;e r /ncvy'

e)
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l.24

/n u/ i /mcv/.

I¡es d.ades d.ialectals.poden confirmar fornes subja-

cents abstractes posttrlades en la d.escripci-d l in-

g i i l s t i ca  (c f r .  1 .5 .3 . ) .  A ix l ,  les  fo rmes ovet  i  bo-

yel, trobad.es en parlants ancians de }a canyad.a de

Siar (en comptes d.e 1es normals en catalá ouet i

bouet), confi.r"nen la hipbtesí d,e /v/ subjacent en

l.es representacj-ons' fonolbgiques de g i bou: /"u/

i /a2v/ ..

la dificultat oe deh.:nitacicí d.'un nombre ad.eo;uat de

variants amb Ia sola transeripció i¡:t ltiva de f in-

vestigad.or en rtn cas com el d.e la regla (9) r fa d'e-

sit jable i necessari I 'rfs d.e d.ades estectrogrbfiques,

amb les qua1s, d.issortadament, no h-em po$lt comptar

en aouest tr.eba1l.

i e )
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3,3. tA DTFToNGACTÓ DE /e/

DA DE BIAR

r25

I D,AIIRES CATWIS VOC},IICS A IA CANYA-

3.3,1. frebal ls anteriors

No s'ha publicat fins ara cap estudi sobre el parlar

de 3-a Canyad.a de 3iar, perb e1s f enbmens que s'tri produeixen són

molt sembla¡rts. a1s d.ocumentats en altres aectes catalans situats

prop de 1a frontera amb e1 castell-b.

El ca¡avi vocblie més caracterfstic d.e 1a Canyad.a' de 3i-

ar --1a diftongacicí de fa /t/-- fou documentat per prÍmera vegada

per J, Hadwiger (1905¿ 7L9) a la 3-oealitat catalanoparlant d.'Ai-

guavivar €rr e1 Baix ¿"u,st3, . Il. Sanchis Guarner, en la seua mono-

grafía sobre e1 parlar d'Aiguaviva (1949)r demostrb que e1 dif-
,  l - .  

- I  
. ,totlg LJal o aquesta locaU-tat no e3s resultat espontani de ü ff"-

t ina con en aragonés, sind efecte d'una diftongació condicionada

de ta le/ deJ. catalb. occidental¡ proeed"ent de vegad.es ae É *P.

€. mia]., tiarr3r gi"g- i de vegad.es de E --P.e. ni$'Ii3l'
v¿grd--. Segons Sanchis, aquest diftong no és una supervivbncia

d.e} mossbrab ind.lgena¡ sind una peculiaritat genuina d"el parlar

1oeal derivad.a de catal.b, preli-terari i explicable per la situació

marginal extrema i per l'alllament de la comarca. En un treball

recent, Sa¡rchis (19BOi 1OB) basant-se en l 'existbnc.ia de 1a dif-

toagacid no sols aJ- Saix Aragd sinó també en alguns pobles dels

Ports de Morella, afima que trpossiblement l.a diftongacJ-ó de la

/€,/ oberta catalano-occidental sigui ua tret del catalb. prelÍte-
1¿ .

raritr 
- ' 

,
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J. Rafel  (1978:2OT n. l8)  ha estat  l ' r fn i -c autor que ha

par1at.d."' ind.icistr de diftongacid ae /e/ a Ia Canyada d.e Biar

i a la Séniar &1 L'iontsib. la presbncia d'aquesta dif tongació en

zolles tan allunyades de1 Saix Aragó f indueixen a pensar que

I'aquest fenomen d.evia b.aver tingut aJ- principi un abast més gene-

ra1 (podr ia haver afectat  tot  e1 valeneib?),  perbr eB tot  casr v&

ésser objecte d. 'una regressió".  El  mateix J.  Rafel  (1981) ha de-

d.icat un estudi complet d.e d.ialectologia estnrctural al parlar

de J.a comarca d'Aiguavj-va.

3.3.2.  la població._i  1 '_enquqsta

I,a Canyada d.e 3iar, mirnicipi de 1.100 habitantsr forma

part de la sr¡bcomarca de Biar, de par1.a catalana, dins 1a comar-

ca de I 'Alt Vinalopd, arub capital a Vi11ena, de parla castellana.

Lá Canyada és eI poble d.e Ia subcomarea nés prbxin --quatre qui-

lbmetres-- i més ben comunicat amb Villena, ciutat de 1a qua].

manté una d.ependbncia econbmíca. evid.ent

Per a 1a replega de dades sobre el parlar d.'aquesta 1o-

calj-tat he enquestat 16 car¡yaders d'anbdós sexes de 13 a 94 anys

(v. 2.3, lt. IO ), amb qüestionari prepavat i en corlversa l l iuret

amb transcripció d.irecta i gravacions magnetofbniques.

3.3.3. la r-egla variable de diftongació de /t/ tbnica

A la gramática aels parlants de la Caryada existeix Ia

regla variable (15) que transforma l.es /e/ tóniques del vocabu-

lari- popular en el. diftong [iá].
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(15)

-r t- cons
I  l - Iab
I  |  +baix
I  l+postJ 

[_+ 
acce

t-
L:

[- - "on" 1
|  

- : -ab 
I

|  +baix I
|  

-Pout  
I

[_ 
+ accenl

voc
colls
]-ab I)

les diverses varj.ants a través de l.es quals es realit-

za !a, variable (g)' formen un contlnuum, d.e manera que eI pas

d'una vari-ant a irna altra és gradüa], Si haguéssem pogt¡t usar

el- nbtode espectrogrbfic, sense dubtes haguérem pogut d.elinitar

més variants, perb amb 1a tra^nscripció directa i les gravacions

magnetofbniques nomds n'hem pogut destriar quatrel

(6-1) = Le] p. e. sÉrt pé* aéw sét aerétte

(e-z)  = bél  p.  er  s jér t  p jé* a¡é* s jét  aef¡Ékte

(e -3 ) = Fá] p r e r spárt rgáw dgáw sgát def gtíxte

(¿-+) = t¡¿] p. e. sjárt piaw djávr sját defjákte

I,es dad.es obti-ngud"es de huit canyaders representatius

d.e1s d.iversos nivells generacionals es resumeixen en eI quadro

(16): en (16a) eI nombre d'aparició d.e 1es diverses varlantsr i

en (16b) 1es freqüéncies relatj-ves de J.es variants}5
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(16a)

Sr .  Sra.  Sra.  Sr .
J .  Q.  E. ] ' [ .  P.M.  E. ] ' [ .

13 14 24 3r
a.rurs ar\ys anJ¡s ar¡y

Sra.  Sr .
P .M.  P .S .

53 60
ar\ys anys

Sra. Sr,
M.UI .  V.M.

78 80
anJrs a4ys

(e -r¡
(e-z¡
(e -¡)
(e-+)

L¿]
F4
Fá]
Fá]

o
o
0

T5

o
0

0

15

0

0

1

2l

o
'o

7
9

5
o
o

L5

7

16

3

2+

23

10

o
+

o
o
0

50

tota]. T5 L5 50 2022 16 ,o 37

(  16b)

Sr. Sra.
J .  Q.  8 .1 \ { .
13 L+

anJrs ar\lrs

Sra. Sr.
P "L[. E.],{.

2+ 31
allys a¡:.y

Sra. Str.
P.1\ , I .  ? .S.

53 60
anJrs anys

Sra. Sr.
I ' [ .N. V 'M.

78 80
anJrs anys

(e-r¡
( t -2)

(e-¡)
(e-4)

tdl
[¡é]

[eá]
tj{

of"
of"
a{,

raof,

o/,
q"

51"
gy"

of,
oíÁ

+4/.
56/"

25f,

of"
of"

75f.

of" o/"
of" o/"
of, of"

rcof" l0o/,

L4f, 64'

34" 2v"
6f, of"

+8/" LLfi

total ]roof" l:oof" rcof" raof" roof" rcq" 100y', Loq,
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De la d.istribució generacional de les variants resul-ta

evid.ent qlr.e: a) Ia variant (S-1) només apareix en e1s parla¿ts

majors de 60 anys, els nés conservadorsr Ql¡e conserven Ia forma

primitiva; b) Ia variant (€-4) és l 'rfnica que apareix en els me-

nors d.e 2i anys, en e1s quals e1 canvi s'ha consumat i Ia 
1"*t1

(15) ha esd.evi-n$lt categbrica; i c) les variants (¿-2) i (€-3)

constitnreixen les etapes d.e transicid de1 canvi, i només sdn uti-

J.itzades peJ-s parlarrts adults --de nés dq 30 ar{Fs-- alterna¡rt

amb ].es altres dues Y¿3fa'nts'

(E)ésunavar iab}esoc io l ing f i l s t ica ,perqubesc lónau-

na correl-ació entre 1a freqübncia d.'aparició d'e 1es varients i

les variables in¿epen¿ents edat ¡ sexCI i estil ' T'a variable (e)

és, d.oncs, un marcador, al3b distribució social i estil lstica

( v. I '?.L. ) r, Per bé gtre 1es d.ades de (16) només fan referb3

cia a la d.istribució social de les variantsr €o la nostra enqlles-

ta poguérem comprovar que també hi iravia'varj-ació estilfstica'

Aixl, 1}]1 matrj¡coni de canyad.ers ancians --78 i BO arlys-- en Ia

situació d.e d.iscurs acurat només usavell 1a variant (€-f ¡ ' perb

a mesura gt¿e avari.gava I'entrevista i s'arribava a situacions més

informals --discurs fa'miliar-- comengaren a rlsar les variants

(e-z¡ ' (€ -3) i (É-4) .Pera lspar lantsde lspob lesve l 'nsa la

canyada, le variable (¿) ha esdevi:rgut u:r estereotip --nDe Ia

canyá: 
' 'siatf r 

'd-iauf i fpSrtc]"' d'iuen-- '

' 
l,es figures 1 i 2 s'han obtingut assignant e1s segflents

valors nr.¡-mbrics a les variants: (É-1) = O'25, @-2) = O'50I

(e- ¡ )=o,75 i (¿-+}= l .En] .a f ig r ¡ ra}espotveurecomherres-
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tat les d.ones 1es més j:rrnovad.ores, les que han adoptat més promp-

te Ia variant (e-4)r que representa 1'etapa del canvi consu¡nat.

Dels 50 ar\ys per avall a penes ds sigpificativa .1a diferbncia en-

tre hbmens i dones. tra figura 2 mostra el procés gl.obalment, sen-

se considerar el sexe dels parlants. Com ha assenyalat I i!. labov

(1974: 130),  1 'estrat i f icacid socj-aI  cu: : r ¡ i l ín ia --com la d.e les

figures 1 i 2-¡ amb un increment gradual de Ia vari-abIe a través

d.els grups d'edat, és tfpica dels processos de canvi l ingülstic

en moviment.

Igual eom s'esdevé en la comarca d'Aiguaviva ( v. J. Ra

feI, 19812 165-9 ), també a la Can"yada de 3ia:r' eI diftong Fá] es

redueix a [á] en alguns casos. Aquesta red.uccid es produeix:

a) per dissimilacid amb un altre diftong ti{ en l.a ma-

teixá paraula t

i b) per l 'acció d'ua tonena /Q/ contigu, anterior o pos

terior aI d.i-ftongo

ñomds hém trobat un exemple de1 primer cas: es traeta

del mot misbriar e'tro els 16 eanyaders j¡rvestj-gats pronuncien

@izár¡{.  De1 segon cas, 
"1s 

s¡smpJ.es sdn molt ¡ads nombrosos:

tota /€/ en contacte amb /t/ esdevé regularnent t"] en tots

els parlants investigats. Aixf, mots com gglr gg$.r gelar .S9Er

nen i?1' jgfg' j"]"'

col'legi- i sac{ilegit

colage i. sae4ilage. ad.-

va-

gbnit, gbnero, evangblit, tots ,4 /é/ preced.i-da d.e /A/, esd'eve-

iarra,, jbnit, ibnero, evanjblit; i mots com

ana /e/ seguid.a ae /t/, són pronunciats

T,'efecte d,'vr:;a /á/ sobre vrra /e/ tbnica

jacent és variablet 'i així deJ. mot xerrj- troben Ies segflents
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riants: a) fa5éfit] --en parlants de 60 i 94 ar\ys- r b)

["é¡érit] -.en parlants de 43 i 67 anys--' i c) [aÉáiit] --en

parl-anis'de 31r 53 i BO argrs--.

Com hem dit anterio:m.ent, la regla de diftongació (15)

només afecta 1,es /e/ tbniques de 1es paranrles de1 vocabulari po-

pular; sobre J.es /é/ ae les paraules d.eJ- vocabulari culte actua

l.a regla menor categbrica d.e ta¡rcament ae /é/ (17)r eüo les trans

forma en [e].

(17)
consónánti;l
J.abial. I
baix I
alt I
poster ior  I
accent 

I

l-
t;
t:
L-

----_--> F *'{ en el vocabulari sulte

com ara

vocabula-

Can¡rad.a:

Per Ia regla menor (1?) r a partir de paraules

ggjnbdia, difer.bgci?, molésti.a --marcades amb eJ. tret F
ri culte] -, s'obtenen les forru.es u*b .["] prbpies de la

comégier, dj-feréncia, moléstig.

3.3.4, les alternances t"] tbnica vs. t"] btona, i¡¿] tbnic vs. t"]
btona i el problema d-e J-es formes subjacents

l'alte:rrarrQa t"] tbnica vs. [*] btona és una corlse-

qübncia ha1¿rral de Ia restricció [ accenll üe 1a regla (f5). A:

questa alternanga és general en tots els carqrad.ers en mots com

ial, en ial.er.9,g. iales, es jala, 5 ialen --tots aab [á]tbniea-
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enfront de gelar, g9g gele¡o, vog geleP, gB gelava --tots 
"rb ["]

btona. Per a tots els anteriors nots es pot suposar una so']a for-.

nna subjacent /Eet/r eu€ en posicid tbnica esd.evé LE¡¿! per la

regla (15) i LAaü per 1a reduccid del diftong en contacte amb

/t/, i en posicid btona esdevé [áu! per 1a reg]a de reduceid vo-

cbl ica de1 catalb occidental.

EI diftong FáJ tbnic alterna amb t"] átona en tots els

parlants d.e 1a Canyada er,casos com els d.e (18)

(18)

tiala /

cubiart /

despiart /
goviarn /

mistiari /

te].er

cubertor

d.espertaor

governar,
governaor

n is ter iós

fiarro /

tj.arra /

p ia l  /

s ia t t
siatresí /

enpia} (r) /

ferrer

terrbs

pelut

setanta

BüIpeltar

EJ.s casos de (18) 16"rru permeten postular per a eadascu-

na de les alternances [já] / ["] una sola forma subjacent amb

/e/ r eüe es realitzaria com a Fál en e1 context f+ aceent] i

c,ortr 8, ["] en el context f- accent_l . Aixl , /tét + a/ es realit

za com a [t¡¿r{ i /tet + ér/ com a peréi] .

Perb, sobretot en eJ-s canyad.ers jóvens, 1a regla (15)

ha experimentat r¡n procés d.e simplifi-cacid. Amb 1'excepcid de ca-

sos com e1s d* _(18)r 1q. regla (15) sÍapl ica sense la restr icoid

f+ accenfl , amb 3-a gual. cosa es transfor&a en una regla semicate-

gbrica:.  la regla (19).
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f--vocbric I i-
l -consonbnt ic l  l l
l - lab iar  I  l+
L l ' -

( le )

I consonbnti.el
I - labial I
!+  baix  I

I nouterior J

-------)

consonbntic
]-abiaJ-
baix
pos ter l

-L\' i)

JIT\' D

Per l 'apl icaeid de ] .a regla (19) s 'obtenen fo:mes com
\

de (20a), arnb morfemes derivat ius, i  les de (2ob)r amb morfe-

flexius. .

(  20a)

/ vera /

/ ssrt /

/ f r ; r+o

/ tEt+a

(19) viard., viardet, viardds, viard.lssim

It ciart, ciartlssim

¡ fiaror f iarret

It tiarra, tiarreta

( 2ob)

rr (f9) pi-adre, piarc, piard.s, piard, piard.em,

piard.eu, piarden, piardia . . .  t

p iadré  r . .  ,  p iad . r ia  . . .  r  p ia rga  . .  o  ,

p iarguera . . .  ,  p iarden(t)  (perb ! ,er-

sutiarrar, sutiane ... , sutiarrava

. . .  ,  su t ia r raré . . .  ,  su t ia r rar ia ,  .a .

sutiarre .o. , buti-arrara r.. , sutiar

rat, srltiaruan(t)
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( zo¡)

/ r *  ser t  +a+r/ r .  1r9 ) aciartar, aciarte ... , aciartava

. . .  ,  ac ia r ta ré  o . .  n  ac ia r ta r ia

.o .  ,  ae ia r te  . . .  ¡  ac ia r ta ra  . . .

áciartat ,  aciartaa(t)

Els fets d"e (20) són semblants als que es produeixen

en algunes varietats no esth,nd.ard.s de 1'espaqyoll7. Segons J. Ra-

fel (1981: 161-165), e1 manteni-ment d.el- d.iftong [j"] en posieió

átona és totaL a Aiguaviva i parcial en quatre loeal-itats prope-

1"". fenint en compte que Rafel ha investigat subjectás ancians,

el que es d.edueix d.e 3.es dades que aporta és que 1-a regla (f9)

ha esd.evingut categbriea a Aiguaviva -on. eI canvi s'ha consumat-

mentre que a1s altres quatre pobles e1' canvj- encara és en movi-

Trt, 
i Ia regla (19) hi és una regla varlable.

Tr.* regla (19) ens planteja el- problema d.e d.etemi¡rar 
'

ei s'ha prodult reestructuració en la gramática deJ.s carqyad.ers

jóvens; és a di¡c: si han canviat 3-es representacions fonolbgiques

subjacents¡ Pensen que el.s parlants jóvens, la gramática dál-s

quals és capag de produir fo::nes com les de (20), han reest:nrctr¿-

rat Ia seua grambticar Ia regla (19) ja no hi actmaria perqub hau

rien canviat 1-es formes subjacents, que en els exenples de (ZO)

foren les qre apareixen en ( 21)

( 2r)
a) /vjard,/ /ajaqt/ /tja¡/ /riar/

'  
b )  /p jard , /  /so t+ tJaf  +a+r / , /a+ s jar t+a+r /
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3.3.5. Ies regles variables d.'obertura d.e /o/ i /g/

A 1a gramática dels parlants

regla variable d'obertura de /o/ (22),

l.;es /o/ subjacents en e} eontext tbnic

d.'un o nés segments no sil'lábics --és a

nants o semivocals--.

d.e la Canyad.a existeix Ia '

1a qual transfornna en Lt]

final de paraula seg¡rit

dir¡ d.'r¡na o més conso-

(22)

[-- "oo"onbnticl
| + hbial I
l -ba ix  I

.  |  - 'a l t  I
|  + posterior I
D aecent J

----+ ([. o"'l> t- s*.rbuif #
L J1

per apli-cacj-ó de 1a regla variable (22) paraules com

ara nebo!, ,cQlonn Ia tos¡ sord. i !ord, totes anb /o/, sdn pronrn-

eiades amb icl : lneuSf [aorin] [a tifl ["i"t] pirt] ' Aquest

canvi vocblic ori-gÍ:ra alguns casos d.'h.omoní¡ria; Aixíe 1es oposi-

cions: la / tós/ vsr eL'/ tós/ ,  /sórd./  vs. /sórt/  i  /úra/.vs'

/tárt/, es neutraLitzera en [tá=] , t"á"t] 
j- Lt5"ü - Paraules

com ara /nebód + a/ , /Uolóm + a/ i /sótd' + a/ no compleixen

1a d.escripció estrrrctural de (22) --car la /o/ va seguid"a d'una

vocal abans del llnit de Paraula-, i, per tant, no s'hi aplica

i es pronuncien a^mb fo] -:

1,a regla (22) ds una regla variable perqub 1a freqübn-

cia d'aparicid 
-¿e 

1es variants -*(o-1) = t"J , (o-2) = ['"J i

(o-3) = tg] 
-* és una fr¡-ecid de restriccions socials com l'edat

i el sexe, i d.e restriccions lingülstiques com 1'entorn morfono-
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Ibgic i Ia categoria gramatical. les restri-ccions socials actuen

de 1a marrera segflent: a) l'ed.at: en els parlants menors de 25 anys

e1 predominj. de J-a variant (o-3) és absolut; en e1s parlants d'e

més d,e 75 anys eI pred.omini de (o-1) ds tarabé absolut; en eI g'up

d'ed.at i¡jtei1rnedi alterrren 3.es tres variants. b) el sexe: en el

$:up d'ed.at interuedi el- sexe és e1 factor deterninant de les d.i-

ferbncies: en les d"ones d'aquestes edats inte:mbd.ies Ia freqübneia

d'aparicló d.e (o-2) i  (o-3) és notablement superior a Ia dels hb-

nens. Els factors ]-ineiifstics que afavorelxen 1'aplicacid de (22)

són: a) si Ia /o/ va seguida de dues eonsonants la regla s'aplica

amb més freqübncia que no si va seguid.a només d''utla. b) si 1a pa-

raula és un substantiu 1a regla s'aplica a.mb més freqtlbncia que

no si és rrn verb

la regla variable d 'obertura de /e/ ( 23 ) tra"nsforma en

te] Les /e/ subjacents en e1s mateixos contextos que els cle (22).

(  23)

F ""-l #|  - l

per l 'aplicació de Ia regla (23) paraules com ara /séa/,

gg, Déur.serp i rei, totes allrb /e/r €s pronuncien amb [e] :

Fétl Fék] Eé*l FÉ"p] gdlJ' . I'a resla {23) no pot produlr ho-

monf-mies, perqub és posterior a La regla (t5) de diftongació d'e

/e/ ; i ai-xf , 1es oposicions ta¿*] / tdÉü ' [u¿t] / t"éq es re-

I 
"oo=on}.nt:-cl- labial I- baix I-a1t  I

- posterior I
+ accent 

I

De la dialectología a la teoría de la variació lingüistica: El cas del Valencià meridional alacantí.Jordi Colomina Castanyer.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983.



139

alitzen a la Canyada tdé-] / E¡¿*rl i É¿t) / Eliáq . les res-

triceions socials que aelnren sobre J-a regla (23) són les mateixes

d.e (22) . '

les regles variables (22) i (23) es poden resu.mir en u-

na sola regla, la regla variable d.'obertura d,e /e/ t /o/ (24).

(24)

r
lo

t:
lo (

LJ

consonb.nticl
]-abia]- t
baix I
a1t I
posterior I
accent 

_J

r lJt
l- si1'l.ábie | /+t lL -  - L

En la regla (2+)r si  o( = + ,  /o/ esdevd [c] ,  i  s i

o( = , /"/ esd.evd [e ]

3.3.6. Tta regla variable de tancament de /C/

a regla variable d.e tanca^nent ae /c/ (25) converteix

contextos en qub no acüra'(22),

acabades eo /-ó#/ r en les pra-

4 . .

/

/

/- ( l- "i1-l v co (w) )#
/  L  )L

en e1s

agudes

tbuic

\
baix | )

) /
/

l.es- /ó/ subjaeents en ló]
6s a d.ir, en les paraules

nes i esd:ríixoles anA /c/

(25)

f-- "oo"onbntill+ l -ab ia l .  |  , t -
| + baix l---t ( l-
l -a l t  |  \L

I 
t accent 

_l
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En virtut de la regla variable (25).paraules coui ara

bo, ?gtbr aixb, oI i ,  porta, boira, catb]. ica són pronunci 'ades a:ub

[o] . E1. fet que el.s contextos de 1es regles (22) i (25) siguen

eomplementaris, té com a conseqübncia que I'aparició de [c] o

t"] en les representacions foabtiques siste¡obtiques siga pre-

dictible a partir d.el eontext fonolbgic, independ.entmeat deI fet

de tenír /c/ o /o/ en les repre.sentacions fonolbgiolues siste-

mh,tiques. . ,

l 'rlnica restriccid sociát de ].a regla (25) és l 'ed.at:

en el.s parlants menors de 40 anys pred.omina J.a variant (r-3) = [g],
mentre que en e1s majors de 50 anJrs pred.omi-na (J-1) = 

[g]t en e1

gru.p d'eüat intermedi alternen les dues varj-ants esmentades i.

(r-z) = lel,.
Paral le lsment a la regla (z i l  actua la regla d 'assimi la-

eid vocblica (26)r €o virtut de J-a qual les [3] átones,procedents

d,e /a/ subjacent produldes per la regla (5) d.'assimilació vccbli-

c&r esdevenen [o] btonan

(26)

"orr"oohrrti"labia].
baix
a].t
accent

r
Ir
l*
t

Paraules com /p

d'assi-:niJ.acid vocblica (5)

per 1'acci6 d.e l-es regles

--.......* <L *'f>
irta/ i /táza/ r eüe per 1a

es transforrmerl en pártcl i

(25) i (26) esd.evenen pórt{

regla

[tóz{ ,
i fxózo].
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les regles (25) i (26) es troben ordenad.es en Ia gra-

m).t ica d.esprés de 1a regla d. 'assimilació vocbl ica (5),  com es

pot veure en les d.erivacions d.e (27).

(27)

mo].ta nblta dóna d,ona fdra fora

representació
morfolbgiea

r. (5) assll,,I.

r .  (25) TANC.

r .  (26)  ASSI .

forma
d.erivada

mólt+a .nál+t+a dón+a

md].ta

nóttc

nó]-t c

mó1to

ndlto d.dna

fórr-a fóyu^,

fóra

fórr

fórc

fóro

fóro

din+a

dinc

d.ón¡

dóno

dóno

mantenir

[tdra] /
abans de,

prdrtal ,
1a regla

Grb.cies á I'ord.enacid de regles de (27) és possible de

diferbncies entre [nart{ / 
'[n0rtd 

, faóna] / [¿dro] ,

[ró"{ . Si 1a regla d.'assimil.ació vocálica no s'aplicbs

(25)-(26), les oposicions anteriors es confond.rien en

[¿ór{ i [fdr{ , com de fet oeorre si no es pot aplica

(5),  com pod.em veure en Les der ivaeions de (28).

De la dialectología a la teoría de la variació lingüistica: El cas del Valencià meridional alacantí.Jordi Colomina Castanyer.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983.



141

(28)

óssos ossos

representació
morfolbgica

r r  (5)  ¿ss:u.

rr  (25) fANc.

fo:ma
d.erivada

ós+o+s cs+o+s

dsos

ósosósos

E1s fets presentats en. (27) sdn d'un gran interds teb-

ric, perqub 1a distj:rció entre mots quasi-honbnins no s'hi realit

za grb"cies al.s fonemes tbnies qtre els d.iferencien en les formes

subjacents -- /c/ vsr /o/ - i en l-es tealLtza.cions fonbtiques

normals en catalb, sinó grbcies.a J-es d.iferents representacions

fonbtiques super:ficials d.'un matelx fonema ).ton /^/ , el qual és

capag d'aportar j¡.formacid proced.ent dels canvis e4perjnentats

en la de:rivacid. EJ.s fets d.e (27) confir"men la hipbtesi d.e M'

Halle (196e: 158-160) que hi ha casos en qub el pri::eipi de sjm-

plicitat ens forga a mantenir representacions subjacents d.istin-

tes per a segnents que no contrasten mai fonbticament. Halle va

arribar a aquesta conclusid després d.'haver observat que en aLgrrr:s

diatectes russos, malgrat no d.istingir en superfícLe /o/ vs. /c/

1- /"/ vs. / n/, el comportament de J-es vocals pretbniques in-

d.icava que a nive1l subjacent eneara es conser:\raven 1es ¿:-stin -
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cions. Paral'1elament aI que s'esd.evé en e1s dialectes :rrssios, en

els casos o.e (2n de la Cargraoa, éu la vocal postbnica Ia que

ens ind.ica que a nivell subjacent encara es ¡cantenen les distin-

c,iong .

3.3.7,  E1s canvis vocb, l ics de1 par lar  de la Canyada de Biar:  con-

clusions.

Sense dubtes e]- canvi més interessant que es produeix

en el parlar de la Canyada de Biar ds 1a diftongaeió ae /€/ --tb-

nica i, d.e vegad.es¡ átona-; en [¡"]. Ira mateixa d"iftongació es

ddna també a Aiguaviva i La seua coaarcar €o el Baix Aragó d.e par-

1a catalarra, i en algur,.s pobles dels Ports de llorella (v. J. Had-

wiger, L9O5i IT. Sanehis Guarrner, L9+9r 1980; J '  Rafel ,  A978r 1981).

I,a regla de diftongació ae /t/ tbnica (15) és a i¿ Ca-

nyada una regla variable, i (E ) constitueix una variable socio-

lingfilstica, car les d.iverses variants a través de les quals b'ac-

tuali-tza apareixen amb una freqübncia diferent segons 1'edat d.e1s

parlants i 1'estil contextual. Dins eI contlnur.¡m d.e realitzacÍons

d.e (S), i  sense 1'ajut de la fonbti  a elperjmental,  hem destr iat i

quatre variants: lE] [¡t] [g"] i [¡"]. r,a varia¡t [e] ¿" la for-

ma tradicional, [¡{ representa el canvi consumat, i [¡¿] i [g"]

sdn etapes i¡rtermbdies. Esquembticamentn podrfem d.escriure el

procés de 1a d.Íftongació nitjangant e1s passos segflents:
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l 'estratificació social eu::villnia d.e les figures 1i

2, amb un increment gradual de 1a variable a través dels gxrrps

d. 'edat, és t ípica d.els processos de canyi l ingüfst ic en moviment

1,a regla d.e diftongació (15), a causa de la restriccid

f+ u."""ttt] no pot produir una generalítzacií de les aparieions

ae /e/ com a [¡"], car. en posicid btona le/ no resulta afect"ada

per 1a regla (15), sind tan sols per 1a regla de reducció vocb-

j-ica del catal), occj-dental ( /S/

nances con tiama/terrbs, tjrala/teler, fiarroÁSrrer, n1.stj-ari,/

mi.sterids, les quals exigei-x.en formes subjacents alr,b /€/,

Perb 1a simFli f icacid de ]a regS-a (15)r P€3 pbrdua de

la restricció [+ accent], la r"egla (19) --1a qual. aparei-x en

1a grambtica dels parlants jóvens-- sí que generalítza en fes

representacions fonétiques sistemátiques [¡"] r p.€. viard, g"r-

d.elr viardós, viar-dlsg-im; piagre, piarc, piP.rds, pia$r piargen(t)

i sí gue pot produir canvj.s en les representacions fonolbgi-ques

subjacents. Si el fonena /t/ sempre apareix en les representa-

cions fonbtiques sistembtiques com a ta,]' no hi ha motiu per a

marrtenir fbrmes subjacents etub /S/: el. qlre ocorre és que canvien

1es fonnes subjacents -- ae /S/ a /i"/-- i desapareix la regla

(r9). .

-?
\}
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1a

trae-

EIs diversos canvis vocblics qlre es prod.ueixen a,

Canyada de Bj-ar semblen ad.ir-se amb un fenonen d.e cadena'd.e

ció (v. A. \{artinet, L955¡ 83), iniciada per la d,iftongacid

/€/ (reg].es (15) i  (r9)) j ,  l 'obertr¡ra d.e [r*]  (resla (9)),

i"seguida per 1'obertura de /e/ i  /o/ (regla (24))"

Si a aquestos desplagaments afegÍm el fet que

textos d.e res regles (22) ( /o/ --- [r] I i Qil ( /"/

sdn complementaris, no és aventurat de guposar que hom

un sistema voc}.lic d.e tres graus d'obertura,

e1s corl-

-- t"l )
tendeix a

4-  Wt
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en el q.ual les aparicions ae [o] i t"] vj¡drien cond'icionades

pe1 context (regles (22) i  (zi l),  aixl com les de t"] i  [¿]

(resl-a (23) /./  --> E) --).

Perb hi ha alguns fets que s'oposen a a"q1lesta reducció

del nonbré de fonemes vocblics: bbsicament, 1'existbncia de Ia

regla d'assjtoilació vocblica (5), sit¿aüa en e1 eonponent fono-

lbgic de 1a grambtiea abans que 1a regla (zil ( /c/ * [o] ) '

les d.erj-vacions d.e (27) sdn una prova d',aquesta ord'e-

nacld de regles, és a d.ir, la regJ.a (5) abans que 1es regles

( 25)-( 26) , ca:¡. altra,ment no fóra possible que Ia /-a/ de g!]-]at

d.ona i fora aparegUés corn a [o] en 1es representacions fonbtiques

sistemb.tiques, moltor gono i @' En efecte' tindríem que

/*>L + t + 4|, /dlr- + { r /fxa/ per la regla d.e tarrcament (25)

esd.evj¡rdrien [mdrta] [adn{ iFdra], i 1a reg}a ( 5) d'assjmila-

ció no pod.ria aetuatr. En ]-es derivacions d.e (28) podem couprovar

com si no es pot aplicar (5) es pt"cüueix.homonfmia entre mots

nomdsdi ferentspe l fe tdeposse i r /o /o /c / 'p '€ 'éc" "ygg

qr¡e es pronrncien tots dos com a [0"o"]

I,es oposieions entre molta / nolto¡ ddna / YrIo i

i , -  3 ^ * ^ ^  ^ " l ^ i o n a n t c t  d . ' 9 *

fórg / foro de (27) ens indiquen que les formes sub jacents d''a-

questos mots encara són diferents --les primeres ar,b /o/' les

segones amb /=/--, encara qlre a nivell superficial 1'oposició

només es mantinga grbcies a la /-^/ final, que és capag d'apor-

tar j-aforinació dels canvis e:qperÍ.:nentats en altres etapes de 1a

derivacid'
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3.4.r.,A cENERAtrrzAcrd IE rA ptRDuA DE ta /a/ mrmvoc¡JrcA

3.4.1. Ireballs anteriors

A. M. Alcover (1908 ¿ 286-7) fou e1 pri-mer que don} no-

tlcies d.e Ia pbrd.ua d.e Ia /a/ i:itervocálica en va1-enciá, Segons

e3. ti-:egüfsta mallorqulr aquesta pbrdua ae /a/ era general en qua-

si tot e1 Regne de Valbncia en les ttd.esjnbncies" -ada i -"dol; a

la "regid al-icantinatr, J.a pbrdua ae /a/ intervocálica.era més

aecentuada, ja gue afectava les ttdesinbnciesfr -adq, -gdorr -idg

i -ud.a - .

P, Barni ls (1913: ${ fo, 86-89) en el seu estudi sobre

Die lulund.art von AJ-qc_an-t,, considera que rf die Behandlung des inter-

vokalischelr T bildet eines der Hauptcharakterj,stika rlnserer L,iund-

a¡strr; augnenta el nombre d.e contextos en qub es produeix la pbr-

dua: -@, -899I, -@-' -"dlf-' -99!-n -*, -lÉg' -jgé-, -@,

-gdb-, -iü-r -!lar {1d", i -odá- ( eansal8' gg3¿$,' cá, vol-ta, 11au

E9r, E€r Naal, ferraür?, maür, calra, ffg, ggrg3, I9g, poer,

via, feria, mua i ajuavg ); i relaciona laneboa, E€r dialt

pbrdr.ra ae /a/ j¡rte¡vocbllca amb el. que s'esdevingué en franeés i

en 1a terninació -ado de I'espar:¡rol t

A, Griera (L92I/L9+9. 77-B) atribuf errbniament Ies

pbrdues ae,' /a/ i:eteryocbJ.ica de 1'alacantl a tot el. valenci&,:

trl¡tlo d.e ].os fenómenos más tlpicos d.el valenciano es la pérd.ida

d.e 1a -f-: €r I€r g!g, E!3, llauraorr EEr neboar !9IgSr

$}}r naal, maür, etc.tt
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L[. Sanchis Guarner ha consid.eratr €rr d.iversos treballs

-- ja esmentats, v. 2.1J.1.--,  +a general i- tzació de Ia pbrdua

ae /a/ intervocb.liea com urra d.e les caracterlstiques defj:ritbries

oel trparlar alacantltr.

J. Verry, en e1 seu eslnrd.i deI valencib parlat al Sucl

del riu xrlquer (tglS: ! a) ¡ s'oeupa d.e 1a pbrdua de w /a/ intervo-

c),J-ica. Pode¡a resumi-r J.es seues aportacions en e1s puats segfients:

1) Ia pbrdua d,e /a/ en eJ.s sufixos -"d", i -"dgry d" ge-

neral en tota Ia zona estud.iada. EI traetament d.eI

sufix -ggor, presenta |tfluctuacionstr en algunes loca-

l i tats.

2) I,es pbrdues ae /a/ es generalitzen sobretot en el

triangle nerid.ional Nove ld a-Alacant-Guarda.mar.

3) Sasant-se en el. fet que Les localitats on es produei

xen més pbrdues d,e /a/ són frontereres o molt caste-

llanitzad.es (Alacant), proposa d.'interpretar cl- feno

men en relac j-ó a^¡ab el que s'esdevé en murci¿ i en

1es parles meri-d.ioaa1= 1U.

3.4.2. Sociolingülstica histbrica: els inicis d.e la pbrdua d.e /a/ ,n-

tefvocá].i ca elfalenciü,

Segons A, M. Sadia (f95f :  5 69r f f l )  -que he. estat lU-

nic Ii:rglflsta que ha tractar d.'estabUr Ia cronologia del canvi--

Ia pbrdua. d.e U /a/ intervocá1ica deu ser prou modernar ear no

apareix en eJ.s textos antics ni ta.npoc en la literatt¡ra popular

de1 segle XVI.
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Per ta ld ' ,aprox i .mar-nosa l ,e tapa inc ia ld 'e lcanv i '

bem estudiat eI tractament de U /A/ intervocb'lica en una revis-

ta satlrica valenciana del segle XIX --la Dgnsayna (I844-IB+5)--

i en alguns treballs lexicogrbfics valencians d'eIs segles X\rIII

i xlx.

la Donsa]ma, obra de J. Berreat i Baldovf (sueca' 1Bo9-

Valbncia, 1864) i de J. M. SoniILa (Valbncia' 1BOB-1880) d'evia

reflectir d'u.txa nanera fidel La parla poprrlar de les comarquesl

cent ra lsva}enc ianes, jaqueelsautorsaf imavenc lara . rn 'entque

escrlvien ren Yalensiá tal COm se parla ea 1o d'iar' (p' I?)'

Totsegu i t resue ig te ls resu} ta tsobt ingutsüe les1o0

pr imeresapar ic ionsenaquestarev is tade.motsa.xobe] .gr r rp-eg-

+ vocal, amb indicació de 1a categori-a gra"rnatical.I9

ad jeet ius

particiPis

substantius

verbs

tota1

percentatge

ad jectius

substantius

partieiPis

adverbis

-@

9

,

10

1

-a

2

5
22

5

34
58/,

-398

o
B
1

2

25

+4"

-ades,

2

2

o
'o
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tota].

percentatge

tota].

percentatge

tota].

percentatge

tota]-

percentatge

total

percentage

tota].

percentatge

tota].

percentatge

4

2V"

-adeta

o
q"

-adet

o
ú"

-ador

IL

73f"

-aeta

9
rcú

-aet

1

rcq"

-gor

3

+3{,

-aora

4 l

roo/"

-af-

3

751"

-aé-

L

LAq"

4

57f"

-ad.ora

o
q"

-gdr-

1

25/"

-eÉ

o
v"
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total

percentatge

resum, ten im:

eonservacid ae /a/

en el grup -gg- * vocal

150

pbrdua ae /a/

en el. grup -g!- + vocal

66

66f,

34

34/"

les d.ad,es d.e la DonsaJr,na ens perneten postular 1'exls-

tbnci-a de la regla"varj.able (29) en Ia gra¡nática dels valencj.ans

del seetor central a nitjan segle XIX.

(2e) /

/a/ ------+ <ó> 1 /"/

la regla variable (29) elid.eix 1.es /d/ sitmades entre

una /a/ preced.ent i qual.sevol altra vocal.. la variable soei-o1j-n-

gttística (d) es real-i:rtzava ni-t jangant dues variants: (d-1) = [dl
i  (A-Z) = Ó. Els principals factors socials que cgndicionen 1a

regla (29) sdn:

1) El context /" /  _rt  ¡  és a dir,  la posició pretb-

nica de Ia /a/ afavoreix l 'aplicació de (29)z jnAf"

de casos de -ggter € i -9.

2) la categori.a gramatical d.e1s mots. E1s substantius

afavoreixen I'aplicació de Ia regla: 22 casos d" €

sobre un total d.e 32t 8 d.e -aeg sobre 10; i aixl na-

tejJc e1s verbs¡ 5 casos d.e -á, sobre 6;en cauvi, els

adjectius frenen I'aplicació de 1a regla: 9 casos de

-ada sobre un total de ].I -.
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L'rfnj-e factor social que podem estudiar a T,a }onsaJrna

és 1'e,stÍ].. les restriccions estiHstj-ques principals que hi hem

trobat sdn:

J-) Els diminutius ¡ propis d.e 1 'estil familiar

afavoreixen 1'elisid ae /d'/t 10Oy'" de casos

i -aet.  "

2) El morfema /-ada/ a¡nb el significat de 'co1p donat

a¡nb un cert objecte' ¡ propi de 1'esti1 col'loquial.,

afavoreix J.'elisió de /a/: 8 easos de -Qr -g€ en-

front d'un soI cas d" -ad* ( esparde$á (p,. 3) r d9g-

satrn:á (3),  u1]-á (Zr¡,  pal¡ná (Se¡¡ porrá (Sa¡r n{?i-

xaes (80) , te l l?es (S0¡ ,  puñaes ( fO4) ; safanori-ada

(zo) ).
3) El, nivell d.e llenguatge adoptat en els textos. En

general I,a }onsafna és escrita en u¡' llenguatge plg

beu, perb d.e vegad.es algun poema adopta un to més

cul-te. Així a 1a Declarasid a.norosa o o. (pp' 70-75),

escrita en un. estil nds culte d-e ]-'habitual a ].a

revista i amb un lbxic suprad.ialectal ( tteixa ndyaff

pr 72 ), de set casos d.'aparici-óa$r, la variable (d)

sis sdn de eonserv aclró de la /d/ry:

També hem investigat el tracta¡nent de La /a/ intervocá-

algunes reptegUes lexicogfbfiques valencianes dels segles

XfX, En dos d.iccionaris de1 XTIff¡. el de C. Ros (L76+)

M. J. Sanelo (1760-1827) editat per J. Gulsoy (1964) r ro

cap cas de pbrdua de /a/, tan sols algunes substitucions

i. afectiu

d.e -aeta

].ica en

aTrrr i
i e lde

apareix
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ae /a/ per [r] ( p. €. I1ild, l+roner per comptes de Llidér

].lid.on,er ). En e1. diccionari de lrl' la^marca

és Ia mateixa que 1a dels autors esmentats

(1839) Ia si tuació

det XYIII: caP Pbrdr:a

carafal i ltiró en ].loc
ae /a/n J- algunes substitucions per ["] (

de cadafg.l i ].Iidó ).

1,a situacid canvia consid'erablement en la segona meitat

de1 A-IX. J. Escrig reconeix expllcita,ment en la Sucfnta ad'vert.en-

cia que encapgala eI seu d.iccionari (1851) que rtla letra d d'eja

de pronunciarse muchfsj-mas veees cuando está colocada entre d'os

vocalestt, ir seguint un criteri d-e fidelitat a Ia pronrfncia --ex-

eessiu en una obra normativa, perb interessantlssj-¡n per a Ia his

tbria de Ia llengua--¡ sdn nombroses en el seu d'iccionari 1es

entrad.es d.obles de1 ti-pus: -á, -a{a; -ghr'' @s.; -@' -aq}rg;

*gI-n -4-; -adé-, -3&g- ; -ags! -3, -atre,[ -g.t-adot, -aho!; *cT

Aquest mateix tipus d'entrades d.obles es troba també en els dic-

cioaaris de M. Rosanes (1864) i J. l,tartl Gad'ea (f909) '

I,a regla (2g)r Qu9 era variable en el segle passat

eom es dedueix dels textos que acabem d'eslnrd'iar, ha esdevingpt

categbrica en el valencib, actual --amb 1'excepció del .valenciá

septentrional, on es conserven 1e s /d/ i-ntervocb'liques--t espe-

ciatment en 1es paraules a¡ab eI g'up /"/ + /a/ (morfema de pag

ticipi) r vocal, és a dir, e1s gnrps morfenátics -ad?r -999I -at

-glgL -g, -"d-".!. -a i -@r. i parcial¡Tent en eIs grups -tffi-t

-ú i -"dé- . E,, e1 valencib colloquial actus] -p's septentri

onal-- existeix, doncsr ' la regla categbrica (30¡.
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(30)  /
morfema d.e partici.pí /d/ --------> Ó I /"/

/

:tt

3.4.3. T,a genqralitzagió oe ].a pbrd.ua de la r/d./j¡rtenrocá1i.ca en el

valencib nerid.ional alaeantl

En e1s 28 pobles de 1a nostra

e1 mapa 6, l.a regla (¡O) ha experimentat

ció i s'Lte" transforuat en J-a regla (3f ¡.

(  31)
' morfema de participi /d/

ar

zona d'estadi que j¡rd.ica

un procés d.e simplifiea-

] .a ( lo¡

restri-ccid

v- t

ó/

la regla (:f¡ és ¡nés simple, mds general que

perqub Ia seua foraalitzaeíó requerei-x uenys trets: l-a

contextual /"/ de (:o¡ ha estat generalitzeda a

ée a d.ir, Ia regla (:f¡ s'aplica no solament si l-a /d,/ seglej-x u-

na /a"/, sj¡rd d.arrere qual-sevol- vocal.

En virtut d.e Ia regla (:f ¡ s'elideix e1 mérfe¡ra de par-

ti-cípL /d/ sempre que esdevé j-ntervocálie, tant després de La /a/

tembtica d.e Ia primera conjugació, com d.e /u/ o /e/ tenática d.e

la segona i ae /i/ tenbtica de Ia tercera. En les d.erivacicns de

(:Z¡ podem veure alguns exemples d'aplicacid de 1a regla (3f¡,

la regla ü'e1isió d.e1 morfema /a/ intervocblic (:f¡ --aixf com

les regles (29) i  ( :O¡-- pressuposa 1'apl icació de J.a regla d'es-

pirantitzaciór elre transforma 3-es obstnrents sonores intervocbli-

ques /b/ /d/ /il en [e] té] [6:] . ( r'a regla de RED. voc. és

J.a regla d.e reduccid vocáIj-ca de3- catalü. oecidental, i la regla

de RE . VOC.' rma regla que redueix d.os vocals i-d.éntigues succes-

sives a una sok) , 
'
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(:z¡

casada mocaoor ferradura

representació
morfoJ'bgica

T.  de  RED.VOC.

T.  d ,ESPIR,

Tr ( :r¡ d. 'Elr.

T .  de  RED.VOC. '

forma
d,erivada

/}az+a+d+a/ /mok+a+d+óT/ /fer+a+d$tra/
; 2reraoura
. ,rera€ura

fefarlra

mokaór feiarlra

kag,á€.a

k:azáa.

kazá"

kazá"

mokadór

mokáor '

satmda vened.or perdudeta

representació
¡norfo1.bgica

r. de RED.VOC .

T o d. 
,ESPIR.

T, (: l : . ¡  c[ 'Elr,

f orna
d.erivada

/ sabuf+d,+a/ /vele*e+d+6T/ /p¿rd.+u+ d+ét+a/

perdudéta

perduééta

pe:réuéta

perduéta

sabrfda

sabrla

sabrla

vened.dr

veneór

veneór
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ferida patidora seguidet

representació
morfolbgica

xr d, ,ESPÍR.

r. (:r¡ d'Etrr.
forrna
derivada

/fer+l+d+a/

f erlda

ferla

ferla

/pat+í+d+6r+a/
patidóra

patidra

patióra

/seg+í+d+ét/

segidét

se6:iét

segidt

la regla ( 31) . només ds variable en un poble: Ia Toráe

de 1es Maganes. l 'rfnica restriceid social que hi hem trobat és

l 'ed .a t :  ene] -s  g t3upsmor fbmics /  e  *d  +  ó ,  /  i , "  /  i+d+6r /

1'el.isió ae /A/ és pr},cticam.ent general en tots els parlants

(p.e. veneorr pat ior),  perb en e1s gnrps /  * + d. + a /  i

/ t + d + e./ els parlants majors ire 60 anys conserven }a /a/,

mentre que en e1s tor:ruans urenors d.'aquesta ed.at l'el.isió és qua-

si general (p.u, 9919-94}3,¡ vestid.a / conegsa, vestig ').

Xn e].s altres 27 pobles que Í¡rdica e1 mapa 61 Ia regla

(}a) és categbri-ca, és a d.ir, elideix el morfema d.e participi

/a/ en tots e1s casos en qub esdevé intervocáIic. la zona or

(:f¡ és categbrica comprén tots etr-s pobles catalanoparlants si-

t¡.rats a1 Sud de la lfnia Biar-Busot --vint localitats-- i se,t po-

bles situa{s immediatament at Nord. d.e la lfnia esmentada.

No disposem d 'una inforuació exacta sobre 1'bpoca en

qub comengb a actuar 1a regla (:f ¡ , perb pod.em suposar gue e1 seu
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origen fou contempora¡ri aI d.e Ia regla (29) r eüe com hem vist

més amunt es d.ocumenta ja a mitjan segle XIX. la documentació

nés primerenca que posselm d.e J.a regla (:J-¡ en eI valeneiá meri-

d.ional- al-acantl és de 1a d.arreria del segle XfX¡ seguia (per 99-
g¡idC) a Novelda, en 1883, i decidia, atref:ig, cumplia i g$!g

(per decidida, atrevig-a, complida i eixida) a Elxr €D 1891".

la regla (:f ¡ degué erperinentar ben enjorn una gene-

raLitzacid que 1a transfo:mb en la regla (33), l-a qual- no sola-

ment elideix el. morfema de partieipL /d/ interrrocálic, sind tot

fonema /a/ intervoeáIic,

(33)

/d/ ---------> <ñ> 
/

les prÍmeres d.ad.es de qub disposem de 1a regla (33)

són també de 1a d.arreria de1 segle XIX: uaeixia i 
"efggg! 

(per

madeixa i refred.at) a Alacant en 1884, i- viar g9g3lr enreaort

enfa_ajr verd.aer i poer (per vida, que4arr enredad.ort gg[a@[t
2'¿,

verd.ad._er i poder) a Efx en 1B9l 
-".

La regla ( 33) no ha atés en alacantf eJ- mateix grau

d.'unifonnitat que la regla (:f¡r car cada mot afectat per 1a

regla (33) presenta u.na extensid geogrbfica diferent. Grh.eies a

1a gran quarr.titat d.e mots ar,A /a/ que contenj-a eJ. nostre qüestio-

nari --mig 
"uot"rr*24 

-- podrem estudi-ar 1'elisid ae /a/ amb u¡'

Sau prou eonsiderable de precisid. En els mapes 7-L2 apareixen

resumits e1s resultats d.e la nostra recerca. En cada mapa hem
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a$:upat e1s mots en qub La /d/ es troba en un mateix context:

/ud,/ + Y (rnapa 7), /ad'/ + v (napa B), /ed./ + v (napa 9)r /cd'/ +

V (mapa lO), /oa/ + V (rnapa 11) i /ia/ + V (mapa 12) " les diver-

ses isoglosses d.'aquestos mapes indiquen que en els pobles sitt¡-

ats al Sud de la llnia s'ba prodult I 'elisid d'e /d,/ en el mot

consid.erat, perb Aa /d/ es conserva en e1s pobles situats al

Nord. , Ire gfadacid de les isoglosses ens pe:met vell-re 1'estat aC-

tual de la difusió lbxica i geogrbfica d.e l'elisió d.e /a/ i-nter-

vocáIlca. Com ha assenyalat Bailey (J-972: 55) e1 feix d'isoglos-

ses indica que 1es d.iverses eli-silrns s'i:apliquen uaes a altres

( v. 1.8.1. ) .  En Ia matr j-u (34) representem 1'eseara d' i ¡n-

plicació corresponent a1s canvis del mapa 7 ¡ i en la matriu (35)

L'escala corresponent a1 mapa 8.

tF',(3+)"

rr
"1 Ez t3

MILA

E4

muat

E-

a juar

Il

"6

saluarescuellar esternuar

L

t

l-

l-

1

1

o

f-

I

1

1

1

L

l-

o

0

1

l,-

]-

1

o

o

o

1

1

I

o

o

0

o

1

I

o

o

o

o

o

1
o

o

o

o

o

o

vt

Y2

v3

v4

v5

v6

Y7
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( 35 )26

E,
I

mde,ixa

Ez

caena
"3

maera

E4

l{aal

n5

agraar

E6 t7

foraar naar

]-

1

l

t

1

I

I1l

o

1

1

]'

I

t

1

o

o

I

]-

t

L

I

1

1

1

o

0

o

o

1

1

1

o

o

o

o

o

I
1l

o

o'

0 o0

vl

v2

v3

v4

Y,

Y6

'7

v8

Ell  1'escal¿ ¿' impl icacid representada en (34) hi  ha una

ordenació trj.neal jerbrquica d.e sis elements, corresponents a 3.'ac-

cid d.e 1a regla ( 33) sobre escud"ellar (E1= escuellar) r esternud.!¡,r

(Eo= esternudal ) r  nuda ( fem,  de mrt )  (Er= nua) ,  mudat  (Er= muat) ,
b J _ T

g"iu4ar (E-= ajuar) i salugar (E.= salu€) . La preslncia en una
.t

varietat d.e ll-engua d.'u¡t element E*, i¡npl.ica 1a presbncia de E+1,

F  r r  8 , .  (p .e .  E  ,  (muat )  inp l i c& E .  (escue l la r ) r  E  - ,"+2 ,  "+3  " '  + l_  + ' - -  -  I  ¿
(esterrmqr) i E 

3 
(nua) )r i ta presbncia d.'un element E_, im-

p l i ca  E , , . . "  -E  -  r !  (p .e .  E  " ,  (mrda)  imp l i ca"-( i-+1) t "-( i+2) t "-( i+3,) 
'  o ' --n -J

E_/ (nudat) ,  E *  (a iudar)  i  E_^ (salud.ar)  ) .--r -¿
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nn matrius com (34) i (35) s'expressa clar**t* '*" si

.-g-1 valor d.'una casella x és 1r J- iu també e1 valor d.e tota case-

J.1a .superior a I en 1'ej¡c vertical i a l 'esquerra de I en L'éix

horitzontal; i que si eJ. valor d'una casella ¿ és O¡ 0 será també

eJ. valor d.e qualsevol casel.la j¡f erior a ¿ en l'efx vertical i si

tuada a \a d.reta de f, en 1'eix horitzontal. les escales d.'impliea

ci.ó poden representar-se ta.nbé U¡realment. En (:e ¡ representem

1a corresponent a (34).

( ¡o)

+Te; -86 +85; -85 +Eni -84 +83; -83 +Eri -E, +Et; -Er

Cad.a secció d.e (:O¡ ind.iea una varietat d.e llengua en

la qual es d.onen totes les elisi-ons implicades per +Err i no es

d.onen 1es i¡rplicades per -Ei. Aixl, la varj-etat VU d.e (34) --col

responent als pobles d.e la Romana i Finestrat--r maread.a coiri a

-En +Er, presenta J-es elisions E1r Ee i E3 (eFcuellarr gste:=nrar

j. nua)n perb no les de Enr ,j i E6 (car diuen roudat, aiudar i ge-

ludar) .

Ig¡¡al_ment en la vo de la matriu (35) --coffesponent a

I{utxanel--, marcad.a com a -85 +84 , I'element EO (Uaa!) inplica

E1, E2 i E3 (naeiJ<ar S& i el cast. E39E) r i l 'eleuent -EU

(agaoar) i-npric* -E6 i -EZ ( forad-ar i nadar).

De la m,teíxa ma,"era que hem fet en (34) i (35), podrfa

construir les escales' d.'ímplicacid coryesponents als mapes g-LZ .

IIem resr¡nit les d,ad,es dels mapes 7-LZ en una escala d.'imp1icacid
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representada

( 37)

per 1a matr iu  (37) .

L , L

I i¡ ¡ i Igi Et ps L'i :iIi* ][¡ t'g-s i¡[¡+
Crevi [[ent

0l!,a'da*ar
ól S¿nt¿ P"La

0 0l Novelda
0 0 l  ELx

O O Ol s"ntv¡..nt
0 A 0 0il'{v1*arnel

000001 ASo iE
0 {  0  O 0  0  0 lA l ¡ .an t

o o o 4 o o o o o ls¿¡ t joan
010000A0O001 B ' ¡so t

l  o 1 o o o a o o o o olAte ' ;es
0 1 O A 0 0 0 o 0 0 0 0li l6anPet[o

0  0  4  0  0  O  1  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  O [ t rRomana

O 0 O O 0 0 I  0 0 0 0 0 0 A A 0 0 OlELF.d.F¿res
O l0O{  O 01  0  0  0  0  A0  0  0  0  O1 lx txon t

0  01  0  0  O o  O O O 0  O 0  O 1  0  0  A  O 0  } l (e t3* "ya
0  0O A 0O 1  O A  0  0  00  0  0  0  0  0  0  A  0 l  Pe t re r

I  o  01 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  00 o  0  o  0  0o lELF.á .¿Ne, /5
0 O 1 0 A 4 4 A o O 1 O o O 0 O 0 O O O O Ol Fi"'st'at
04  OO 4  1  o  o  O O o  0  Oo 0  0  0  0  A  O 001  Ret leu

o o o 0 0 0 o 0 o o o o 0 0 o o 0 0 o o o 0 Ql Monbver
o  O  a  0  O  OO O  0  o  O  O  oO O  AO 0  0O  C IO  0  OO i  B i ¡ '

a 0 0 0 0 o o o o a o o 0 a 0 0 o o CI 0 0 0 0 olEt P;nó'

O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o O O A 0 0 0 O 0 0 O O O olLacanTaáa

o o o 0 o o 00 0o oo 0 0 0 0 00 0 a 0 0 0 0 0 o l l t r .d .Hi r ¡a
0000
0000

0 o O o A o Ó Q O A O A 0 0 0 0 O 0 0 A O O 0 g 0 Olbene'xarna

0 oO0 oo0o Ó00 o o AaoOo gOoOoo o0l f t

I  I  t  l t  -  I  t  4  1  4  1411 4  4  4  4  4  1  I4  4  I  t l  I  I  I
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En (37). els diversos mots estudi-ats que,experinenten

el-isió d,e /a/ apareixen ord.enats en una jerarquia d'implicacid ¿

Convé' tenir present que en eJ.s 28 pobles 'irepresentáts 
en ( 3?) ,

a més d.e 1es el.is5.ons indicades --resultat de Ia regla (33)--

ta¡nbé es dóna 1'elisid d.eJ- morfgna de participi /a/ tatervocálic

--fnrit de Ia regla (:f¡, variable a l.a torre d.e les Maganes, i

categbrica en e1s 27 pobles restants--. En Ia matriu (37) els

pobles apareixen ordenats en una escala..eo" va d.e CrevjJlentron

J.es.el-isions es produeixen en tots e1s mots , fins a l-a [orre,

otl rlo es produeix cap d.e les elisions indicades.

E1s feixos d.'isoglosses dels mepes 7-I2 representen Ia

projeccid sincrbnica de 1'avaag lbxicr social i geográfic de 1'e

f.isid ae /a/ j.ntervoeblica en eJ- temps, i confimen 1a teoria d.e

]-a difusid per ones d.e les in¡.ovacions'liagülstio.ues (v. 1'j.4.).

E}s feixos d'isoglosses dels mapes esmentats s'han pogut produir

per la inexistbncia d.e cap obstable important a la comunicació

en aquesta sor.ra ( cfr. Hockett, 19582 461- ). Sn canvi, la isoglos

sa de3- aapa 6 no va molt nés enl1á de l.a lfnia Biar-Ersotr eüe

representa una frontera natural ¡ el pas d.e1 p1a a la muntaqya

( efr.  2.L.2..L. ) .  I ,es isoglosees dels mapes 7-1'2 indiquen, f i -

na'lmentr eü€ ].a regla d.'elisió ae /a/ (33) no tta arribat a esd.eve

nir categbrica.

T,es dades d'e la matriu ( 37), restmides d''una manera

quantita"tivan apareixea eartograflied.es en el mapa 11. El napa

13 confirua 1a hipbtesi de J. . Yeny (L976: 151) sobre 1a najor

d.ensitat de 1es elisions ae /a/ en eJ- trianglq ngridional Novel-

d.a-Alaeant-Guarda,mar, i ens pe:meten de distingir quatre zones
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nombre d.'elisions prod.uldes:

1) El Baix Vinalopó, t{ovelda i Guardanar constitueixen

la zorr:a am.b una generalitzacid major d.e les elisi-ons
--de 26 a 28 elisions en 3O mots estud.iats--. T,a sj.-

liuacj-ó .fronterera d'aquesta zorla ens induej-x a rela-

cionar 1es elisions produÍdes acl amb J.es que es pro

dueixen a 1'altra band.a de 1a frontera lingüfstica

en el 'murcib ( v. J. Garcfa Soriano, 1932; i  J.  Gui-

11én, Ig74 ). No hi La dubtes que aquesta és Ia zoÍi;-

més innovad.ora¡

2) EI Ca.np d 'Atacant ( 11evat de Xixona i la Torce )
--de 19 a 25 elj-sions sobre 30 mots--. Aquesta comar

ca s'estmctr.ra aI voltant d.el gran nucli urbb d'A-

lacant orr si bé en l'actualitat eJ. valenciü. ha re-

trocedit espectacularment, en e1 segle passat devia

mantenir una gran vitalitat. Senbla evident qiie ^4,1a- .

cant i Elx (en 1a zona I ) degreren ser els dos een-

tres urbans d.es dels quals s'estengué 1'elisió de

/a/.

3) La zona següent en nombre d.'elisions --d,e 6 a 16 . so-

bre 3O-- eomprén eI Vinalopd l,trtja. (llevat de Novel-

da i- el Pinós) i l-es localitats d.e Xi-xona, RelJ.eu i

Finestrat. Aquesta %orLe. deu haver rebut la irrflubn-

cia d.e J-es zones més innovad.ores 3- i 2. Iii ilestaquen

Ia Romana --16 casos--¡ propera a Noveld.ar i Xixona

--14 casos--, ben relacionad.a amb Alaca¡tt.
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4) I'A1t Vinalop<5, eI Pinós i la fome :-de 0 a 5 eJ-i-

sions sobre 30-- constitueix una zona d.e transiei-d

a¡rb el valenciá, meridiona]- no alacantl. Convé T€cor:

dar que la capital comarcal de I'A1t Vinalopó és Vi-

11ena, eiutat castellanoparlant, on tambd es d.onen

l-es elisions de /a/ tntervocblica ( v. L[. Torreblan-

c&r L976: 129-131 ). .

I,a regla d'elisid ae /a/ intervocálica (33) és r¡¡a re-

gJ-a variable. En 1es págj¡res anteriors ens n'hem ocupat d.e la va-

riabilitat en. 1'especte geográfic, I,es principals restriccj-ons

lingfiístiques que actueq sobre la regla ( 33) són:

1) la categoria morfbmi-ca d.e J.a /d/. Si considerem J.a

regla (l¡ englobada d.ins (33), e1 fet que Ia /d/

no forme part d.e1 morfema rad.ical i siga un morfema

i:rdependent --en el cas de (:f ¡ el morfena d.e parti-

c ip i - -  afavoreix 1 'apl icacid de (33)r  ear 1a regla

(:f¡ ds i¡:ra regla categbrica.

2) La posició pretbnica o postbnica de La /a/. Semb1a

que la posició pretbnica d.e U /A/ afavoreix nés l-'ac

ció de (33), car proporclonalment les el is ions en pg

sicid pretbnica afecten e1 J"lf" d'els pobles estudiats,

enfront de1 43f" en posicid postbnica. I'a /d/ d.e1 mor'-

fema /f3r"./ s'elid"ej-x en el- mot rod.alr eo posició PTe;
' 

tbnicq en 24 pobles, mentre que en eJ. mot rodar en P9

sicid postbnica, 'només s'e1id.eix en 17 pobles. I  a

].a Torre --coa hen vist més amunt-- e1 canvi és més
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e].s grups -idor i. -ed.or_r er posició pre-

no en - idar -ufur en posicid postbnica.

3) ¡f fet que La /d,/ e's trobe entre d.os vocals idbnti-

qil.esr €n posició pretbnica, sembla ser un factor que

frena 1. 'ap1i-cacid de (33), car 1'el is ió ocasionaria

Ia conf,usió de les dues vocals id.bntiques. Alnenys

aixb és el gue es ded.ueix del fet que les elisions

en mots com ara Nadal, agradar, foradar i na{ar no-

més es d.onen proporcional¡nent en u¡l 25f, de1s pobles

estud"iats.

'u 
la pri:rcipal restriccid social a la regla (33) és el

grau de coneixenga i de d.omini per part del parlant d.e varietats

estándard.s. Són sobretot eJ.s parlants jdvens --escolaritzats en

espanyol-- eJ.s qui- mantenen U /a/ intervocálica en mots que tan-

bé tenen /a/ en castellb.estb.ndard., p.e. sed.a, naderr (enfront de

sea i naar en par}ants d'ed.at avangada i escassament alfabetit-

zats). 3n e3-s préstecs de1 castellb ta¡nbd es prod.ueixen les eli-

sions; p.e. &9ra, olviagr rolo, la qual cosa pot signif i -car Qüor

bé aquestos mots no han estat presos d.el castellá est&,ndard sinó

del murcib, vef, o bé que Ia regla (33) afecta tant els mots au-

tbctons com e1s préstecs.

3.4 4. Diverses variants d.e l-a variable s casos d'homo

avangat

tbnica,

Si  bé 1es

hem estud.iat en

variants bbsÍ-ques de la

els parbgrafs anteriors,

vari-ab]-e (d) són 1es

és a d i r ,  (d- r )  = [é ]

en

qu.e

que

nlmia
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i (d.-2) = Ó , en al-guns casos apareixerr altres variauts. Err

(:a¡ d.onem les ci¡-c varients que hem pogut trobar i alguns motg

els els gi¡als pod.ea aparéi-xsr¡.

(:a¡

(d ) rbatt lled.ó rod,olar

l - - .  t ' l
t l ] - ro l  -
L W J

l '-  t1
I rago I

r -  - r - I

Lre€prarj

( d-5) = Lrl [réri{

la vari.a¡rt (d.-3) ' [=] ds forga antigar ear ja apareix

en els repertoris.J.ericográfics vaieneians d.el segle XVIIf i de

I.a primeria d.el- Xrx ( ttíró -H,r c. Ros, L7642 143; cerefalr 11'

T,a arlea, tB39 z L2 ), Segons J. Coronines (L97Tz 116) el canvi de

/a/ per ["] 
'rés un fet forga corrent, sobretot en els parlars

. merid.iona-l srt

sos d.'aparició d.e la variant (d-3) s

1) aixejregat-  (< assedegat )  aAlcoü

2) Fqqe ( < seda ) a Aieües de Br¡sot i l{utxamel' eII:

eI sintagna cucs d.e ]-a E.

3.) llj-lxí (<11idó) a sa:rt Joan i' Sant vicent-4 '
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( ( redolar  < rod.o lar

166

(d-4) ' tsl r €o algun cas, co,m ara rego].al

). es d.dna en una part d.e 1a meitat meri.d.j-o-

casosn hom ha evita.t 1a confusió per homonf-

d.e1s h.ombnims. Aixlr rlo hem pogut trobar

i ballar. ( ( Ejzd-afUr ¡, que es confond"rien

na1 del Pals Valencib . D'aquesta variant (d-4) hem trobat Les

següents aparicions3

d.i-verses

res per

fon amb

vj-a ( <

mia

baIL

En altres

substituint un

f-) regolar al Camp d'Alacant i a Elxr po. Orx. Re. pe.

Biar, Ibi  i  AIc. (  reolar a Cr. Fi.  VÍ-.  i  Xi.  ) .
2) 1lagó ( (r fe¿ó ) a'1a Vi la.

3)  a juear  ( (a judar  )  aSantY i -cent .

4) facegura ( ( fareidura ) a1 Vinalopd Mitjb, B I'A1t

Vinalopd i a Ag. Cast. j- Xi.

De Ia variant. (d-5), [r] ]rem trobat e1s easos següánts:

1) rblit ( ( :ebait ) a cj.:ac pobles del Camp d'Alacant

( ¿i.., Blt, Ca.m. Mu. Vi, ) .f a Orx. 3i i l,f i.

2) mel.g.cina ((nedecina ) aAgost iMonbver ?

Con a conseqübncia de 1'elj-sid ae /a/ es pod.en produir

confusions per homonlmia. En alguns casos horn no ha fet

evitar la confusió: a" XJ.x, salar ( ( saladat ) 
"? 

con-

e1 ve,rb s4ar; a" Creviltent¡ E1x, Santa Pola Nove1d.a

vid.a ) anb cat. via,

( 4 badal] )

e]. cat, ba]-J- i ba11ar. En co'mptes de bqqgllafr hem trobat:

1) obri(r)  1a boca

2) tindre migranya.

a  Cr ,  No.  Ro.  Jo .  i  V i . ,

a Santa Po1a.
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3) diverses varj-a.nts d.eL cast. bostezan bo"t"r¿("!
(  a  Cr .  Neus i  Gu.  ) ,  postezá(r ) ]  (  a  E lxr 'No.  Pe

i can, ) , SosteÉá] (a A1g. ) , [uoste?á1r!
( a EJ-x i I.,[o. ) i foo""Ea] ( a Fra. ).

En a.ltres easos, f ilalment, hom ha evitat I'homonlnia

per mitjans ¡rorfolbgics. N'hem trobat d.os casos:

1) Cony ( ( cod.ony ) ila estat substitult pel fenenf

conya ( ( cod.onyg ) a.I'tutxamel, i per un disinutiu

conyetg ( (codonyeta ) a Xlx i Santa Pola.

z) [air] ( < cudsl , cat. cbaol- ) a Santa Pola resulta

honbfon de, Ja-_col. A1 Csmp d'Alacant s'ha resolt la

confusió recorrent aJ- djminutiu ( un colej (. cudolet)

i fins i- tot creant u.n mascull amb -o : colo [o¿t{.

3.4,5" lg_genersli.lza_gid de la pbrduq de ]a I 
' 

inlervocblica:

conclusions,

IJI. Sanchis Guarner (L956, L967 ) fou el primer qne con-

siderb, 1a genereLLtzacL' de 1a pbrdua d.e La /a/ intervocblica

c ,omunadeJescaracter ls t iquesd"ef in i tb r iesd.e1,@1,entés

amb eI mateix sentit que donem al telrue en el present treballt

qo ée, 1a varietat parlada a1 Sud de la llnia Siar-Busot.

En u¡. assaig d.e sociolingflfstica histbrica, hem estudi-

at els j¡ricis d.e 1a pbrdua de :.:a, /d,/ intervocálica en valencib.

De 1es dades de la revista satfrica I,a nons?yna (L944-LB+5) j- cle
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les replegues lexicogrl"f iques valencianes huitcentistes, podem

concloure que 1a pbrdua s'ini-ciü, com una regla variable (29) que

elidia la /d,/ eñ el context /u/ _t{r go és¡ enon apareixia

entre vaa /a/ i qualsevol altra vocal. No podem precisar 1a d.ata

en qué copenga a actuar Ia regla variable (29), perb en 1844¡ a

a Donsayna, trobem u:¡ 66 /" ae casos d.'elisid, 1a qual era afa-

vorida en l-a posicid pretbnica, en el morfema de participí /d,/

i en eJ-s substantius en -ad.a, i en e1s estils familiar i d.escu-

rat. La regla variable (29) ha esd.evingui en Ia maior part de1

valencib, actual i¡na regla eategbrica.

En e1 valencib meridional alacantí (v. mapa 6) existeix

t-a regla categbrica (n) que elideix eI morfema de participí /d/

en tots els casos en qub apareix en posició intervoch,liea. La

regla (:f¡ es ddna en els vint pobles situats al Sud. d.e Siar-Bu-

sot, en e1s quatre d.e l 'Alt Vinalopd¡ a Xixona i a Relfeu i Fi-

nestrat. A Ia Torre I-a regla (3f) ro és categbrica sind variable,

ear e1s parlants ancians enqara mantenen 1a /a/ en alguns casos.

Igualment existejx en el valencib, meridj.onal aLacantf

1a regla var iable (33)r  eü€ és una simpl i f icació d.e (31)r  i  en

virtrrt de la qua1 s'elid.eix d.'una manera variable qual-sevoL /d,/

que es trobe en posició intervocb.lica. I'a gran quantitat d.e mots

all.f /a/ intervocblica del- nostre qüestionari ens ha pemés d.'es-

tudiar 1a diflrsió lbxica de l 'eJ-isid¡ car aquesta td una extensi-ó

geogrbfic.a'd.íferent per a cada mot afeetat.

E1s mapes 7-I2 mostren fej-xos d 'isoglosses en forma

d.'ar¡ells concb:.ntricsr eüe representen Ia difusió per ones d.e J-a'
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j¡rnovació. les d.ades d.'aquestos mapes poden representar-se d.'una

manera resumida i clarif icad.ora mitjangant 1'escala d.' implicació

(¡Z)r  err '1a qual  1 'ord.enaeid jerbrquica de pobles i  de mots deu

correspond.re a1 procés cronolbgic real- d'expansió del canvi, T'a

djmensid temporal aparejx tant en Ia jerarquia de mots com en la

de pobles. EI canvi degué co&engar afectant mots com red"ó, *agga-

xa i rodal._, que esd.evingueren. reó, qqg¿xg i roa1, i només en les

darreres etapes afectb, mots com forad.ar, nad.ar j- saludar (foraar,

BB€r saluar). Els canvis d.egueren coaengar a generalitzar-se

en ].oca].ibats crom Crevillent¡ Guard.amarn Santa Pola i Novelda,

Í- progressivam.ent han. arribat a localitats cada volta nés allqnya

d.es.

les dad.es de 1,escala d., impl ieació (37) apareixen resu_

mi-d.es d.'una manera quanti-tativa al mapa 13. Aquest mapar que j¡r-

diea la gensi ja! de les el is ions de /a/,  s 'acosta a1 t ipus de

mapa dia]-cctal que proposa P. [mdgi] . l  ( ] .974) (v. 1.3.4. ) ,  car

conté urra descripció adequada d.e1s fets i pot permetre una expli-

cació del procés de difusió áeL'canvi. EI mapa 13 sembla ind'icar

una difusió primer a través d.'urt pla inclinat --del Saix Vfnal.o-

pó I Guardamar i Novelda al Camp d 'Alaeant-- i i després a travds

d. 'oneg.

T,es restriccions lingtilstiques que. actuen sobre la re-

gla ( 33) d'elisió de /a/ poden afavorir-ne 1'aplicaci-d, com la

posició ?re.tbnica --rya1 en 24 poblesr & només en 17-, o bé

frenar-1a, com.el fet que les.dues vocals del context siguen i-

dbntiques -?.agt , g#aaT, Iaae¡T i foraar només 9n un 25 /" dels po-

b].es --.
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la pr incipal  restr icció social  de Ia regla (33) ds el

nivell educatiu. Pensem qre ha estat e1 conej:rement i 1'rls de

varietats estbndards --b¿.sicament en castell-ü, nomatiu--, que

s'ha d.onat darrerament a¡nb 1'alfabetitzacid i Ia castellanitza-

ció progressiva d.e Ia nostra conunitatr el factor principal que

ha frenat i sembla o-ue ha aconseguit imped.i.r Ia consumació d.'un

carrvi qlre es degué i:riciar fa més de cent srLgso

Pensem, fi-:ralment, que J.a combinacid de1 mod.el cle re-

gles variables i d.e J-es escales d "imtrrlicació pot ser frtrctffer

per a 1'estud.i de l.a variació l ingllfstica.
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3.5.r,A PIIRDIIA Dll r¡A /r/ ttttM'

3.I.1. T,a pbrdua i la (re)j.ntroduccid de /r/ f inal en valeneib: tre-

balls anteriors

A. M, Alcover (1908 ¿ 2]5-8) fou el primer que observá

que l- /"/ final es pronrnciava tra J.a major part del reyne de

Valbnciart, en oposició at que s'esdevenia ea la resta deJ. d.omlni

l-i¡eeülsti;, on J.a" /r/ final s'elidia.; delimitb. 1-es zones valen;

cianes on també s'elidia /t/ f inal: fr l 'estrem guroesttt --e1 Vi-

nalopd Mitjb i Crevillent--, i "1a regió nort del donini valen-

cibn; i assenyalb que en alguns pobles d.e 1a Ltarina i d.eJ. ['Iar$te-

sat d.e Ddnia, a mds de conservar tota. /r/ finaI, es troben alguns

casos de /r/ fi¡ral antietjmolbgica: presorr PW, tramrer,

hbner (en comptes de pres-ó¡ 'proc-essó, t raure' ,  hone)

A" Griera (l.933, $ rz¡ fou eJ- prÍ.:ner que suposb que el

valenci-b. no frc,onserrravarr La /r/, fÍnal etimolbgica, sind que L'!ra-

via I'rei¡rtroduÍdat!. Sasant-se en ].es d.ad.es d.eI seu 4t}l1 !i"4f"-

tic d.g Cata.lulry_a, observa q]le a Ia %oue. compresa entre Alacant i

A].ca]-b de Xivert coincideixen dos fenbmens t'caractéristiques du

catalan de Vafencerr.'- 3 a) la pbrdua d.e U /a/ i d.e Ia /a/ f inal

deI 'suffixert -adg (p.e. -cantá

d.e Ia /r/ fj¡rat dels infinitius (p.e. cantar). D'aquesta coinci-

d.bncia, dedueix que la presbncia de l.a /t/ etimolbgica lro és una

rfeonservacidrt en va].enciá., sinó una ttréintroducti-oar¡ de Ia /r/

per a evitar 3. "thomon¡rmie 
ma1.adroitetr que es 

'degué produir en ca-
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sos com eanth, ( ( cantiada) = cantb (( cantar). I,a rrreintroduc-

cidr de /r/ finalr eüe degué comengs^r en els i¡finitius en -€,

es degué estendre posterior"nent a tots els infinitius, i fins i

tot a rf 1-es substantifs sans -r ét¡m,ologique¡ corrme punxor, Eg-
fessor [ .

J. Ginerr en un article sobre e1s reflexos deL Llatl

-ATA' -ARE en valencib (1935), rebutja la h:ipbtesi d.'A. Griera.

Segons J. Giner, l-a /r/ tinai- s'ha pronu.nciat sempre aI Pafs Va-

lencib, i }'elisid de /r/ final en catalb ds un feaomen mod.ern,

esdevingut després d.e1. segle XV, rfpotser a conengaments d.eI se-

gle XVII'|, i explicable per motius: a) fonbtics: -RS > /-"/ ,
p.eo MORSTL>mos; i b) d.'analogia di¡rs la morfologia: e1-s plurals

dels mots acabats en -er i -gg eren pronrnciats -:fu. i -ós., prer

gegués, f]gg, p?s}ós (per yeguers, floTg, pastorg). I,a pbrdua

d.e La /r/ en e1 v alencib. septentrional es. degué produir en la rna-

teixa bpoca que 1a resta delcatalá, perb en 1a conarca deI Vina-

Iopó Mitjb l-a pbrdua d.eu ser molt ¡rds moderna, apróxiraad.a,nent

d.e1 seg!-e xTX.

M. Sanchis Guarnerr er1 d.iversos treballs (1950 ¡ 196fu.

1980) , ha a:npliat l'b,rea de 1a pbrdua d.e La /r/ final al Sud. d.e1

Pals Valencib --a més de 1a coürarca deI Vinalopó Mitjb esmentá

també e1s casos d.e dues locau-tats aÍllad.es: Ibi i Pe:d.reguer-t

I s'ha mostrat partidari de 1a hipbtesi d,e l.a conse:r¡ació de 3-a

/r/ ttnal- en valencib,. Segons M. Sanchis (1980'. 55)¡ eI catalb

med.ieval conservava kes /r/ finals, i Ia pbrdua no es generalit-

zb fi¡¡s aI segle ilIr ta1 com ens indiquen les ri¡oeg.
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A. M. Sadia (f951¡ $ fOO, IIf , 3) es mostra també par-

tidari de 1a hipbtesi d.e J.a rfconserwaciótt d.e la /r/ en valencib..

A la resta de)- catalb Ia /r/ final es degué mantenir fj-ns després

del segle XV. Explica de 1a segtleat foma 1'escissid aialectal:

en valencib, Ies /r/ s'articulayen amb major forgar P€T la qual

cosa s'hi nanti.:rgUeren e1s singulars en -r i s'b.i crearen plu-

rals analbgics en -!Si mentre que en e1s altres d.ialectes 1.es /r/

tenien ttartleulacions més aviat re]-axad.esrr, i a partir dels plu-

rals en -!g, -ds s'hi crearen singulars analbgics ea -V, la $¡al

cosa ttmoiivá que gradualment es generalitzés Ia d.esaparicid d.e

qualsevol -R final- etÍmolbgic&rr .

G. Colon (Lg5'2) després de delimitar d.'ura manera d.eta-

1lada J'a zorLa del val-encib. sqptentriore.lon es produeix 1'elisj-d d.e

/r/ final-, presenta diversos textos dels segles XI-XVI anb" exem-

ples de pbrdua de /r/, i  textos antics a.mb casos de -I epentbti-

ca antietinolbgica --: eáIzegr compter, sa]ger, gblzerr WI.-r

a partir d.els quals proposa de ttmatisar algunes conclusions mas-

sa rápides sobre 1a que s'h.a suposada pbrdua moderna .d.e la -R fi-

nal catalanart, fa.nmateix, 11o gosa emetre una expticació de' Ia

rfconservaciórr de La /r/ en valenciár tan sols planteja una sbrie

d.'interrog€nts que semblen apuntar cap a Ia hipbtesi d.e la rtrein-

troducciórr:

ui aquestes epbntesis vi-cioses de -R de 1a l lengua antiga

no sdn paral[eles a aquel]es que abans hem esmentat com a
prbpies d.els nostres domj.:ris ¡aés meridionals, en els que

1a -R etj-molbgica és regula¡ment conservada? Qub hem de
pensar, doncsr rlo de' 1'epbntesi. antigar sind d'aquel1es
d.'a¡mi? Si sdn analbgiques, per qub es,d.onen aqueixes rina

logies?tt  (p.  65,-  t .  33)
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P. D. Rasico (1982¡ 223-230) proposa d. 'avangar Ia d.ata

d.e 1a pbroua de La /r/ finaI, "simés no en al-gunes b.rees", car

1'el is ió ja es docu¡renta sovint en els segles XIT-XIII ,  i  es mos-

tra partid,ari de 1a hipbtesi de la conservació de /r/ en valen -

cib, perb no pels mo.tius articulatoris addults per Sadia (f951) ,

sind per 1'acci6 d'algun factor especial que hauria reforgat la

pronrlneia d.e Ia /r/. Aquest factor especial pod.ria haver estat

1a influbncia consenrad.ora tant 'd.e 1'aragonés com del mossárab

sobre el catalb d.e-l s.repoblad.ors de Valbncia, en el qual l 'elisid

de J,a /r/ encara no s'hauria generalitzat.

'" J. Colomina (1983b) ha asserryalat que a 1es comarques

d.e La l,[ari:ra i eJ- Ltarquesat de Dénia --on eIs casos d" -I anti-

etinolbgica són ben nombrosos--r 1.'elisió de /r/ final no sols

es dóna a PedregLler (v. Sanchis, 1950), sind tambd a 3olir11a j-

a Xábia, i- que en e1s contextos inf.igltiu * pr_onom e-nc]ltic i

infinitin + mot coqeneat per gocal 1es eh-sions es donen e¡i una

área prou extensa --{,Lna dotzena de pobI""t9- (p.e. tlencá-se,

conéxe'lr poFe '! ti, natá ! SaU). Basant-se en aqllestes dades

i en e} f et que Ia repoblaeid nallorquina després d,e l 'er¡lulsid

de3.s moriscos (f609) fou important en aqt¡estes coearo,ues (cfr.

J. Costa, 19?8)r consiclera que en e1 segle XVTI s'hi d.egué prq-

duir un anive]-lanent entre e1 mallorquí r eüe no conservava ja 1es

/r/, i el va-1enciá, que, o bé les conserr¡'ave, o bé les havia re-

jntroduld.es. l'anivellanent fou a favor de1 valenci}., i la rej¡r-

troduccid de /r/ degué motivarr per ultracorrecció, La pronüncia

de -I en mots qlre no n'havien ti:rgud.a mai. la reintroduccid de

/r/ no arribb. a generalitzar-se, per }a qual cosa encara hi tro;
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bem restes d.e 1'antiga pronrlncia sense /r/.

3.5.2. l 'el isid d.e ]-a /r/ f i¡:al_ eg el lalencib meri{ional alacantf

3.5 .2.1. I,q. reglq-qb-11q@

En

que

eIs 13 pobles qtre indica el mapa

el:ldeix e1 fonema /r/ en posició

14 existei-x Ia re-

fi¡laI d.e mot.s1a ( 39)

( 3e)
/r /------.>ó 

/"
+t
TT

d.els autors a¡rte-

d.eI' Yinalopó Mit-

l 'b,rea a tres po-

la nostra recerca confima ].es dades

riors sobre l'elisió d,e /r/ f inal a 1a comarca

je i a1s pobles d.e Crevil lent i Ibi, i  n'emplÍ-a

bles més: Agost,  Busot j .  Aleoi .

Anb I 'excepció de Busot i  Alcoir oo (39) és una regla

variable (v.3"1 2.0, en e].s ottl-e pobles restants ]-a regla (39)

ds semicategbrica, és a djrr ro s'ap1i-ca a tots els mots amb /r/

f inal,  perb sf a la major part.  I 'efecte semi-categbric de (39)

en aqltestos pobles coincideix --com veurem en e1s apartats 3"52.b

3.5.2.5. d-'una manera quasi total a^mb eJ. que s'esdevé en la resta

del catalb on actua també 1a regla (39)n f espeeialmeat a.nb e1 de

Catalun¡ra.
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3.52.2. I 'elisió de-r/r/ en e]-s j.::f inij ius

En eJ.s pobles d.e1 Vinalopd lditjb j- a Crevillent¡ Agost

i fbi, la regla (39) elid.eix d'una nanera categbrica eI morfema

d'j.afin:iftLw /r/, igual com s'esdevé en Ia resta del. catalb --amb

1'exeepció de1 valencib no septentrional--. AÍxl, hom diu: sOr

di, f6, .dtuS, sab€, na( i)xe r SIpr dor"nt (per comptes de: ffIr

1!!g, fer, dlnar, sabelr náixer, 'cóger, do:mir), ta1 com es pot

veure en ( +o) .2?

Si 1'jrifiultiu va seguit d.'url pronom enclític eomengat

per eoa.sonanti la regla (39) elideix d.'una manera categbrica el

morfema d'inf initLu /r/. en llna brea més extensa que comprén -;v.

mapa 14-- a. més deLs tretze pobles esmentats adés, 1a resta d.e

poblacions situad.es al Sud. de 1a llnia Siar-Busot, ir al Nord

d.'aquesta línia, Castalla, ReJ.leu¡ Orxeta, f inestrat i la Vila.

En aquesta elisió, e1 valencib, merid.ional a.lacantí coineideix

amb eJ- valencib septentrional, el eatalá nord-occid.ental i una
a

part de1 catalh, central (cfr-  Badia, 195L: t  100r I I I ,  3).  En e1s

pobles esmentats d.iuen, d.oncst mirt-Iar esperá-qer ofr'1loc de

narar-la, espelar-se.

Si f infinitiu va seguit de1 pronom ho, ].a regla (39)

elid.eix d 'una manera categbrj.ca e1 morf ema d.'infi-nitiu /r/ en

r¡na b,rea se¡obla.::t a l'anterior --Vo t!^apa 15--. En aquest cas tro-

bem tres tract.anents diferents en ]-a nostra ?-orra. d.'estrrd.i:

1) ELLsió d.e /r/ , p. e. nir8-lg ' sa}8-ho r eo 15 pobles

situats aI Sud'd.e Biar-Busot. Alcover (19163 33) ia

d.ocr¡¡nentá aquesta eJ-isió a Monbvrjr i a1 Pinós (at-hot
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( +o)

Novel. übed.a Cases Pinds Neus Crev. fbi

f10

p18

c1á

sé

dt

fc
ul6

cal6

ravo

mi116

pap6

earre

eabat6

so].á

regulá

diná.

sabé

n"axe

corre

dornl

IJ.O

pro

c1á

se

d1

fe
oI0

caI6

favO

nit16

papa

carr8

sabaté

so].á
- ^regu-La

dine

sabO

naxe

corre

dormt

f16

p18

c1á

s8

d3

fe
ul0

ea16

favO

¡oillE

papa

carr8

sabatt

so1á

regul$

diná

sabé

n-axe

corre

dolml

I r_o

p16

clar

s€

dt

fe

o16

caI6

fav6

luilfo

pape

carr6

sabatG

so1á,

regult

diná

sabé

naxtre

corre

d.orml

f]-or

pl.or

e]-ar

s8

d1

fe
o10

cal0

favor

ni116

papc

carr0

sabaté

so].E

f16 f]-A

p16 pro

c]-á clt

sO sO

d.t dt

fe fe
o16 oId

ca].6 ca]-O

fav6 favO

ui116 ni116

papé pape.

carré caru6

sabaté sabat6

solá solá

reguLr 
""g,rie

diná diná

sabé sab8

naxe naxe

eorre corye

dor"nt do:ruf.

regular

diná

sabé

naixe

coffe

dorut

f]-or

pJ.or

clar

ser

dir

f er (verb )

olor

ca].or

favor

nilfor

paper

carrer

sabater

solar

regular (adj.

dinar

saber

nb,Íxer

córrer

do::nir
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arreglg.-Fo). Aquesta etisió tanbé es -produeix 
en

va lenc ib .septent r iona l rca ta lb 'nord ' -occ identa l iu -

na Part del catalb central ' .
- - l

2)El is idae/x / i j . : r t roducc idd ' ,unsoant ih ib t icL 'J '
' p. o . *i"a-g-h"., 

""¡g---!g' 
en els deu pobles que in-

d.ica el mapa 15 ' Alcover (1916: 33) ja consis'ava

aquest fenomenal {qve ld 'a t |ent reJ .agentba j :ca ' ' . (v .

4 '1 '  3 .2 .3 .  )

3)Manten j .mentd ,e / r / ¡p '9 .narer -bo,saber- } ro , 'ene ls

pobles més septentrionals i en els parlants jóvens

d.e Monbver i del Pinds, igual com s'esdevé en el'va-

leneib general.

lesaost resc l 'adesdepar lants jóvensdeMonbver ie l

pinós, amb pronrlncia de Ia /t/ (girar-Irg, saber-4s)r contrasten

a.mb 1es elisions $le documentava Alcover a la priroeria de' segle

erl aqlrestes mateixes poblacions (dt-!g' 
""""gtg-ho)' 

les quals

representarien el que Badia (198r: t3) ha qualificat encertada-

ment com a ttestat dialectal 
'rebut". 

Pensem que eng trobem davant

una rei:rtroduccid noderna de /r/ pet e¡s segtlents motius: a) En

e].s escrits d.e1 monover J' Amo (1950)t publicats per primera ve-

gada entre 19OO i 1914n troben tant casos d''elisid com de mante-

nj¡ent de /r/ (p,9nsá9 , sentío , sacáo , dexáo', po.sáo , d'lo / ry_

@,fero ,Fabero,d ' i ro lconfgsaro 'pensaro, rened ' ia ro) , Ia
qua lcosaens ind ' icaq l reenaque] . labpoca] - ,e ] - is ióde/ r /eraen

aquesteontex tvar iab le i io )1 ,ap^at icLód. ,un 'a t " ]ant j } ib t ica

sn im'eratius com ara gg-g-49- ( <gg.g( gg"-rto) i Eflg

(<gi-E<g¿g-I9.) usats pels parlants jóvens de lfoubver :i eI Pi-
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nós¡ que cal. atribrrj-r evidentaent a una ultracorreceid.

3 .5 .2 .3 .  l ' e l i s j -ó  de  en  e ls  subs tan t ius  i  e lg -ad iec t ius

Ies e1isions d,e /r/ es donen en el Vinalopd t ', l i t¡br Cre-

viJ-l-ent¡ Agost i Ibi en els matej:<os substantius i adjectius err

/-a"/, /-¡y/, /-o"/ í /-er/ qure en catalb central i nord.-occid.en-

.  ta l -  (v.  I .Q.I .E,) .  Com es pot eo'mprovar en (+O) les e1j-s ions es

d.onen tant en monosll ' labs eom f16, gl9, glg ( (. f1o", plor, clar),

com en polisíl. labs com o16, gpp, favgr ui116, pap€ r carr€, saba-

té ,  solá, regulá. (  < olor,  calor,  favor, ni l lorr paPe{r @t

sabatert solar, reg$ar ),

3 .512.4 . Casos de conservacíí de /T/

En els casos següents --v; (4r)-- es cou.serva La /r/

final en el Vinalopó U:-t¡b¡ Crevillent¡ Agost i Ibi

1) En eJ-s cultismes, com en tot eJ. d.omj-ni lingffíutic 
'?O

Aixf : tesogr B4gr r . valor, gp9l' gnteriol' lggterior'

*nor, militar, popular,r s_osBir' &!¡¿g i obscur.

2) En alguns monosf1.J.abs, com en catalb central i nord.-

occid.ental: ggl' BgIr !SI' barr of,r pur i g3{,

3) En l'ad.verbi ahir¡ cori en catalb septentrj-onal i

valenci-b,.

En mots con lgs i segurr com en valencib.4)

A
n

en mots com

Yens; perb

nés d. 'aquestos

ara@r

es d.eu tractar

casos, hem trobat conse:¡¡acid de /r/

au'tor, professgrr err els parlants ió-

d.'una influbncia recent d.el castellA.,
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( +r¡

cor

mar

d.ur (adi,  )

per

bar (ang].. )

or

pur

car  (ad j  '  )

madur

aJrir

tesor

amor

va].or

vapor

anterior

po sterior

sonor

militar ( sr

popular

sospir

futur

obscur

lNovef. 
Ubeda Cases Pinds lleus Crev, .Ib,i I

lcor 
cor cor cor cor cor cor 

I
lncar mar mar mar mar mar mar 

I
, ) l¿r*" {or, Qur, dur dr:r dur dur I' 

I curr o.urr I
lper  'per per per per per per I
I ' . - l

L. ) | t*" bar bar bar bar bar bar I
lo" or or or or or or I
| 

\.,t' ur vr 
I

lpur pur pur Bur pur ¡nr Pur It ' l
, ) lcar ear car car car car car I

|  

" * "  
v e ¿  v s

lnaur nadurt naatlr madur maur narlr madur ]
|  -  q h i r .
lahir ahirt ahirt áiiiit ahir alrir ahir
l
I tesor tesor tesor tesor tesor tesor tesor
I

lamor aJ!.or amor a.mor arnor emor ernor
Ilvalor valor valor valor ;313" va16 valor
I
lvapor vapor vapor vapor vapor vapor vapor
I
l-o" 

-or -or -or -or -or -or
I

r  l -o" 
-or -or -or -or -or -or

I

I 
sonor sonor sonor sonor sonor sonoro sonor

( sulsl ) -ar -ar -ar -ar -ar -er -ar
I
| 
-r" -ar -aT -ar -ar -a.T -ar

l-- suspir SSEiiI --- suspi-r suspiro suspir
futur futur futur futur futuro futur futur

oscur oscur oscur oscllr oscur oscl;Lr oscur
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perqub

dire*6

en e]-s

i aut6

textos dialectats 
-én 

trobe¡o exemples

a Crevillent, i direct6 i suscritós

IB]-

sense /r/,
t ' r

a Lfonbver t*.

3 .5  .2 .5 .

En (+f¡ poden veure com al Pinósr Ubed^a i les Cases d.el

Ser:yor --llogarets de1 te:me de1- Pinds eI primer i del d.e }tonbver

eI segon-- es donen casos d.e reforga¡nent d.e 1a /r/ trrtal amb una

ftl "puotbtj-ca. 
Aixl, s[, nadurT i ahintr Qüe conviuen omb Ies

L J

for"nes aornals gr}]l i -chr-r.. Aixl mateix, trobbrem aJrirt i Ht a

L{onbver. Aquest mateix reforgament es dóna amb una certa. regulari

tat en eI eatalb septentrionaf --4l.r! gnurt ( < gggIj , ma*urt,

g9S, durt, mart i p1¿It..-n i ¡aés esporádica¡aent err el catalá cen-

tral -=gg,-t (( =ggf), ir!, gerf,, qgglr €"t i-P"r]-- (..'!,'9'I'8.)

En Ia inateixa zona. d.e]. valencib merid.ional alacaatí

on es produeix eJ. reforga:nent de /r/, es d.dna u¡r altre fenomen,

de carbcter contrari, que potser ens ajude a explicar 1'epbntesi

ae lt]. Es tracta de l'e1isió de I*] fj-aal en e1s mots acabats

en [-"t] 
--fonolbgicament en /-rt/ o /-"a/--, de 1a qual hem

trobar casos at Fondó d.e les l,Teus t"á"] t-¿"] ["g"] t*¿"] [*Sü

en comptes de sort, sord., verd., tord i tor --, i a ltonbver --

[*sd [*¿"] k;"] alternant amb t*s"ü [o"t] FS"*l--. Aqqesta

etisió d.e t-] és també caracterlstica del catalb central, onr

com hem vist adés, ta^nbé es produeix l 'epbntesi de [*] ( v. Venyr

t9B2¡  3B-9 ' ) ,

Aquesta variabilitat entre Ú") I F"*] en motg com

podria haver motivatr Per ultracorrecciór eIrooltr tord j- lortt
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J.es /r/ finals a¡rb t-*] (p.e. +ir!r durt) amb
'assegurava e1 nantenj¡oent de Ia /"/, que altra¡rent

de ser el idid.a, cosa q¡e en e1s mots esmentats ha;

confusions per homonímia amb eI cast. ahl i el verb

3_L (< g,is)

3 .5 .2.6 . I,a regfa variabfe_de reintroducció de /r,/ final a Alcoi

com hen d.i-t en 2,1,¡, 1a regla d'eIisió de /r/ f inal (39)

ds semicategbrlca aI Vinalopó Mitib, Crevil l-entl Agost i lbit

és a d. i r1 no s 'apl ica eI I  tots els casos possibles,  perb sí  en }a

major ia,  i ,  a més, no hi  ha var iació social  n i  est i l fs t ica en

t ,ús de 1es variants (r-1) = t=] i  (r-2) = g . la regla ( 39),

varj-able en 1'etapa d.'inici deJ- canvir lto ha arribat a categbri-

ca i ha rombs com a semicategbrica.

En d.ues loca].itats extremes de 1'área on herr trobat

elisions d.e /r/ final-, Alcoi i Busot --v. napa I4--t es dóna la

regla variabfe (+Z¡ que rgintro.dueix /r/ en e1s mots en qub ha-

vien estat  e l id id.es per la regla (39),  i ,  en alguns casosr.  Per.

ultracorrecciór oI[ mots q1le no n'havien tingUd.a mai.

(+z¡
, /(A--------> <+ / v

Y-:.,/

- Á fa ciutat d'A1coi, les restriccions lingftlstiques

que actuen sobre 1a regla variable (+Z¡ són: a) En els lnfinitiust

segurament a consequbncia del carbcter categbric d'e 1'elisió del

morfema d.'infinitiu /r/ per 1a regla ( 39 ) ¡ actua ben poc la regla
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(+z¡, i predomina 1a pronúncia sense [*], tant si van sols com

seguits d.'ul. pronom enclltic conengat per consonant: cariiá, qorre.t

d,o::nit, m!r,4-1a, trencg.-lo; perb si f infinitiu va seguit del pro-

nom encrltie @r es pronuncia sempre la /r/z mirar-ho, s.aber-4o.

b) Els substantius i els ad.jectius afavoreixen 1'aplicació de

J.a regla d.e rei¡rtroduccid d,e /r/ (+Z¡, sobretot si es troben en

posieid final absoluta¡ viu en el pri-merr g3 e1 tercerr * el meu

earyer; Si van segUit d'un altre mot, se so1 mantenir l 'elisid:

sl pri-aé pisr el terc,é písr e1 earré San(t) l lorelrQ. c) En alguns- * É -

substantiusr perbr €s nanté sempre L'el is ió: 11oré

fet un Sen(t) T'Laze (( sant llátzer) .

(( Ilorer) ,

En alguns casos, 1a regla (+z¡ i:rtrodueix /t/ en mots

que no n'han tinguda maj-¡ quinquór 14 quinqu4.) ' sofar (( sofh,) t

Ia qual cosa ens fa- més evident encara el carácter d.e t'reintro-

ducc iór  de / r /  ae la  reg la  (+z¡ .

les pri-:rcipals restriccions socials que actuen sobre

(+Z¡ sdn: a) l 'edatt els parlants jóvens tenen més tendbnej-a a

pronuneiar 1es /r/. b) tra classe socioeultural: e1s parlants a.¡nb

un major domini d.eJ-s estándard.s catalá i/o castellá pronuncj-en

amb més freqtÍbncia les /"/.
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3.5.3. la p.brdua de la /r/ f in?l: eonglrusions.

I,a major part de lingüistes qlre s'han ocupat d'e 1a

pronrlncia en valenciá Ae la /r/ fi¡ral. etimolbgi,ca consideren que

en aquesta varietat es ggngerva 1a R final llatinar i que Ia pbr-

dua que es dóna en J-es altres varietats de la llengua catalarra

deu ser mod.erna (poster ior  a l  segle XV).  Només A. Gri-era (1933),

amb argr:.utents poe convj¡rcents, ha d.efensat la hipbtesi d'l¡-na

pbrdua de /t/ f j-nal. en valencib i d.'u¡ra posterior rtreintroduceiótl

G. Colon (Lg52) proposá avangar 1a data de la pbrdua d,e /t/ fi:ral

en catalb i fornulb alguns interrogants sobre 1a ttconservaci-dtf

cl 'aquesta consonant en valencib,. P. I. Rasico (1982) psoposa

d.'avangar 1a d.ata de 1a pbrdua als segles XII-XIIIT alrnenys'en

algunes árees, i pensa gue el manteni-ment de Ia /v/ en valenciá

s'ha d.'e4plicar pe1 reforg conservad.or que degueren representar

1'aragonés i el moss),rab.

les d"ad.es d.e la nostra recerea'sobre el valencib meri-

dj-onal alacantí a,rnplien l.es notlcies conegud.es sobre La zona on

es perd Ia /r/ fin¿I en qualsevol context¡ a més de1 Vinalopó

Mitjb, Crevil lent i fbir també es ddna a Agost¡ Ersot i Alcoi

(v. mapa l4). üran I'jrrfirritiu va seguit d.eI pronom enclltic ho

Ia" /r/ fjrlal es: perd. en tots els pobles situats aI Sud de Ia 1l-

nia Biar-Br¡sot (v. mapa 15). I si f i::.finitiu va segUit d''un

pxonom eaclltic co&ellgat per consonant \a /r/ es pe.rd en tot"s

eJ-s pobles situats al Sud de Biar-Busot i en huÍt de situats

aJ. ldord (v. mapa A4).
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Per una sbrie de motíus que exposarem tot seguitr !err-

sem que en l-a l.,oria del.valencib meridional alacantl on s'elideix

/r/ final en qualsevol context es manté l-a situació del catalb

d.el segle lffvr que ja hauria perdut la /r/, i que en els pobles

on /r/ ae f infinitiu es perd. qu.an va segu.it d.'un prono¡n encll-

t ie, perb no en eJ.s altres casos¡ s'ha prodult una reintroduceió

d,e /r/ f j¡ra1 seguint eI model de} valenciá de més al Nord. Els

motius sdn e1s segfients:

EJ. carbcter d ' i l - lot  deJ-s casos d' fb i  i  Alcoir  ot l

es perd. La /r/, rod.ejats d.e pobles que 1a pronunci-

otrr ens fa .pensar en una reintroducció d,e /r/ en'

aquestos d.arrers pobles.

En catalb general, on la /r/ fi:nal. s'elideix nornal-

ment, hi ha alguns casos en els quals es manté la

/r/&l Yirielopó tt it¡ár or també s'elidetx /r/ f j .:rat

com a norma, hi ha també alguns casos de santeni.nent

qlle coj-::cideixen serprenentment amb els fets paral-

1eIs d.e Catalunya (v,  (+1.¡  ) .  Si  bé en el  cas.dels

cultism€s --p,o. a.üor, popul,a{, fqtugr €9gr etc.--

és lbgica la conservació, ia és més simptonbtic que

hi haja coj:rcidbnci-a en eI tractament dels monosíl-

labs, car tant aJ- Vj¡ralopó it[itib com a Catalunya

es conserva La /r/ en mots com corr Hr g11r prt-r,

gEIr i es perd. en mots com f16, É9, cIá'

a)

b )
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ie )

:ixca La /vlc) EI fet que al- Camp d'Alacant s'eh-d.e

de f inf ini t iu si  va seguit  de1 pronom encl l t ic E , .

pre. nirá-ho, d.L-hor sab_é-]ro, i, en canvir es man-

tinga en posició fi:raI¡ p,e. miralr d.irr saberr es

pot e4plicar d ''u.na manera plausible si sl;posem que

en un primer moment s'elidl /r/ en tots els c&sos¡

p.€., mirá-ho, g!3{ri ql.l 'e posterio:ruerrt hom reintro-

a:ul /r/ en eI cas d'infinitiu sol.

d) Els fets. segtients de'Llonbver i e1 Pinós mostren d.'u-

na marrera clara r-Ln procés d.e reintroducció d-e /t/,

Alcover (fgfe) trobava en aquestos dos pobles pbr-

dua de /r/ en eL cas d.'infinitiu segui-t d.e ho: dl-hg

gfg*a-ie.. En el-s eserits d.e1 mu:rover Canyls, d.e

principis de seg1e, trobem tant casos de pbrdua com

d.e conservació de /r/ en ac.uest mateix context:

d.t-hor/d.ir-ho. I els parlants jóvens d'aquestee rlues

poblacionsr segons 1es nostres dad.es¡ pronuncien 1a

/" / ,  r ro solament en aquest contextr  P.e" dir-ho, 'W

reglar:ho, sinó tanbé en imperatius com d-i-r:h.o! t

&-r-hol  ( (  d. í -ho,  fe:ho( alu-] .o,  fes-ho ) ,  on

evidentment es tracta d.'una ultracorreccióo

f, 'existbncia a Alcoi d'una regla variable de reintro

duceió d,e /rl final.
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3.6. Els SONS sr3rr,aNTs m{ El vAT,ENcrA tmnrDroNAt er'¡,c¡,Ntf

3.6  .1 .

Si.bé disposem de bones d.escripci-ons de1 funei-onament

dels fonemes sibi]-ants en el- catalb centralr oo disposem, en canvi

d.e descripcions det funcionament d'aquestos fonemes en les altres

varietats del catalb --amb 1'excepció de l 'article de G. Colon

(t9?O) sobre Castel16--, ni f,ampoc d.'un estudi que es plantege

u¡r.a descripci-ó poJ.i lectal d'aquest aspecte de la fonologia cata-

r.u,,^3?

En eI catal-b central¡ hom accepta sense d.iscussió 1'exig

tbncj-a de quatre fonemes sibilants fricatius¡ dos alveolars, /"/

i /u/, i d.os pre-palatals, /á/ i /á/ (eaca / "uZ? 
/ caíx? /

:raja) . Perb pel que fa als sons sibj-lants africats, si ¡é ¡.i na

unani¡ritat en considerar /ts/ (lgtper) cor¿ a difonenbtic, els a}-

tres tres solls africats --els que apareixen en els mots dotzgr

eqtxe i metge--, mentre que uns autors (¡aAta, L965t L973i Cerdát

rg?g) els consideren fonemes ( /a/, /8/ i ftl ), uns altres (*-

larcos, 1953, ]983; [Íata i Cormand, L97+; Ilheelern L977 ) e1s coll-

sideren difonemb,tics ( /tz/ , /+á/ i /t¿/ )'

El valencj-h. --amb l'excepcid de 1'apitxat i de1 caste-
?3,

11onenc3:. 1o*"s posseejx set sons sibilants: e1s mat"::i" que el

catalb central llevat ae /á/r Qüe es realit"za con a [üJ . fert-

¡rateix, lZ] tu.te es dóna en,algunes poblaeions d.e Ia }tarina i

en e1 valencib septent"ionat3f
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En algunes descripcions deJ.s sons sibilants d.eJ. valen-

cj-á hon ha apl icat  o bé el  model d 'Alarcos (1953) o bé ei .  d.e Ba-
< h

d.ia (I965)-.-Perb en a¡nbd.ós casos apareixen problemes¡ c&r una des

crípcid sincrbnica d.eJ- valeneib feta en tenoes d.e 3-es d.escripcions

sincrbniques d.'altres varietats. entra en contrad.j-cció a¡nb les da-

d.es b.istbriques. Aixlr si s'ad.opten els esquemes elaborats a par-

tir d.e1 catalb central, sembla que el valeneib ha ttperdutrt el fo-

neaa /á/, quan 1a realitat és que aquest manté una etapa anterior,
, 6 ,  .  I  r r -  r - ! - r -  1 - -  1 ^ ^ - -  r . - ^ - ¡ - - J -  

' 4 "

/á/, í són les altres varietats 1es que han ttperdut" /it/ --en t?F

eon ggjg, pluia, iove--r eB vi-rtut d.'una regla d.e d.esafricació fo

f,a solucid d.'aquestos problemesr eo Ia nostra opinió,

requeriri.a, a més d.'u¡la. info:macid exlraustiva sobre el funciona-

ment d.els sons sibilants en tots els lectes catalans, abandonar

els fonemes autbnoms, i postular uns fonemes més abstractes --fo-

nemes sistemátics-- que peraetessen una e)cplicació coherent i po-

11lectal d-'aquest aspecte tan controvertit üe Ia fonologia cata-'

]-a":la.

3,6.2. Els so4s ¡ebrlgnts en elJS]-encip roeli

3.6.2.L, r+

Els fonemes alveolars frieatius, /s/ í /r/, es pronun-

cien en eI valenciá merid.ional alacantl corn en catalb, generalt

anb la s91a excepció Ael mot zel:o --f ilnj-ca paraula en qué /z/

apareix en posició inicia]. absoluta en valen.j-blz; que en Ia ma-

jori-a de pobles d.e 1a nostra zorra d.'estud.i es pronuncia [séro]

( v. mapa 16). Aquest ensordjsent d,e /z/ en un mot relativament
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culte

buir,

com zqqq, així

serlse d.ubtes,

com el tancament de

a una interferbncia

/e/ .n ["J,
deI castel l -á

IB9

s'hari d.'atri

cero.

all i-csó i

3.6.2.2"  EI  so af r j :_?t  l tg l

E1 so dental alveolar africat sord. /ts/ no apareix rnai
18

en posició inieial de mot- . En posició interior de mot només a-

pa.reix en d.os casos: potser i  l ] .etsó. En aquesta posició / tr /  pre-

senta irna gran varietat de realitzacions en valencib meridional

alacantl. En eI mapa L7 pooen veure 1es variants de]- mot lletsó

replegades en Ia nostra enquesta. 3n cap localitat es consen¡'a
, . r - 1Ia pronrfncia Lt"J . les tres. variants obti:rgudes sdn:

f) amb substitució ae /t/ per ["] t ].Ii¡asó,

2) amb substitució ae /t/ per [U] r ].]-icsó¡

]. ]- icsió,

3) per oesafr icació,  lu l  :  I l issd,
L J

a].]-issó i llissió 39

Xn posicid final /tr/ presenta urra gran freqübncia d.'a-

parició, cer es dóna en tots els plurals d.els ¡oots acabats en "-!,

tres tres principals variants obtingudes (v. napa 18) són¡

1) En la najor part de pobles es manté 1a pronrlncia nor-

mal  [ * " ]  ,  p .  € .  pots ,  gots ,  EE.
2) En diverses loealitats els parlants jóvens han pa)-a-

tarítzab la /u/ i prorrrrncien F*X] r p.", [rót$ [g;tU]
pOt;] .  En algun pobler p. €o alcoi,  la [*]  arr iba

a áesaparéixer, i s'hi prod.ueix homonínia en casos
f ¡zg^1eom ara t_srsJ ( gois ) i  E;g] ((eots ). A xixona,

(-ts) constitueix una variable sociolingülstÍ-ca, car
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de les quatre informants jóvens, dues pronunei-aven
r  - t  f  . . - l
L-tsJ L oues FrsJ .

3)  Per desafr icació,  t robem la var iant  [ -" ] , ¡  p,€.  ig-

Srés ,  I9g ,  pos  (per  comptes  de  ioguets ,  po ts ,  go tE)

en el.s parlants jdvens dels cinc pobles ind.icats a1

mapa IB. EJ.s parlants ancians d'aquestes poblacions

encara mantenen 1a pronrlncia F*"] .

A nés d.'aquestes tres variants en trobem d'una manera

esporb.dica dues més: 
"l L-rd en eJ- mot a'i¡aacg (< gisats( dj-narts)

en els parlants jóvens d.e Santa Polar EJ.x¡ Sant Vicentr Sant Joant

Aigües de Susot¡ Orxeta i 1a Vila; i b) f¡"] amb vocalitzacj-d d'e

1'oclusi-va, p.€. [ t¿¡"]  a Crevi l ]ent.

3.6.2.3" El so afr ic.at ' jz, /

El so dental alveolar africat sonor /tz/ no apareix mai

en catalb en posició j¡icia1 d.e mot, En posició interior nomds

aparei-x en valenciá merid.ional alacantf en mots com dotze t ;!ggt-

ze, setze i guitza, i presenta J-es següents variants¡

-  \  r -  - )  -1 -1  -  t  Í - , r ¡ - ^ - l  la -^ -¿ . -^ l  f -  
- ' l

1) LauJ en Ia majoria o.e pobles ( Ldodzej fréazeJ [pédzeJ
F  . -  a
fgeoza¡ '

^ \ fool
2) LháJ per palatalització i geminaeió de I 'africada

( [ao??"'] ft"#EQ GegA bffi"J ), a Alcoi com a vari-
ant rfnica, i en hrit pobles --Xixona, Tibir Fi-:restr&tr

- petrer, ]Jonbverl Novelda, el Pinós i Elx-- alterr:ant

amb la variant [u"] .
- r/5-l -, [-,o+l

3) L'á-J per simplificacid d'e }a geminada lzh) r ell alguns

parlants jóvens de siar i lbi f [¿¿?"] [t"A?"] t"éA]
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[sr?"]). Anb aquesta

esdevé idbntica a la

za¡  ro ja r  metge  ) .

variantn 1a pronrlncia ae /tz/

ae /t/ ( [oo?"] ['3?"] [*eeJ g$-

19r

en ' l ] - i csó

d.e ].es

+) [*t], .para]letu :1a variant t-"] ae /ts/

dj.:naes , ( [aog""] lt"égul ["E*r"] ) al Fondd

Neus, e1 costat d.e Ia variant [Uu],

1""f, paralüela a ]a variant [""-l ae /*/ en Ilinsó,
L  J '  *  L  J
,  r  ^  

- - ' l  (  -  ' 1 .

( ftrénzeJ [génzeJ ) en alguns parlants jóvens de Guar-

dam.ar. I en guinza ( (Suitz.a.) a IbirPetrer i Lfonbver.

f-;"-l per voc a:rltzacíó cle 1 'oclusiva ( aoiz?, treize,
L " J

qeiqq ) en alguns parlants jóvens d.e Crevillent..

En catal¿ /tz'/ no apareix mai en posicid final de mot,

perb per fonbtica sintb.ctica es dóna [U"] com a tea3.ització de

/tu/ f inaf q1¡an el mot següent comenga per vocal. En aquest eas,

1es tres variants de ta"] que trobem en alaeentl són paraH-eles

a les tres 'rariants Ae /*/ f inal' esmentades en 3"6,2,2.'.

1) [ur] ( [sóorinláts] per sots i plats )

z) [*¿] ( [sóaáinlátÉ] )

3) ?] ([sózinrásl )

tes variants ae /iz/ en posici.ó jnterior 
t-4 t""] i[¡"]

eorroboren la consideració d.ifonembtica d,e /tz/¡ o&r per a1s par-

lants que les usen són clarament descomponibles en [*J * [r] t

t"] + L") i [¡] * ["] f p.e. dog-ze, go"-"e i doi-"9 ) .

5)

6)
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3.6.2.  +. EI fonema /é/

3 .6 .2 .4 .1 .  E l  fonema /5 /  S¡n  ca ta lá

EJ. fonema palatal frieatiu sord' /á/ no presenta una

realitzacid unifornae. en tot el domjni l ingüístic. A. }f,, Alcover

(f gOB z 238-9) ¿etimitb. geogr).ficarnent J-es diverses pronrfncies de1

fonema /á/ en posieió i::tervocálica i f inal. Segons 1es seues da-

des, /é/  es promnciava: a) L;X¡ en tot  e l  val-enciá l levat d.e

I'alacantf i el parlar d.e l-a Safor, en catalá nord.-occid.ental i

en tarragonf; b) [¡] u" catalb central l]evat del. tarragonf, en

catalb septentrionalr €o baleáric i en l 'alacantí i el parlar de

1a Safor ;  i  c )  [ t ¡ l ; ] ,  amb una t ¡ ]  
q r ie  sona r rben Pocr  cas i  gensr r ,

en posició i¡.tervocálica, i [¡É] , amb una [¡] 
rrben e1a,rar" en po-

sicid finalr €n dbsset pobles situats generalment en zones d.e

transició entre 1a promlncia tÉl i L¡É]' 
40

Pel que fa a la cronologia relativa de 1es d.ues va.riants

d.e pronunciació d.el foneura /á/ en posicid intervocáiica i final

h i  ha  dues  op in ions .  Bad ia  ( f95 f :  $$  Af r f f  ,  B4 ' I I )  cons idera  mds

antiga la pronúncia [¡¡] 
-tant en e1s mots amb SCe'i, con crdi-

xer ( < Cn¡SCERE) ¡ coü amb CS e coü eu¿xg ( ( COX¡,)--. Alarcos

(19583 u..55), si  bé aceepta l 'opinió de Bad.ia en els mots amb CSr

consid.era que la t¡ ]  d.e1s mots amb Sceti  nd.eu ser (. . .)  rrn simple

'glid.e' d.esern olupat entre la vocal i- 1a consonant patataltt4l

En po_sició ]-nieial d.e mot i postconsonb.ntica, mentre

qire el catalá oriental presenta tÉ] (p.e. 5$1ar, xinxa) t en ca-

talb. occidental trob"t [g] 
'(p.e. 

8tu1#, txintxa). [É] només apa-

reix esporádicament en posició inicia1. en eatalb. occidental (p'e.
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xeringp.) ¡ perb norualment

I inga, aixaroP, aixaloc)

txarop, txaloc).

o bé rep f incrernent ai-
4t(n.* .  a ixe-

o bé esd"evé africada (P.". tIer:!gg3,,

3  .6  .2 .4 .2 .  p

Et fonena /á/ en posicid intervoeálica i final presen-

ta tres solucions en la nostra zona d.'estud.i- (v. mapa 19):

1) t¡] en tots e1s pobles situats aI Sud' de Ia lfnia

Siar-Busot, al.s d.e t'Uli Vinalopó i a Castal.l-a i 0-

nil (p. e. axb ¡ náx.e (g)-Ti +g( a.)exgr rexiu, pex) .

2) [ iXJ en set pobles a1 l ,Tord de Biar-E¡sot (p.e. a- ixb,

náixg(g) r na(d)eixa, re.ix!&r peiF) .

3) En dos pobles de la t{arina troben variació. A Orxeta

obtihguérem rexiu, perb aixb, náixer, pe*r i a Fi-

nestrat g{i.r mqdgxa, perb llbixerr pej-x, g!5!¡1 '

En posició inicial de mot tampoc no hi ha uniformitat'

En e1 cas del topbnin Xbtiva (v. mapa 20) trobem 1a pronúncia

. l|'v-.lano LsJ en e1s mateixos pobles que en posieió intervocblica i fi-

na1 pronuncien [g]r perb en els pob]es que en aquestes d'arreres

posieions d.iuen [¡¡]_ trobem el reforg gi- ( ¡' ixbtiva)' PeI que fa

al rnot xemgn-eia ((fr" cheninég) troben tres solucj-ons (v. napa

2l)¡ a) tS] (txi¡reg:ra, t:n¡genera) aI sector merid.ional, a¡nb a-

frj-cacid dg [¡], fenomen normal en catalb occidental; b) iÉ]

(x jmener9 lW)a1spob1esde}sector .nord-occ identa1 icen-

tralr eüe igualment pronuncien [g] en posicid j:rtervocblica i fi-

na1; i e) ["¡¿l (aixj-ngrgra, aj-:nrmenera) aIs pobles del sector
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nord-oriental, on igualment trobem

1-ica i final (cfr, mapa 19).

3 .6.2.5.  t ls  fonemes l8 l  i  lE l

f .  v  - ' l

LjéJ en posició j.ntenrocb-

En el valenci,b merid.ional alacantl, e1s fonenes /á/ S.
tl ,

/,á/ no presenten cap particularitat enf,ront de1 valencib gene-

raI, am.b 1'excepcid d.e Petre:r. En aquesta localitat els parlants

jóvens --eIs menors de 30 ar\ys-- ensord.eixen el- fonema sonor, i

pronunc ie,r p . e . [ai3"*u] [""t"€a] [""tni3"] Lp"e&l] [r"8i]
per comptes de d.i jous_, +eteiar, na,v.aia (va1r geo. naváixg, cal.

ngv,alla) r pe+ioll i fugig. Aquest I'apitxa.nenttt de Petrer s'ha

d.'atribuir sense cap mena d.e d"ubte a la influbncia de1 castellb

d.'Eld.a, ciutat castellanoparlant tan propera a Petrer¡ que d.a:re-

rement ,, amb el crei-xement industr:ial r ha aruibat a absorbir Pe-

trer. Aquest rrapitxanrenttt r &1 contrari de1 d.e Valbncia, no lra

comportat J.'ensord.irnent de1 fonema /u/ --p.". 
Ia:roorzá] [nouál

I r  I
LUSz"J per esqorzarr pgr€ i 

"g5g--. 
Perb igual com a Valbncia,

e1 fonena /v/ ha esd"evingut ta] 
--p,er !i0s, bosté, üened.en

1.1.oc de vida, vgsté¡ verledor--, no solanent en la parla d.el.s ió-

vens d.e Petrer, sind en la d'alguns sectors de Jdvens de la z,orta

estud.iada. Sobre l'ensordj-nent ae /E/ a Petrer d.isposem ja d.'un

estudi de sociolingiilstica laboviana: B. Montoya (1981).
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3.6.3. Els sorls sibilants en e1 valeneib. meridional alacantl:

conclusions.

nl funcionament dels sou.s sibilants en valenciü. meri-

¿ional alaeantí és quasi idbntic aI del valenciá no apitxat. la

diferbncia principal és ).a pronrlncia del fonema /á/ , A1 Srn de l-a

llnia Biar-Busot j- a l '¿ft Vinalopd, Castall-a i Oní1 aquest fone-

ma es pronuncia ié] com en catalb central, septentrÍonal i baleb-

ric. El valenciá rnerid.ional alacantí és distingeix aixl del va-

lenciá general i del catalb nord-occid.ental i e1 tarragonl, on

el fonena /á/ es pronu-ncia [¡;] . Ens trobem d.avant d.'una no-

va coj-neidbnci-a d.e l'aLacantf a;l.b el cataLb. oriental (cfr. eI cas

de /r/ f j :aal, 3,5,3.), que pod.ria interpretar-se també com a con-

servació d'un tret. d.el catalb dels repobladors med.ievals.

pel que fa als altres sons sibila.::ts convé d.estacar:

a) I 'ensordjment de1 fon.t" /?/ entre els " jdvens d.e Pe-

trer, poblaeid qlre en e1s d,arrers a¡1ys ha estat ab-

sorbid.a per la velna Elda, de parla castellarla.

i b) El tracta¡rent paralüel ae /ts/ i /tz/ intervocá-

1ics, a^mb veaLitza,cions com [""] t-=] ["rl i[euJ,

p. e r l l i .:rsó, lt icsó, M.¡ d'o8z9r que reforcen'

1a consideració d.ifonembtica tant ae /ts/ com de

/tul.
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3.7 . El GRUP TIJ

3 . ? . 1. EJ. gnrp ;!! ut catalh,: visió d.iacrbnica

'EIs grups románics f 'tr, D'1,. J'1, i cil ha;r d"onat en

catalá dues solucions:

a) [rr] , ort. E, en tortosl, varencib i ¡ate],ric ,

i. b) til] ¡ ort. iB, en 1a resta aer catalá.

Aixl, tenim en catalá,:

a) proced.ents d.e T'I, l:

SPAIUI,A esPatla, esPatlla.

ROIUI,U rotle, rot11e.

* notuloxP nrtJ-d n rutlJ.d.
*nonul$,n¿nP rnrtlonar.

ROIUIARE rrrtlar, rnrtll.ar.

QUATfLA guatla, guatl.l.a.

b) procedents de D' f r :
*¡-ullDlul,¡, ametlar ametlla.

IIODiILU motle, motll-e

c) proced.ent d.e J'Ir:

SAJUIU batle, bat}le.

i d) procedent de Gal¡

VIGIIARE vetlar, vetIIar.
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A.lI. Badia (195I¡ $ g+, tlt) ha explicat- Ia bipartieid

dialectal catalana en eI tractament d"'aquestos gnrps de la ma¡re-

ra segiiebt:

Aquesta

xa fora

ma.nefa t

na grs¡.

rrEn catalb antic, 1a mateixa grafia t1 serveix per a

T'1,  D'1,  i  per a J 'L i  és possible qlre a aquesta graf ia

única hi eorresponguin dues pronuncj-acions diferents

com a pr-oced.ents¡ l 'una d.e T' l  i  D' I , ,  i  I 'a1tra,  de

J':^,i LrrJ procediria de T'l i D'I', mentre .que Lilj pro-
cedir ia 

-de 
J 'Tr i  perb després,  cadascuna d. 'aquestes dues

trronuneiacions eS generalítza¡ía¡ Serrse distj¡¡cid- d'e-

tluo]ogies, a zones diferents d.e1 d-omi-ni, a.mb E+] o
t -  -  |

LIU respecti-vament. rl

explicació d.e Badia ens sembla plausible, tot i que dói-

d.e consid.eracid e1s mots derivats del gra{D G'tr. De tota

com veuren més avarúr ens trobem davant uns fenbmens d ,u-

complexitat.

segons F, de 3. uoff  (1952t $1?1) les formes rgslg i

nog]e ( < rgt.1g, qo!}g) del eatalb. nord-occid.ental i de1 valen-

cib,  de les 'ogals almenys logle.  ja es docr:menta en el  segle XVI '

s'explicarien per una evol-ucid semblant a la

experi-nentü, VEfUIU q1le esdevingué VECI'UI

ve1l.

3.7,2. Els gzr.ps tl i  t1l en els parlars catalans actuals

qqe en llatf yulg?r

i en catalá doná.

Segons e1s marruals r . J-a

sf, valencib i ¡atebrie, i t¿t]
d.es de].  D.C'V.3.  s i  bé conf i rmen

pronrlncia ttt] apareix en torto-

en la resta de1 catalb,. les da-

eüor a grans trets, aquesta és
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la realitat geolectal, tanbé ens forneixen elements per a esca-

tir quines sdn les realit zacions coneretes dels g11rps tl i  t l l t

i  per a compendre i tractar d.'e>'pJ-icar mj-l lor les solucions del

valencib ¡ceridional alacantl.

Segons el diecionari d'Alcover-I,{o11 1a promlncia ttt]

es troba a Tortosa, Gandesa i les i l les Baleq,rs i PitÍ lses sense

excepciolrs r Perb al Pals Yalencib. 1a pronúncia [tt] no és gene-

ra1, car només es dóna en la %ona" compresa entre el riu Xrlquer i

Ia lfnia Siar-B¿sotr er mots com eEPatlar .&l3ll3, motle- i ametl?'

No és exacta, doncs, 1'afiruacid d.e l,{. Sanchis Guarner (1950:$ff )

segons eI qua,l ttla grafia tl és pronunciada en valenciá, regulag-

ne$t 1 doble ( lf ), igp.al .qlfe 
en mallorquf". J. Coromines (p,'g'

c .$*[. ¡ s,v. espatlla) na d.e]imítat, amb precisió , la zona de

eonservacid de ttt] en valencib:

rrFi:rs cap a Castelid es manté viva la geminació, en la

zorra central ,ráf"rr":-ana S'ha reduft a .1 sÍ-npte en Ia

pro11¡;mciació de quasi pertot, i la geminada reaparejx

á"" d.e cap al  Xr lqu€3r.sobretot  ben vigorosa entre el

Benicad.e1'l.. i J.a lflarj-na"

A banda d'aquesta pronríncia [tt] el

País VaLencib dues pronunci-acions més¡

ICVB docum.enta al

a) €t, per dissi¡oilacíó del primer element de la gemi-

en mots c9n ggg].e (anb les variants rgegle i

) n mogle, rleló i loesl,otqT,,Í( Ig!19' notle'

rutld i mtlonar) .

b) !, per simplif icació de la geminadan

nad.a,

rocle

en el valencib.
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parlat aJ-. nord. del Xrlquer i aJ. sud de Bi-ar-E¿sot¡

p.or espala,  vela,  guala,  molg,  bale,  a lmela ((  es-

!BFa, vetl,ar guatlgr potle, batle i arytla) . Aques-

ta simplif lcacid ja es documenta en el segle XVIIIT

car en eI diccionari de C. Ros (1764) apareixen:

alnbl.a (p, 16), gFpb.].es (n. 96) i  gub,Ia.(p. L25).

pe1 que fa al g.I.rlp tl1 si bé el resultat nés general

és [+¿], tsrnbé. es ddna --encara que espor]dicament-- d.issj¡nila-

ció del prÍ.ner element de la geminad.a: 811, no811e (a Fraga) t

i n11, fl¡anl}a i benlIb (v*et-llar) (" la Ribagorga) i i a d j-versos

pobles de1 catalb septentrj.onal i nord-ocej-dental es produei-x la

simplificacid de la geminaüa, i pronr.mcien lil t p.e. espallar

gualla' 3891]3.

1.?.1. EI errrn t1 en valencib" merid.i.ona.l alacantf'

En eI valeneih. neridíonal alacantl trobem set solucions

d.iferents per al grrrp tl. fot segUit en donem exemples, tot agru-

pant-los segons el gnrp origi:rari.

a) g proced.ent de T'L¡

[tt] r espal'1a, gual{-a.

I t] , espala, guala, rular.

[ td '  esparda, guald'a.

[*t] ' rogle, :nrglar.

b*t], :trnglarr arnrnglonar.
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-[! procedent d.e D'L:
r ''l

lq , am.el'.la, moI'le.

[tJ r almeIa, mole.
r - 1

EqJ ' amelda, mold'e'

Ft] , amerla, morle .

1 proeedent de J'T.'¿

[tt] , batle.

Lt],  bare.
r -'l

lldJ , bald.e.

proced.ent

, vel.lar.

, Yelar'

,  veldar.

, verla,r,

, venlar.

. ' t

d.e G-l:

Com podem veure pels exemples anteriorsr hi ha tres

solucions que apareixen eü. tbts'els mots --amb 1'excepcid de 
"93-

]g.- siga qujrr si"ga el gnrp originarl: a) [tt] r Ia geminadár 8e-

neral en una part deJ- catalá, b) [t]' per si-rnplificacid d.e la ge-

minada, r c) t tu]r per metbtesi ae[a!.  I ,es altres quatre solu-

cions sdn degudes a d.issjmilacid det primer element deJ- glrrp¡ tant

si consid.erem que s'han forruat a partir d.e tat] o de [tt] t ["t] '

["t] , [*t] t .la variant F*t] , P ._u . S€13s, arruqglonar, s 'ha for-

mat, sense dubtes a partj-r de [**l] , és a dir, a partir d'e for-

com 8g¿Sg1ar,r*glrugg]-onar, amb duplieacid d'e 1'oclusiva, nor-

en catalb, en casos d'oqlqqivg * 1 --p.e. dobblgr pqsgibblgr

b)

c )

d) t]-

t'!
t'l
f-l
F'l
E''l

mes

ma1
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segglg--. La variant rugg].ona(r) (de rrrtlonar) replegada'pe1

D.C.V_.3. a AJ.coi-,  reforga la nostra hipbtesi,  car d.e q*gglgrrqr

per dissjmilacid de la primera [*]r obtenj:n (ar)rr¡ne]on?g.

En els mapes 22-27 aparei-xen localitzad"es totes les

variants replegades dels mots a¡nejla (m. 22) , g!}e (n. 23) ,

vetlar (m. 24) t g€!g& (n. 25) ¡ guatla (n. 26) i rr¿tlar (m, 27).

Aquestos mapes són infornatius, perb no ens permeten extraure con-

clusions sobre les b,rees de localització de Jes diverses variants.

E1s mapes 28-32, eom .que agnrpen áIs resultats de les diverses

variants, ens indiquen 1a d.ensitat de cada fenomen, Í- sdn, d.oncs,

moJ.t més ad.equats per a 1'estudi geolingtifstic.

En el mapa 28 es pot observar amb claredat l.a zona en

qub es eotlserva la gemiaad.a Ltt] . EI l.fnit meridj-onal d'aquesta

z,ona eoincideix amb prou aproximacid amb Ia llnia de demarcació

histbrica 3j-ar-Busot, E1 mapa 29, que indica La zona en fa qual

s'ha produf,t Ia simplif icació [rr] ¡ [r] ' tanbé té el- seu ilnit

septentrional aproximad.ament en la llnia Biar-Busot. SÍ superpo-

sem els mapes 28 i 29 t veem c.om les dues árees sdn eomplementb,-

ries (v. mapa 30). f,a coineidbncia --aproxj¡nad.a-- d.e1s línits

d.e 1es dues h.rees amb la llnia Siar-Busot, ds r:¡ra confirmació

prbctica d.'una d.e J-es hipbtesis bbsiques de1 present treball: eL

valor d.'aquest llnit histbric com a delj-mitador d 'una varietat

geogrbfica de 1a J-1.engua cataLanai el que acl d.enominem valencib

meridj-onal alaca¡rtf. La isoglossa del. napa 30 ds important per-

qub dividelx eÍ que tradicionalment s'ha denomlnat valencib ne-

rid.ional en dues varietats: a) el que podrlem denominar vq¿e4e¿¿

meridiona!, entre eI Xrlquer i Siar-Br¡sot, gue conserva Ia gemina-

f*o oe;

ioo.uttno 
t1

io^uxr.ns ;,
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alacentl, amb simpJ-i.fica-da Ft] t i b) eI que podrfen s^nomenar

cid de 1a geminad.a a tt] .

En el mapa 28 podem vettre la zona que conselÍ\ra Ia geni-

nad.a; perb aquesta zona no és honogbnia, car si bé ea alguns po-

bles --pr€o Alcoi i 1a Vila-- e1 pred.omini d"e 1a geminad.a és ab-

solutr eo la major part de pobles a1 costat de les fortes a¡nb 1a

geminad.a trobem formes amb 1a netü,tesi- ld i amb d.issj-¡ailació

r1  (v .  mapes 31  i  32) .  A ix f ,  t robem;  pre '3

a Castalla: qgl'1ir aspal'la, ga}la; perb

verlar.

a ) a¡nerla i

b ) a Xixona: rnoll.e r sEpalls t

bé morle i amerla.

vel.lar i ual.l-a; perb tam-

c) a Or¡eta: amel'].a, nol' let

te¡obé a.melda i ualda.

vel.1ar i aspal'I9.:Fe; , Perb

f¡a coexistbncia en rrn mateix poble de dues variants d.e 1a matej--

xa paraula no és estrarqya en aquesta zona de transició. En una

d.'aquestes loeaU-tats --Orxeta-- pogUérem comproYar que . e1s

parlants no són conscients d.'aquesta coexistbncia, car se sorpre-

nen en comprover gue e1s seus velns no pronrncien els mateixos

mots igual com e1I9 --p'9r amel'la versus qmelda--.

En la z,or'ta on apareix 1 simple (v. mapa 29) podem d.is-

tingir d.o.s . subsectorss

a) les Valls deI Vinalopd (11evat de Petrer) I eI Saix

Vinalopó i Alaeant, Sant Joan, 1u[qtxemel i eI Campe-
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11o:.on amb les forrnes majoritbries amb ] --shelat

*glg' vela(r), ¡rrla(r), g43-- només conviuen varl-

ants a.mb la metbtesi 1d com nolde i espalga (v. ma-.

pa 31) que poden erplicar-se fb.ciLnent com a caste-

llanismes; i- on no apareix cap cas d.e dissimilacid

a  r1  (v .  mapa 32) ;

i b) e1s pobles d.e la subcomarca d.e 3iar, i Petrerr Agost

. i e1 Ca.rnpe}lo: on aI costat d.e l.es fornes a.nb I -

vefak), uala--, trobem variants amb metátesi 1d'

com amelül que no es pot interpretar com.a castella-

nisme (v, mapa 31)ri variants amb dissi-: l i lació rl
< / \com I9Il3!.!,1 i ryr]-e (v. mapa 32).

En e1 mapa 31 es resuneixen les dades sobre casos de

metbteeri .  Hi podem dist ingir tres sectors:

a) e1 merid.ional, on'e1s casos d" }! --*"!gg i se-

palda-- coincideixen amb el castellü,, i poden¡

doncsr ser cbstel. lanismeg;

b) un seetor central forrnatper la subcomarca

ar i Agost i el- Ca,mpe11o, on a1 costat d"e

apareix amerla, solució autbctona.

i c) el sector de Re1leu, tr' inestrat, 0rxetar la Toffe

i Aigftes de Busot, on es ddna e1 percentatge mds

alt de variants a¡'b metbtiesi --especial-loent a

Re]-leu--¡ amelda, noldgr veld.g,r, aspaldar agPal-

d.á-se, uald.a.

d e -Br.-

molde t
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;
la metá,tesi de dJ ( ( I 'f,, D'T,, J'! i G'l ) a ld plan-

teja un problema que no sabríem resoldre ara com araz ¿és una e-

volució autbctona, o és e1 resultai d"'una interferbncia de 1a

llengua partad.a pels repoblad"ors aragonesos d.e 1'época medieval? 4

3.I .4" El grup 3! en valenciá neridj-onal alacantf: concfusiollsr

Hea compietat ].es d"ad.ós. --en general encertades¡ perb

simplifj-cades-- d.e1s manual.s sobre els resultats en catalb- dels

grups rombnics T'ln D't, , J'T i Gt , earr a més de itt] i [+¿] ,

es troben en divetrsos indret.s d.eJ- domini Lingülsti-c les varíants
r - 1 r - ' l - t - . f - - - l - a - - 1 r n

[t] i L+J amb simplifj-cacid d.e ra geminada, i Lsl L"! Lg]J L"]J

anb dissinilació del primer element deJ. gnrp.

En e1 valencib meridional alacantí trobem set solucions

aI gnrp ' tl¡ tt j , [t] per simplificació de 1a geminaaa, [fa]

per metátesi de [ut], i t*t] ["*r] t"t] i t*i per dissi¡nila-

cid deJ. priner efement d.eI g::rrp.

Hem pogut comprovar que aapes com els 2B-32r Qüe a$31-

pen e1s resnltats obtinguts de cad.a variant sdn molt nés clari-

fj-cadors que no els mapes que es J.imiten a localitzar les d'iver-

ses varjants d.'un so1 mot, Especialment interessant és el mapa

3O, on es pot veure que la llnia Siar-Ersot marca aproximad'anent

el llnit merídional d.e 1a conservació de 1a promlncia [tt] , j- el

septentrj-onal áe Ia redueció a [t]. Si tenjm en eompte que 1a

prontlncia Lttl es d.óna entre eI riu Xúquer i la llnia Siar-Ersott

podem considera^r el mantenj-ment de 1.a geminada com a tret defi:ui-
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¿or del valencib. nerigiopal no alacgntlr or 
"*nt"?::l' Iff@

meridionar , enfront d e L'al.acantl, q1r.e sinplif ica Lr! a LU '

Davant l,abundor de vari-ants a.mb }a metbtesi [ut]>[tu]'

p',e. a¡neldqr vel.dar, g¿al-d'a, a 1a ?'orta de Re1leu-Finestrat-Orxe-

ta, 1a Torre i Aigües, que no es poden interpretar eom llna i:rter-

ferbncia del castell),r s€'ns plante ja un j-nterrogant que no sa-

brlem resoldre ara coa ara: ¿es tracta d' 'una evolucid autbctona

o bé és una j¡rterferbncia de 1'aragonés d.els repoblad'ors med'ie-

val-s?

De la dialectología a la teoría de la variació lingüistica: El cas del Valencià meridional alacantí.Jordi Colomina Castanyer.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983.



206

3.8. D'AL,TRES CASOS DE vARIACId FONOf,0cfC¿ ü{ EL VAIH$OII lfnnf-

DIONAI AIACANTÍ

3,  8  .1 . un cas de reducció vocbl ica¡ / " /  átona in ic ia l  en e1s

gf'tlps gg-r ep- i gg- nés.consonant, i gi-"- més voea1.

E. Alarcos (1960 z 49) rta fet verrre com el catalb

d.ental posseeix el sistema vocblic b.ton més conservador de

les varietats del catalb,.  El catalb occidental,  en efectet

posseeix  dues reg les de reducc ió vocál ica:  (43)  i  (44) .

occi-

to tes

només

(43) /€/ --+ ["]

Amb els trets distintius de \{heeler

(+3')

(re77)

r---------l
l._- 

aecent 
J

(v. aPülrlrx )

t- - consonbn
| - labiat

l+baix-
l_ 

- lo"terio

'"] 
--r+ f- o"'*l/ 

[:-;""; ]

(  44) -'lr_
I
L- accent
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(4+')

Les regles d.e reduccid vocbl-ica

d.en fo::mrrlar més econbmlca.ment nitjangant

G5]

[-- "onronánt]-e-lI t tr¡:-"t I
[+baix I
l_+ 

nosterior 
J

(43')  i  (++')  es po-
/ t r

1a regla d. 'a l fa  (45) : '

/

= [-o"'{ /J /

1,a regla (+r) descriu ad.equad.ament eI mecanisme bb,sic

d.e la reducció vocb.lica en catalb occidental. Perb eom ha asse-

nyalat Alarcos (1960 t 49) en catalb. occidental es troben també

indicis de la "igualaeiín de /a/ y /./", ds a üir, d.e la regla

d.e reducció vocblica d.e1 catalb oriental segons ta qura:- /€/ ,

/e/ i /a/ esdevenen [a] r es tracta del rrpaso de /e/ latj:ra tui-

cj-al ante /u/, y en lérida en inicial absoluta, a /a/"

J. Veny (1982) ha descrj-t amb precisid aquest fenomen.

En parlar del vocalisme deJ. catalb. nord-occidental afi-rma¡

"L,a /-e/ b.tona inieial de4 romaflg primitiu, especial-
ment fornant part de_I€ segments gg- i- en-,_ tendeix_a
confondre's en una L"Jt g=iqÉr erigór,tarrós, terrÓs¡
astarnut, u"t""rrot, 

ta'steTffiiet, 
g""péÁG'b ", 

ascala,

l-- "oo"onanticl
I x labial I
l+baix  I

[_". 
routerior I

[---------¡

l_- 
accent _J
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escala, ancia.n, enciam, antend.re r entend.re. tr (p. 13O ) .

I pel que fa aJ- valencib, escriu:

¡rE1 vocalisme bton valencib ¡rés general és afl al nord.-
.occidental. Respecte a 1a a i e b,tones inieials, sovi¡t
la a s'impo=r JJ.a e: astrál, ñestral, entenjlre, enten-
dre , panagalI, panegal , etc . tt (p. 160 ) .

Aquesta reduccid vocbJ.ica és prou antiga. A. Ferr'ando

(1980¡ 101-8) n'esmenta exemples de les nbvel'les valenci-anes del

segle It[: ]-]auger, W* --amb reduccid de /e/ a t"] 
--, i t"r-

rbp, llansgf --a.mb reducció d,e /€/ t ["]--. Aquesta segona re-

duccid té una certa vitalitat en eJ. valencih. actual, p.e. IÉiea1et.

vj.eanjtet ((  /r l rrkr1.ét/ ,  /v istntét/  ) .

En una bona part de1 valeneiá, meridional alaeantl (v.

mapa 33), contrb.ria.ment aJ. que ocorre en e1 catalb nord.-occ j-d.en-

tal i en e1 val.encib generalr es man.té, Ia /e/ átona inicial dels

gt:tlps 9E-r 93-, 99- i 
"i"-r 

P.€" 9.*3dre, encend'{gr enbl¿ta(q)t

enlqlr  eseu(d.)e11a(r),  escalg'  e( i) . :ru(S)a(r) r  e(UJgrt i  L Ta ft /

ae /@VSs/ s'hj- redueix 
" ["-l : terubs.

l'explicacid d.el mantenj-ment de l* I btona inicial en

el valencj-b. meridional alacantf no és senzilla, car tant es po-

d.ria atribuiT a arcaj-sme¡cortr a interferbncj-a d.e1 castellh, pel fet

de donar-se ¡romés en ].a zon;a. fronterera amb eI murciá. Ens sem-

bla que a.urbdues expllcacions són f onementades. En efecte, la pre-

sbncia de terrds, *terrón dimj-nuto' ,  a Oriola (J. Gui l lén, 19742

31?), proced.ent del cat. @fu,r i-:rdica que 1.a pronrlncia catala-

na d'aq¡eest mot en. 1'bpoca en qub es produl J:a" interferbncia so-

J .
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bre el- castellb d.evia ser amb ["]. Ir d.'a1tra band.a, convé no

d,escartar la influbncia de1 murcib vel com a reforgament deJ. man-

teniment d.e 1a e inicialr por tal com en aquesta varietat d.e1

castellb, l levat d.'algUn cas esporbdic --com ascucharr ?qper.ar--t

eJ. manteniment de g inicial.en els grups 93-r 9e- i es- és gene-

raI,  (Cfr.  Garcia Soriano, 1932: 32i J, Gui l lén, 1974; M. Torre-

blanca, 1976),

3.8.2. Si-aplificaÉd delg .grups fingls -1t' --nt- i -rrr.

Semblantment aJ. que s'esdevé en catalb central, nord-

occidental i eivissencr €n rur.a part del valencib, meridional al-a-

cantf e1s g:rups fínals -1t, i -g! se simplifiqnen a -1 i -g per

un procés d. 'e l is j -ó de 1 'oclusiva,  n i t jangant les regles (+0¡ I
A Á

(4?) . ' "

(+o)

(47)

/ t / - - - - - )  Ó 
/  

/n/

Itú

ia1

tra regla (+A) transforma mots

(v.  mapa 34);  i  la  regla (+7) mots

molt i alt en mo1

cantant, ven-1nt en

com

coa
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cantan i  venln (v. mapa 35). I . ,es regles (+O¡ i  (+7) pod.en'ser

fo¡mulades mitjangant una sola regla (+e¡.

(+e¡
/t/

/"/

[-+ "oo*onbntil
| - obstruent I
| - continu I
| - labia]. I
I + sonor I
l_- art _l

t-. consonh,ntt"-l
| + otstruent I
| - conti:ru I
| 

- ].abia]. I
I - sonor I

l_- art l

(4e)
/n/ -------> 

Q /,,,

per aplicaeid d,e Ia regla (49) mots com ara carn. i hivern esdeve-

nen car i hiver, Aquesta elisid ja fou observad.a per A. M. Alco-

ver a Sant Joan d'Alacant: "g;!gg i quader per giglg i quadeTnn

(1908: 281). P1 Barni ls (1913: f fSe) en donb alguns exemples:

.tol, for, bitg" i irrfer (per torn, forn, biver"n i infgrn) I e1s

relacionb. amb eI que ocorre en francds (3oo"r four, hiver, gnfgr) t

perb no va precisar 1'b.rea geogrbf ica del fenomen.

/t/ ------u Ó
f
I
t

ug'¡: 47

------->

En u.na part del

36) e1 grup final -rn se

( 49 ) d. 'el is id.

val-encib. meri-dj.onal alacantl (v. mapa

simp1-ifica a -r en virtut de 1a regla
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3.8. 3. Alguns casos--deialatalitzaci'ó d'e /nL

El resultat d.e N: inicial ltatina és en alacantf g-

igual com en La resta del catalb. Perb en alacantl trobem al-guns

easos de palataLítzacid, com ara qyris ( <x rvÚnu: ¡ eat. 3gH., val.

nuc i nus) I nyig ( ( XffU; cat. niu). En el mapa 37 poden veure

els pobles en qub es produeixen aquestes palatalitzacions. NJmg

és e1 que abraga una zona més extensa: to.ts e1s pobles situats

a1 Sud de Biar-Busot amb l'excepció d'Agostr Busot i Aigües d.e

B¿sot. En carlvir r\y'iu només es diu al Saix Vinalopó i Guardar!"4Jf;.

Anbdues palataliftzacions pod.en explicar-se sense recdrrer a in-

flubncies forbnies. En n&ig (<"iy) hauria estat la /i/ la causa

d.e la palatalitzacid d-e Ia g-r Fer un procés senablarrt a N + iod.)

f-+-l --p.or VINEA> VII{JA) vinya--. Un cas se¡nblant es d<ína en al-
L U J

guns pobles --p.€, a Benej-xarna-- en nj4iJa r pronunciat com a

f  . t 1

L+r'_., .

En la'nostra recerea bem trobat a nés de la forma

!Jg9r Ia forua general valenciar¡.a ruri. en l.a resta d.e pobles in-

vestigats amb 1'excepci-d de J.a subcomarca de Siar --3iar, Benei-

xem&r 1a Carryada i el Camp de }ti.rra--r on d.iuen Issr ?1. I9S.

Aquesta variant 3gg no bavía estat enregistrad.a al Pals Valenciá.

fj-ns a;T&o Aquesta forma 4gfl no pot haver-se produft ttper regres-

sid damunt el verb nusarrr (D.C.Y-.3. s.v. ) r car a la subcomarca

de Siar no.diuen g¿gar, sind nugar o nyiggr; sl que es pot expli-

car, en eanvi., com run singular fals prodult per 1a freqübncia

a¡rb qub s'usa el mot en plural; la forrna del p1ura1 399r a for-

Qa d'usar-se moltr Pot haver arrÍbat a orig:inar e1 plura1 !&999r
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qued.ant la form¿ tr1}s com a singularrr  (D.C..V.B.,  u. ,o.  nus) '  EI

verb nuar presenta en Ia nostra zorLa quatre solucions;

glffr com és general en catalb nord-occj-ilental i

valencib,

ni$ar, for-ma que es ddna en tot eI valencib, seg;-

rament resultat d'qn encreuament entre r¡rgaI i f]¿-

.€3fr

nJLtgalr fo:mat a partir de nigpr amb palaf'aLitzaeid

atribuÍble a Ia /i/ i possiblement a Ia palatal

de l1iggg'

i c) oJ}r*t". 4B

A la vista d'aquesta informacid dialectal, pensem qlle

es pod.en reconstruir els processos histbrics de ]a manera següent:

a partir C'rrna etapa prinitiva a¡ab subs. !!3, rrür verb lgg es

d"egué produir:

1) encreuament d.e nuar i 11igqr; a partir de1 verb re-

suLtant mrgas 
"" 

*r*Ñegressió el substantlu

l lue.

2) encreuanent d.e nüar i 1-119?f ; el resultat nug?r no

j-nfluí sobre el. substantiu, eI qual en singular a-

dopth, la forna -del pIura1, nus.

3) 1'encreuament

regressid es

de nuar I lligex produl nrugarr i per

fornb e} substantiu rgnrc.

a)

b )

e)
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perb al  costat  d. 'aquestes erql l icacions internes'convé

no d.escartar 1a possibi-l i tat d.'una interferünciar car a briola i

Mrfrcia existeix ñuo (cast. nud.o), i en aragonés fido i ñud.o'

(Garcla Soriano, 1932: 90¡ Zamora Vicenter 19602 226; Gui l lén'

L97+t 293; Andolz, 19772 2o2),

Bn el mapa 37 apareix 1a zoÍta on es diu sorry ea eomptes
w

de son ( ( SÓmvU); 1a ma jor part del Vinalopó lr1it j),r el Baix Vina-

lopó i Guard.amar. En alguns pobles de 1'alacantí --Crevil1ent,

Elx, Guardamar, Alacant i Nove'ld.a-- es diu cányem ((CAfVmXln¡ en

lloc de' 1a forna general actual cb.ng-m. Ao-uestos d.os casos d.e pa-

Iatalit zací6 --sot-ry- i ebnJrqm-- poden resultar d 'interés per a

l'estud.i de 1'evolucid del.s grllps -lCI{- i -Nt{- en eatalh,, evolucid

que ha estat traetad.a recentment per Ph. D. Rasico (1982: 203-18).

3,8.4. }Tet*tesig is-) r i  i  lr  ? f l

Segons tr , .  de B. Molt  (3'gizt $z:z¡,  la metb,tesi co'"so-

nbntica. en catalb afecta principalment el fonema /t/. A band'a de

les metbtesis d,e /r/ de la llengua com.tn& --p.e. ca$:rnera.

*cardene{a, préssec 4 
*pérsec--r esmenta com a dia1-ecta}isme

o vulgarisme la metbtesj- ir ) ri I'en la regldn de Lérida y IIr-

ge1 ( brie , b-bria ¡ grlr:!9r Shqle r en vez, de aire ' !9Bt cuilo t gi-

p)".  Aleover (1908: 302-3) ia havia donat not lcia d. 'aquest ma-

teix fenomen a lleida i Balaguer i en el valencih. meridional a1a-

cantf.  Segons el D.C.V.B. bbri-a i  b.r ie es troben també a 1'AlgUer.
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En e]. napa 38 d.onem l'extensid actual de

lencib. meri-d.ionaI alaeantf : tot eI Saix Vi-nalopó i

una part del Vinalopó Mitib i deJ. Camp d'Alaeant.

2L4

bbria en Ya-

Guardamar i

la netbtesi tanbé es d.óna en alacantí en el cas de

fr) rlr p.€. gg1!g ( 4 ca.gira) ds pronunciat al Sud de 1a lfnia

Biar-Busot (v. mapa 38) 9€i?. Amb aquesta meth.tesi tenjm un al-

tre cas d.e coincid.bncia d.'una isoglossa amb la llnia de de¡oarca-

cid históri-ca.

Boria també es diu en murcih.. (v, Garcla Soriano I 1932:

19r 36; Gui l lén, l974t 248; TorreblsÍLca, 1976: 20I).

3 '8 .5 .  A lguns  casos  d .e  -a t - )  j t

Segons }1. Sanchj-s Guarner (19?3a: 16) a L'lonbver I'el

gllp culte -g3- es pronrlncia vulgarnent it damere d.e la vocal

tbnica, i  es redueix a t  en efs altres casoss cgqafte, (p"r F"a"-

kI) r  paite ( per pacte), eqtraite (per extrqcle ),  trai ig (per

tract.e),  perb lratar (per tragtar),  dotor (per doctor),  retor

(per rector)r v9tiga! (per leg-!je].)". EI procds -9!- > -t!->

-t- *p.er ESEr do!g3-- *o és especffj-c d.e1 valencih, meridio-

nal alacantf , ear es d.óna en tot el valencib popular.

. En la nostra enquesta només demanh.vem dos mots amb eI

glrup culte -g!- : carh,.cter i gltracte (dg reg.alfs.sia)' Segura'ment

pe1 fet d'enquestar majorÍtb,ria.ment parlants jóvensr Do hem tro-

bat cap aparicid ae carbitg(r)r slnd solament car4cter. Eo canvil
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esjraite es diu no sola¡oent a Monbver sind en quatre pobles mds

del Vinalopd hiitjb --Petrer, Novelda, la Romana i eI Pinós-- i

a EIx.

I'evolucid -ct-> it tanbé es ddna en les terres murcia-

nes veÍnes, p.€o caqáiFeG), a- lrai t ivg. (Garcla Soriano, 1932¿

13,  26-7) ,

3 .8 .6.  Ie i -949

Entre eJ.s jdvens del valencib merid.ional alacantl óo-

menga a ser un fenomen prou freqüent eI Íeisme. Es tracta d.'un

ieisme eüer com en castellá,, converteix en [j] totes les apari-

cions del fonena /t/ en qualsevol posicj.dt [i.it"] [n¿¡] [xava¡]

[i rure] to¿¡ "] ["9 ¡ "] 
per ]lun?, !eJ!, 9#!!, l]ible , cel]3'

ggllg. Aquest fenomen és , doncs, completament d.iferent de 1" to-

dització que es ddna etx una p""l de1 eatalá central i en baleárie,

i que afecta només e1s mots ar,a l¡l procedent d.els grups llatins

Es tracta¡ en la nostra opinió, d'una i:rterferbncia e-

vident d.el castellbr oo tant en l'origen --sempre hi d'eu haver

hagp.t xiquets valeneians amb dificultats per a pronunciar el fo-

nema /I/--, com en 1a generalítzaciír car en castellá no es con-

sidera incórrecte el ieisme, ir donat el prestigi de la lleng1¡a

dominant en uJíIa comuu.itat diglbssica, hom ha conside:iat que en

el vernacle ta.mpoc ho devia goro !
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el quad.ro (50) resumjm les d.ades

eI valencib meridional alacantl.

2L6

replegad.es sóbre

e1 iei-sme

&1

en

(50)

]-ocalitat
n9 de parlanb

ie is tes
ed.at

ne de parlants

no ie istes
ed.at

Elx

Crevillent

Santa Pola

Guard.amar

1'A1guenya

Bene ixama

Finestrat

Sant Joan

Xixona

3 xics

1 xica

1 xi-c

1 xic

2 xics

2 xiques
I xic

2 xiques
1 xic

I xic

2 xiques

i

i

20 ,2O ,22

2J-

24

15

l-7¡ 18

2A r22r27

20 r2rr26

22

2j . )22

t home

1 dona

2 xiques

68

43

2Lr2L

Encara que les d.ad.es d.e (¡O) no sdn gens eompletes, a'

profiten per a fer veure com el ieisme és un fenomen que afecta

sobretot e1s parlants jdvens. la ciutat d'¡jIx és la localitat

on el ieisme s'ha generalLtzat més, car afecta quasi tots e1s

parlants menors de quaranta anys. Convé tenir en compte per a u-

na possible inter"pretació d'aquest fenomen, la gran qnantitat de

De la dialectología a la teoría de la variació lingüistica: El cas del Valencià meridional alacantí.Jordi Colomina Castanyer.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983.



2r7

pobtaci-d irnmigl.¿d.a que s'ha establit a Elx en e1s darrers anyst

tota de parla castellana. E] fonewa /!/ no sempre esdevd [¡] a

Elx; d.e vegades per assjmilací| es pronunc:ia [?] : p.e. E¿8] i

pi?f"l per lleis i llegili.

r ''l

3.8 .7 .  I ,a  p

Un al-tre procés que ta¡rbé s'ha d.'atribuir a 1a interfe-

rbncia del castellb és 1a desaparicid en les representacions fonb

tiques sistembtiques d.e /v/ en la parla d'alguns jóvens del va-

lencib, meridional alacantí, els quals pronuncien el fonema /v/
r- -'r r- -r f . I r 2- -l 

v?. Els resul-con a LbJ o L+J' p.o. Lbl-l"'rej Lanábal Per EllI9, W-

tats obtinguts apareixen resu:nits en el quad'ro (5f¡'

( lr¡

localitat
parlants.
/"/ -> bJ edat

parlants
/u/

edat

1'Alguenya
. ,

eJ- ^U'Or1OO C[. -E' .

Iúonbver

Petrer

el Pinós

Elx

el Campello-

Sant Vicent

Xixona

1 xi-c

I xica

2 xics

2 xiques

1 xica

1 xic

1 xic

1 xic

2 xiques

T7

2T

16 rL7

23r33

2L

20

22

I7

2I r22

:_:::_

2 xi-cs

t home

2 xics

1 xica

1 xic :! I xica

2 xiques

1B

17,18

36

20 r22

lz+
I
| 26 r2].
I

I z:-,zt
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Com es pot comprovar en 1es dades d.e ( l f¡ ,  1a pbrdua

d.e t"] no fé tanta extensid eom e1 ieisme, perb a 1a llarga tots

dos fenbmens pod.en tenir repercussions i-mportants en el sistema

fonolbgic de 1'alacaretf , si Ia norsalitzacií l ingtllstica no hi

posa f re .

casos d.e varlacid fonolbgica en el valelci¿ meri:

d.ional alacantl¡ conclusi-ong.

Fn aquest d.arrer apartat sobre la variacid fonolbgiea

en e1 valencib meridional alacantí ens hem ocupat de diversos

fenbmens que podrlem.reagru-par de 1a manera segflent:

a) I-'gnbpeng ggiIrciderlts ?gb e].- pa4al ee Qa.ta\{ey?

i 4ivergentq, de -la resta *qL valenclb':

--1a recluccid dels $rups finals -lt i -93, a

-1 i -o¡ en el. sector occidental de l-a zona

"l**t*u* 
(v. mapes 34 i 35).

--1a variaat nus a l'e1t vinalopó, en eomptes d.e

la forma nornaa]. en valencib rnic '

b) !.enbmens, prEris de 1'alasaStf I

-.aanteniment al vinalopó t,Iitib i Baix de la /e/

d.efs grups h.tons j¡icials gll- ¡ *¡ -es i -9!5t

sense reduir-Ia a t{ com és normal en catalb

occ j-dental (v. mapa 33).
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--reducció deJ. grup fina -g a -: en

eant-Elx (v.  mapa 36).

zLg

la zona'A1a-

--algunes palatalitzacions d,e /n/t W., sony i nyiu

per comptes de ¡.]rrlr

Fenbmens coinciüents anb el murcih;¡

- -net} , tes is  j -L> 5! .  i  l r ) r l  '  P.e.

earfa-, per comptes de boira i calra ( <

(v .  mapa 38) .

-- ct > j i - t  ¡  p'€. estraite ( (  ex-Lracte)r en cinc

pobles det Vinalopd ll l it ib i a El-x.

i d) Fenbmens atribufbles a interferbncia d.el castellá:

--e1 ieismer eüe només es ddna en e1s parlants id-

ven-s, perb.que aElx afecta quasi tots els parlants

menors d.e 4O anys.

-- /"/ > [oJ, tanbd només en e]-s parlanis jóvens.

son i niu.

e,)

bbria i

cad"ila)
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3.9.  NoTES

(1). Segons J. Nebot LPérez (f894: 17) La /-a/ f inal es prorun-

c ia  en to tes les pos ic ions:

'  ff en tod.o el reino como 1a castellana (. . . ) sin embar-
gor en algu:ras comarcas --p.e. Sueca y Alcoy-- se pro-
nuncia eomo en Catatuña, d sea como diptongo d.e ae
(sic), de mod.o que ni resulta Sueca ni Sue-qlLgr sino
con un sonj-d.o j-nte:med.io; en otras partes, como Játi-
va por ejemplo,  las pronuncian con tendencia '  á la g;
no d.icen Chátiva nl- CbjÍt iyo, sino que dejan la vocal
en un térnino med.iott.

A la pri-meria de1 segle I Alcover (f903: 443) afirmava qlre

la -g btona fj¡ral es pronunciava airb3

It l¿n so més fosc,  casi  corr l  or 'en esser f inaln d. ins ] -a
regíó meri-dional de la província de Valbncia y alguns
enúrets d.e la d'Alacant (escol9, = 9,999f&r 9on0r =

d-o!4!)rt.

uns an¡rs després, Alcover (1908r 228-23L), distingia tres

pronrlnci-es d.e -a fi¡ral en valencib:

a) -ar com en castellh,, en bona part de1 Regne de Va-

lbnci-a.

b)nun sb boyrós¡ indeclsr q1te d.evagades casi fa 1'a-

f ecte d'urta e Sancadg i altres voltes com que sia

una €. ubeJtj ltt, a A1coi, Sant Joan, Elxr Oliva,

Sueca i Vinarbs.

i c) -C n ttel sb que'ls provensals i altres bra¡ques de

1a llenga'..d'oc donen ar¡1¡y a 1a -a átona f1nal (.. ')

especialment si en Ia síl-aba anterior hi ha -o*¡ -11-
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(2) . Efl

- D

o d

22J"

o - i -"¡  a Santa Pola,  Alacant,  Sant Jganr Sent Viceü

I lutxamel,  Busot,  eI  Pinds¡ Sel la,  Rel leu,  la Vi lat

Finestrat i Cocentai¡ra'

P.  l ¡u l la¡ra (19152 20) descr iv l  també 1'assimi lació de

a /€/ tbnica, i tractá de defensar equestes pronúncj--

davant e1s parlants de Valbncia:

ttol¡edi:rt a la matei-xa Lleyr es atraguda i assi-mil-á 1a

a postbnica que segui-x jmmediatament a Ia b tbnica
6¡érta, segons ham observat ans: pbflg = pirlé. Per
a tots e1s que han educat 1o seu olt dins del. domini
fonbtic apjfhat pareix a 1o mon basta esta pronuncia-
cid; peró n-fF-pbc o;ue's fj-xen en les lleys fonbti-
ques de nbstra tlenguar t1o tind.ran més remey que con-
fessar que es J.a prornrnciacid més llbgicart.

(j). Segons Ia regta (4) rota /a/ esdevé t€] qnan" es troba

dins la matei-xa paraula daryere /€/ tbnica, separad.a d'a -

questa per un o mds fonemes no si-l"lbbics, go és, consonant

o ser. ivocal .  Segons Ia regl  a (5) ,  / " /  esdevé t t ]  darrere

d"e /t/ tbnicar eB el r,natei:c context que (4). Ambdues re-

gles sdn regles d'assj¿ti lació: en (4) /"/ adopta el mateix

valor de poster ior i tat  que la vocal  tbnica,  i  en (5) ef  ma-

teix valor d-e labiali-tat.

Sones introducci-ons a la fonologia generativa sdn

S. A. Schane ( f -9?3),  A.  I1" Somrnerstej¡r  (L977) i  H. Contre-

ras i c. trleó (19s2); i¡-n text fonaraental és N. chomsky i

I iI. IIalIe (1968). So,bre fonologia d.e1 catalb, v. C. }1eó

( f -970) r  C.  l leó  !  J .  I , {ascard  (L976) ¡  J .  Roea Pons (1976) t

M. W. tr,rheeler (Lg7n, C. Ukas (l-977) i J.. i,{ascard ( f9B3) .

So'bre fonologia generativa d.iaerbnica .de les llengtles his-
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pbniques v. CrP. Otero (t971)

(4) .  ta  regta (6) ,  que resumeix  ]es reg les (4)  i  (5) ,  ind. ica

que tota /a/ tinal adopta eJ-s valors de labialitat i de pos-

terioritat d.e la voeal tbnica si en aquesta els esmentats

valors són coincid'ents,

(5) .  segons

és u::a

el DCV3, a L'Iar:acor es diu vou ["¿-] , perb segurament

evolueió de [""t] , para]'lei-a a [vór"ra] de [,tauura]
'assjmil-a a1s fonemes labj-als adjacents.(veure) r o0 [u] s

(6). p. e. [r"*ál [--"tál [¿*"éi"] [tuaág] (fenolr., rostoll,

gqnolls i cod.on¡r).

(?). J, Coromines (1958 t 25L) ha criticat J.a teoria de Kuen en

els termes segtients:

rlla complicada teoria de Kuen sobre aquest canvi no

mereixia .la import),ncia i acceptaci<í q1le li donen

]*[olt (]902) i Badia (]95]), car és infundada i contra-

d.ictbria. I{istbrica.ment ningrí no pot sostenir 1ue Gi-

rona vagi ser un centre cultural 'tant o més impor-
tant' q*" Sarcelona fins al segle XIV: tothom sap qlre

el confrari és veritat, alrner\ys des de nitjan segle

fX. partir de premisses tan conegudament falses és

anar fatalment a r.¡¡. error. En 1'aspecte }ingüfstic

I'error no és menys evid.ent. ( . . . ) Di;f erenciacions

com ou
les b!'6quás G, . ) , per tant no hi ha acl el misteri
que 

"ém¡l"o 
d.ecid.its a yeure-hi L[o3-] i Badia a l'exem-

pf" d,e Kuen (lingüista de nbrit perb d"esorientat en

aquest cas) ¡ sind un fet senzil-l q11e no necessita
beor iesr r .

(B) Segons les d.ades del IOV.E es Produeix aquest canvi¡

a) en diversos j¡rd.rets de Les segttents comarques de1

De la dialectología a la teoría de la variació lingüistica: El cas del Valencià meridional alacantí.Jordi Colomina Castanyer.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983.



223

catal-á nord.-occid.ental.: e1 Pallars Sobirb i Juss).,

l. 'AJ-ta Ribagorga, tra Noguerar 1a Segarra i el Pri-

orat .

b) en algr¡¡:s pobles üe J.es següents comarqlles del.

.  catalb central :  l 'Al t  Cprnp, e1 Hipol1és i  e1 So1-

sonés.

c) a La Plana de Castel].ó i altres ind.rets del val.

septentrional .

i  d)  r iEn un domini  que s 'estén a t rossos de diverses

comarqlres del vaI. central tot d.iftong bu es pro-

nuncia óqr i així és que es diu diótips a tota

la VaLl  del  Palh,ncia ' r . (Corominesr DXC-I}Cr s.v.

ai joPe )

(9).  Sant la regla (B) com la (9) sdn regles d.e dissjmi lacj-d.

En (B) canvia el  valor d.e [n* i* ] ,  i  en (9) el  de [ r t t i t f ] .

frr ambdues regles + repres¿n-ta e} lfncit d.e morfeman i
'l

C: si.:nbolitza una o cap consonant.
U

(10).  En aragonés semosr sez o

204).

v. Zamora Vicente (1960:

(la). tr'existbncia de juntures d^e} tipus = o #

cia d'una consonant d.esprés d'e /v/ fa $le

Ela (11) a nou, u.olt, mouen i moure' En els

nova, movia. i no.ffr, 1'existbncia d'un llnit de morfema + ,

en conseqüenciatblo'qiie ja J.'api-icaeió i l.e 1-a regla (11.), i,

la regla (9) f,ampoc no es pot aplicar.

la representació morfolbgica de mouerl com a

, o la presbn-

s'aplique 1.'a re-

casos de novenat

Qe-}e I
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/m|v - e + r.:t/ pot semblar a prj-¡rera vista un recurs ad. hgc

per a fer  apl ícable la regla (11),  perb de fet  és l ' r fn ica

manera d.'erplicar aquesta derivaeió i d.'altres de semblants

que es d.onen en altres lectes del catalá: p.e. en balebric

i en cat. septentrional aI- costat d.e La fo¡ma nomal mouen

hj- ha }a variant moven, la qual press'uposa llna descripció

morfolbgica con a l*ru *, e + rd r oD I'existbnci-a d.'un

3.fnit de morfema + bloqueia I'aplicació d'e (11).

(12). Segons E. Coseriu (1958: L27), rtrrucho antes que un elemento

d.esaparezca d.e] sistema ya existen en la norma 4e 1a lengua

Ios elementos que Io susti-tuírán en su funcionalidad.tt, i'

esmenta el  cas Aei  r r r ioplatenselr  
[ }cosér]  ( (  cocer) ,  que en

esüevenir hombnim de coser ha estat substitul,t per coci-:aar.

(13), Heus acl eJ. text de J. Hadvriger (f ,905¡ ?19):

^ 
ttAls direkte

sF. ti-erra
rr hierro

Yfortmengungen aufzufassen sj$d :

val. tgrra Ag. tierra;
t¡ f qrro It f ierro.

wird. das Lé

val. sqt
rf deu

C
rr meZ

L

Nachtonig vrird. aber die Dissj¡lilÍerung nicht v¡eiter
getrieben: Aé"itt . Dagegen erscheint das span'3
vefa (Kerze) 

'iri 
iS. d.och mit dem Diphthongen: biáIatt.

( f4).  E1 text conplet de M. Sanchis Guarner (1980¡ 1OB) és¡

In anderen Fá]-len

sF.  s ie te
n diez
tr miel

zlr iÉ,
-  .  r l48"  s+ar ;

n d{áu;
tt miát.

¡fPossiblement la diftongació de Ia /?/ of"rta catal-a-
no-occid.ental sigui u¡r tret de1 cataiá pretiterari,
que a La coürarca d.els Ports de l,[orella s'esbo.:raría
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en haver-s'hi propagat J.a llengua més normatitzaAa,
gairebé l i ter l r ia,  i radiada d.es de Tortosa,.  qued.ant-
n'hi com a resídus atl-lats els parlars de PorteJ.J- i
de la liiatar avu-L exelusivs.ment local-strr

J.  Giner (1943. 355) doná notíc j -a de la di f tongaeió de

/t/ tbni'ca en [¡"] en un poble proper a Aiguaviva, BelI-

munt d.e Nesqul.

( f5) ,  Heus ací  e ls exemples de les diverses var iants:

--V.M.1\1. r d.e. B0 anys, l laurad.or jubilat:

-23 easos de [g], estreEi, gt, deu, goyernar !err?¡

:r reuma r cen*ra., Jusegr FgI9, calqgelo r rbqlt r l{utIa$elt

pbl ,  mel,  fe l ,  Peor preur ferro,  uberta,  des.Pert ,  9!g-

seÍ, dbnagr mod.eln.
-10 casos de [:e1 : ainpiél(t), l '[iQus:]g, lielA,

te , ]i*re, hivj-erg, iq€¿srg' Eieiisri r pierlsr

-4 casos de {.¡"l t diviandreg, nagis]iari.n Jusiag,

gu,iarra.

--I{, l,tnIvI. ¡ de 78 atlys, esposa de Y.Ivf.} 'I.:

-2+ casos de f¡" ] ,  s iat ,  magist iar i ,  c landgg, c ia l ,
L - J -

l ,Tiqgial,  Jusiap, piadre, t iala, caramialo'  { i f isctut

pial , j olivi e.rt , f i=r"g, tiarra, despiarlr i3!i33t

diviandf eg, d.!ás sat r $iáqa}_, sisge E!' g4iarf? n *g}:g-

]-a (= 4ove]'l-a), cubjjrqt, conÍibtics (= confetti).

.-16 caso s d.e [¡ 
gJ : d ieqr piergr tiela, calamie]o r @.

txamiel, pie1., miel, nod iglq r !i4, lrie,u, gbierta,t

hivierir' gisl¿gli' mqq¿elg' pierla' 9errig.
-? casos d.e[g] t sgt-, d"u, cel, ?stqe]a, 9911, rbdi]r

def iec-

cubiert
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!I9rL.
-J  casos  de  [g" ] ,  cear i r  Preg&,  deh.Ssat .

-P.S.Ii i . , 60 anys, l laurador:

-a5 casos de [¡" ]  t  s iat ,  d iau,  d iássat,  d i : rnau, s iat-
'mesl, 

clalr inflarn, Planr hiviarnr roi:t iarlr glgs3t

Jusiap r Xilqgial, corriau-s r liadre .
T - l

-5 casos de L¿) :  defecle, pbrd,ues, axerr i ,  exblci t ,

d.bbi1.

- -P.M.S,r  d.e 53 anys, t rebal ladora autbnoma:

-g casos de [¡" ] t  d iv i jmdres, 9i"1,  p j -agr i r { iquial t

J}Fiap, novigffr, njalr !.i3d{er pi_alg.

-7 casos d.e [t"] t i;eat, seatmesír .deau, deáFsat' d€-

neu, cor-reeus, 1}gfgac-!g.

--E.I,{.LL ¡ d.e 3l anY, ll icenciat:

-21 eas de [¡"], slat, gi¿e.""!' 4&eq,u, d.i?u, $iYijrnd"res'

*ipl, cialr jnfiarg, ylry{r nisiiatl,' sov'i9}9' sggpie$

def iact-e, I;iiqujal, pi?dl9' pibgdgar Seriarpr m+qfgtig-

Ii' I.iarro' ti'?rran Piau'
-1 cas d.e ["al : correau,

L ñ J

En els altres tres parlants --d.e 13r 14 i 24 anys-- sea-

pre apareix 1a variant L¡"] i

(a6) " E1s casos d 'alternanqa 
[¡"] tbnic / t"] bton, són sem-

blants als que es d-onen en castel lá, p.e'  pienso / W.'

(il). Segons Zamora Yicente (1960 ¿ 258) uo algunes parles arago-

néses és d.iu enniegd.ar¡ aprietarn amb el diftong també en

posició b,tona; leste tipo d.e diptongación, afLg, es frecuen-
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te en el habla popular y vulgar de tod.a l.a Penínsulatt.

J.  W. I larr is (1973) s 'ha oeupat d.es d. ' t ¡ : :a perspect iva

generatj,va d.el manteniment en castellb. en posicid átona

dels diftons [¡"] i [n"J i d'alguns casos d.e generalitza-

cid de [*" ]  en totes J.es.posic ions en e1 castel lb.  r rchica-

no l l  .

(IB), f,a generalíizaeió de 1a pbrdua de La /a/ intervocblica es

dóna en murcib, en tots els contextos, igual que en l'ala-

cantír  po3 la qual cosa la hipbtesi de J. Veny d.e consid.e-

rar i¡:.terrelaeionats ambdds fenbnens ens sembla. encertad.a.

Sense dubtes es tracta d.'un fenomen 1'área d.'e4pansi-d de1

o;ual abraga part de dos d.omj-nis lingüístics.

Segons J. García Soriano (Ig32, $ +f) 
"n 

murciá es donen

easos com ara escul lqr,  bebía, Qr+fío, boa, deo, roá i

(p"r  comptes de escudi l1 'ar . ,  bel ida'  buf i4gr !9QPr dedot ro-

4ggg i rueda), cfr. en alacantí .?gjuePgt, $!3, ro.á. i

qo.a (en j-loc d" g5g&]1.9{, feJida, rgd%la. i =g9"). En mur-

cib de vegades /a/ es substi tuft  per [ t ]  i  t"J ¡ p.e.

melecíng, mera4a ( mgd.icina, meda,113) r fenomen que també

es d<ína en alacantl, p.e. rb.l-i,t, l l ird ( rbaij-' 1]+dó).

J. Gui1lén (L9742 52-3) constata a Oriola Ia pbrdua de

/a/ j-rrtervocblÍca rren todas J.as posicionesrr, p.€. 9€933r

asé, , labragrla, laerg (docegl, @9, todo, labr.aggfíPr

]'ad ero ) .

M. forreblanca ha descri-t amb detall e1s contextos d.e

1a pbrdua Ae /a/ j¡:terrvocblica a Vill-ena: a) en els parti--
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cipis es perd. semprer p.e. Eqaor cans4r co.rr lor Yivío;

b) en els sufixos -ggggr -i$e-' -Ugg- "hay bastante vaci-J-a-
. ' ,  l l  ^  a  -  r  -  - - ^ - - - _ - :  !  - a ^  t :  I  ! ^  . r *

ción, Conclou que la conservacid ae /d/ és I 'muchlsjmo más

frecuente en el lexema verbal que en el nomj-nal" (1976t L2%

131) o

(19).  Heus ací  1a relacid dels eent ¡rots estud. iats:

-"d*t

- edie,gt¿g: 9 casos: tangada(p.23) r EffpÉa (29, 82) t

acabada (+o¡, copfi iadp. (Zo¡ '  f i r¡radg (75),

q{agerad1 (114), enlon3da (115) r solrgdoÍ'?da

(115) .

- P?fticigl: 5 casos: ?ggm'egeg3 (PP' 38, 7T) , qesap{r

posagq,  Q9)rbada (67), engaltgrd"3 (73) '

f lalstant i l ¡ :  10 casos: v?1a9.g- (fo¡r cgieqg (58'58' 92)

"$itfgngriad a ( 70 )' gireqg

(82), 1ff i93 (BB), anadp..

- ver}: 1 eas: agrgga. ( 53) .

- á :

(73) , cayca1.J-gqe

( lo ¡ ' lre slgda ( 116 ).

- a{iSc}-&.: dos casos: arreg}.ggl (+27,  arremul lá (63).

- osÉtigip!: 5 casos: templá' (1), Fegá. (3)' entorná

(39) ,  acer t t (  61) ,  e?gs9 ( 66) .

substaf,l.tiu: 22 casos: cantá (2), -ellglggñe (3)r don.-

sayn9. (3),  mench.O, (4, 53), esguit$ (:e¡t
---:--

ry994 (+r¡ r Sroná (lo¡' 9:-Sirl $z¡ ' can.ga-

le  (53,  64) t  ra l Iá (55) r  ,9I iá (57,  65,  89'

90), ampastrg- (59) , ,¿4q. (Zr¡ , pahg (S0¡ '
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pogqg (lA¡, conto-r+á (1rI).

-  verb:  5 casos¡ m'a.Sr l  (3,  96,  99) r  l i  aeqg ( fA¡ t
t 'agr t  (100) .

-aües3

-  ad  jec t iu :  2  casos : f i rndades  (4 ) ,  honrades  (28) .

substant iu:  2 casos: ] - lobades ( fO),  f lamerades (7O¡,

- a e g :

-  sub.stant iu-:  B casos: 
"upaggf*Ss 

(65), bes. l iaes. (66),

r lav%Lxaes (Bo) r pe$ae-s (82), tgl lsgq_(Se ¡ '

- parligipi,Yffi " 

(104)' eqsl'¡'itaes (106)

-  adverb i :  2  casos¡  d .e-báes (6I ,  93) .

-aeta:

9 casos: arrj.Jqa_e_t_es (5)r '.]gpnca.e_tss (+f¡, .espampola-
eta (+2) ' r  v€spraeta (43,  115) ,  monaetes ,

-aJ3:es}ls'ts (67) o trgsaeJe, (Sr¡ bo.la*a (r09).

-- -g=t:

- 1 cas: atromJ¡S]lotaet (4f¡.

-- -ad.or:

4 casos: ] . laurador (4or 75, 94), a.dobad.or (99).

-- -aor3

3  casos :  aL :naor  (92 ,  ] .061 115) .

-- -aora3
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(61)  ' prof 'eeaora (105)r

con-

chelgorg

tg;paora (116).

-adf:

- I cas¡ criad.i]-les (50¡ .

-a:!:

3 caso s : -!eg¿e{49 (27 t 4I ,  79).

-sfi:

1 cas :  avaecho (3O¡ .

(20).  Heus aef e1s exemples:  l lobad.es- (705r fJ-q{qera{ee (tO),

f i tada  (Zo¡ ¡  sa fanor iad .a  (Zo¡ , miradq (73) ,  enaastadg (73) ;

u]- lá (7r¡.

Heus acl alguns exemples d'entrades

J-), g.baixador, tor ( 1), €€r34PI?'

dobles:  abajxán -d" (p,

-hurg 079J, q.?d_ira¡

(er),

-EiI.a (150), eFe.deis, g&3&gjg o 1E (r), q_qlq?qg_!., -dahgJ

(?93) , ealF?ü_ot, -h9! (159) .

(22). I,es dad.es són de la revi-sta

V. Alarcon (L952) d 'E1x'

(23) .  les  dades són de  1a  rev is ta

V .  Alarcon (L952) d.  '81x.

nr ,fiq-le!¿a, de Novelda j- de

El. Cul-terot, d'Alacant i de

(24). Els mots i¡rvestígats han estat: avorridar l3lji9fu paregu-

É*t venedor, patidora, eixi-9gr, agradar-agrad.at r {39*L t

f ored ar, cast . _ea9era, gges, cad ena, cadi{3r rbd it-r t_9n9:.

ggr madeixa. b1ed.a, Cggfu pedag r redol-af , redd, l19dór -39&

qued ar, en{edal, Yi93 n cast . {1id1, d.i-d?}-r convj-darr *1i-
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d.ar, rod.a, rod4r rod-ar, eu.d91, Pgdel-p"d9*-!od**!"tieg-

podia, !o{a, Irebg-dgr co4e!.r-r. -g1, pod'ar, nruda (fem' de mut)'

escude_Ilar, ].a, pudolr pud.ent, ep,teqnudg.rr gudat' ?i}49'rt g

Iud.ar.

(2b).res d. iverses varietats d.e r. 'escala d' impl icació (34) correspo-

nen a1s PobJ'es següents:

V- = Crevil}ent.
I

Y2 = Guard'a¡rrar, Sa¡:ta Po]'al E1x¡ Noveld.a, el Ca^mpello'

Agost, Sant Vicent, líutxamel, Sant Joan'

V-  = Busot ,  A igües.
J' '  

V"  =La Romana,  F inest ra t '
+

V- = el Fondd d.els Frares, el Fondó d'e les l{eus, l,Algue-
>

nJrar Petrer, Xixona, Felleu'

Y6=e lP inós , } . ' .Tonbver ,B ia r , laCanyad .a ,e lCampde} i i r -

T&¡ Beneixamao 0ni1,  Castal la,  Tibí '  Orxeta '

Y7 = Alcoir  fbí ,  1a [orre,  la Vi la '

(26)"  les d. iverses var ietats de 1 'escafa d. ' inpl icació (35) corres-

Ponen als Pobles següents:

VI = Guard'a'mar i Santa Pola'

Y Z 
= Crevil lent' Elx' Nove1d'a'

V3 = Agost,  Sant Vicent '  Alacant '

Y 
+ 

= l'[rrtxa¡rel'

V; = l 'Alguenyat el Fondó d'els tr 'rares' @1 Fondó de les

Néus, 1& Romana¡ Petrerr Sant Joan' et Calrpellot

Busot, .&,igfles, Xixona'

Y .= ] r lonbve f lS ia r , l :aCanyada ,@lcampd.e I ' [ i r ra .
b
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v7 =  e l  P indso

VB = Seneixamar 0ni1,  Castal la,  fb i ,  Ia Torre,  n icoi ,

Re1}eu, Orxeta, Finestrat, J.a V1]a,

(27).  Segons I , l .  Alpera (1968¡ f39) , ,e l  paso de -A-)-r-  de l¿

forrpa lIirór es bastante frecuente en el valenciano vulgar

(conp,  eara fa l  (egdafa l ,  Ea i ró_qAa idó ,  e tc .  ) " .

(28) . E1s pobles són: Ped.reguer, 3o1ul1a¡ Xbbiar Jenls Pobler e1

Poble Nou d.e 3en:itatxelln EI Patrdr. e1. Vergerr Xaldr Teula-

d.a i Gata,

(29). Fn e1 quadro (+O¡ Ubeda és un logaret del te:me rnunicipal

del. Pi:rós, i }es Cases de). Senyor un altre llogaret d.e1

terme de l',Ionbver.

(  ro¡ .  Perb
plllá

en baleáric

(v. ICru)

treqO, am6, y,a]g, anteri6, posteri6n pg-

(:l¡ . sn un text popular de Crevil lcnt, A, l,[as (1978), trobem

(1950), de LIonb-d_iretB (p. L57) i aut6 (130) ;  i  en  J ,  Amo

ver,  H=gt0 (p.  3B) i q4scqi,tQs (38¡.

(fZ¡. üna aportacid forga interessant en eqlresta d.irecci<í, encara

que no des d.'una perspectiva generativa sind estnretural,

és 1'aproxj-mació a una fonologia estánd.ard- de 11 . T'ópez

d.el. Castillo (L976: 21f-323) , amb d istincions entre no:loa

esth,nd.ard, normes no estb,ndards i nortnes regionals.

( 33) . El valenciá, apitxat (v. M. Sanchis Guarner (1936 )

realítza quatre sibilantsz /s/ , /tu/ , /X/ i /

/r/ --> ["] , /au/

)

tt
nomes

¡ CeE

A Caste-
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1lé nonés aparei-xen en les representacions fonbtiques sis-

tembtio;ues quatre sibilants: /r/ , /r/ , i€/ i /¿/, car

/á/

/ar/
F v l

Sobre LzJ a Ia l, larina Alta v. J. Colomina (1983b) j '  en

el  valencib septentr ional  v.  A.  Guirau (1979) '

Així ,  V.  Pi tarch (Lg77: 36) aclopta el  model d",A}arcos, i

Barberb et al. (L9?9¿ 74) e1 de Sadia'

Sobre 1a desafricacló de fr l  ". 
Badia (1951, ! fz, I I) i

Alarcos ( f958 t  24) o '

/u/ apareix també en valencib. en posicid inicia] en algunes

onomatopeies -:p.e. %@L , m+t' '  A ]a z;afia estudiad'a

hem trobat %a*+ 
'x ic '  a. I i lonbverr  e l  Pinós i  e l  Sondó

de les I{eus i sjlgal a Castal.la'

Sobre eJ. cas de ts9!: v. Badía (1965: $ 27o)'

ta variant el_ lli.ps-d (( ffetF{) podia crear confusj-ons per

homonlmia amb la lligl, especialment en plural, car en aL'a-

cant í  e lsn  19"  es  (19g)  (v '  4 '1 '1 ' ) '  Hom les  ha  ev i ta -

des d.e 1es maneres següents:

a) al CamP de L,lirra, les-llisons

b) a Castalla i Onil, es L1i993,9-

c)' al Baix VinaloPó i Guard'aaert

SO11S.

/ Les ]-l-ieeiontu-

'./ es a.llissq4qr
. f '

es llicions, / es ].].j-s ''-

(35) '

(35).

(37).

(38).

(39).
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(+O), D:tre el.s quals n'hi ha alguns de la nostra zona d.'estud.i:

Finestrat, ReLLeu, Xi-xona, Ibi i Biar.

(+r ¡ .  Bad ia  ( ]951)  proposa una evo luc id  sce ' i>  lcs)  js ) iÉ>É,

en mots com CRESCERI ) créixgrr i  CS > is > ié ) É' en mots

com COXA) cuix?. I,a mateixa opj.nió manté J- Rafel (1978:

2L2), G. Colon (1970: 51 n.1) eoinci-deix amb Alarcos¡

"81 despreniment d'un so vocb.|ie., palatal [t] a par-
tir de .la fricativa pal.atal- LÉl és un f6nónen clue
eonstatem en. altres j:rdrets d.e} d.ominj- catalb (e1 dl-
graf -i*- de l'ortograf ia n'ds una prova) i en d.j-ver-
ses J-lengflesil,

(+Z). Aquest j : rcrement

menta Exbtiva en

( 44) . L{" Sanchis Guarner ( }949 :

d'Aiguaviva com un cas d.e

1'aragonés i  e1 caste11b.

(L977) trobem casos de 1d

ro ldar '  rodar ' ' rond.ar '  ¡

ai- és prou antic en catal).: el

1350 i aixarop_ en els clb.ssics.

DCI|B docu-

(43). Perb a].  Baix Vinalopó naxtre (v. 4"1.5¡.

57) interpretá r,glde i espa].ds,s

coincidéncia amb 1'evolució d.e

Al diccionarj- aragoiés d'Andolz

com ro ldg,  ro lda ' rond.a de v ino ' ,

rold.ear, espq.]da i es*pald.arse-.

(45). J,a regla (45) ée una regla d'elevacid de les vocals baixes

amb valors coiacid.ents d.e ].abialitat i posterioritatr go

d", /t/ i />/ . Per a una consideracid g1obal del siste-

ma vocálic del. catalb d.es d.'una perspectiva generativa és

interessant 1'article d.e C " Ukas (L977) .

(+O¡. cfr.  : .es regles (r5) i  (1?) d.e c, l led (1970) per al  cata-

lb eentral.
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(+7) .  Segons la  reg la  (+a ' ¡  s 'e l ide ix  to ta  / t /  s i  va  p reced ida

d'u3a llquida o nasal- bonorgh.nica en posicid final de pa-

rau1a.

(+a¡. la loca].itzacj-:ó d.e ]-es varj-ants és la segflent:

a) Slff,r a Alcoir lbir e1 Camp de L{irra i la Canyad'a.

b) niggg, a Alcoi, Xixona i la Yi1a.

c) nyigar, a Alacant, Crevil lent, Noveld'a, el Pinós,

Beneixama, Siar i EIx.

d) Iil*SgIr a E1x, Crevi1lent j- Iilonbver.
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4.4. AIGÜNS CASoS

AIACANTf

}E VARIACId I'TOR}'OIÓGICA EN VAI,ENCIA I'JMRIDIONAI

4.1. I ,  I  'ar t ie le d.eterni iqat-  p lural

1,es descripcions que fan alguns manuals sobre les for-

mes de 1'article d.eterminat plura1 en e3. valenciá nerj-d.ional ala-

cantl no sdn massa exactee ni precises. M. Sancbis Guarner (19672

85) afirma que t'en el sector meridi-onal (Alacant¡ Elx, Monbver)

1 'ar t ic le femení plural  té '1a forma els (els vaques, *n-sgggg)".

perb la forua e1s en femenf no existeix actualrnent en alacantf ,

i ds ben probable que no h:i haja existit mai, almenys en la llen-

gua parlad.a, El matejx Sanchis rectif icb. aquesta exposició en la

seua caracteritzacid del parl-ar d.e l.[onbver (1973a¡ 16): t 'En p1u-

ral l 'artiele no td fenenl; eI definit té la foima eg ("q-tggggg'

es_dogeg)t t .  La descr ipció d.e J.  Yeny (1982: I72),  " l 'ar t j -c le &as-

cull o femenl plural esd.evé es d-avant consonant: es vaqgggr gS-

fadfing (perb els amics, l€-9!Li€lÉ)", referida a1 valencib' par-

tat al Sud del riu Xrfquer, si bé és encertada pe1 ope fa a1s po-

bles situats al Nord. de Siar-Busotr oo bo és gens pel que fa aI

valencib meridional alacantf.

Els resultats d.e 1a nostra enquesta es resumeixea en

el mapa 39. pod"en distingir-hi quatre traetaments d-e I'article

d.eterminat plural.:
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a) aJ. Sud d.e 1a llnia Biar-Br¡sot --llevat d.e Guard-a-

mar-- i a Xixoltar tant el mascufl els com el feme-

nl 1es han esdevi:rgut glr tant d.avant de consonant

(es l l ibres-, es xigges)¡ com davant d.e voeal (g:"-&.-

nens r -gQ -eqlg¿gq) . Només s'hi- conserva e1 femenl

les en 1a denominació de les hores (fgE tre.Er leg

]I*i.t), perb en alguns pobles fj¡rs i tot en aquest

cas diuen eq (es l res¡ es.  hui l ) - -p.e.  a Biarr  a l

Fondó de les Neus, a t [onbvu" i  a l  Pin<ís)-- .  les con-

traecions de 1es preposic ions ! r  de i  PQI anb es són

&sr 9.es i  pes (as hbme,$s.r  39 Spesr des xics,  d-es

xiquesr pes carrersr Pe€ Plages) '

a BeneixaJna, la Canyad.a de Biar i a Guasflemar, el

masculf els ha adoptat la forma k9, i el femenf es

manté com a les- ( 1es llibrgg, l-gp-éiguee , Ij:s hbmers,

l "s ustg¿e-s).

c) a }a biutat d'Aleoi en mascull alternen les formes

els i  es,  i  en femení les i  es.  Elg i  les correspo-

nen a 1a parla aeurada i s'usen sobretot d.avant vo-

cal ("1g tr0meF.sr 1gs amigues, tes. gon?q); 1a variaub

9gr tant en mascull com en femen{, .éu prbpia de la

parla descurad'a, i en te¡npo ?1*¡gro apareix fi-ns i

tot d.avant vocal (es h9mens, es 9ones, 99s3!ins) '

al en la resta de pobles situats al Nord. de la llnia

Biar-Busot, tant e1 mascull elF com el femenl 1es

poden adoptar J.es fomes 9g Í- les-¡ per bé que en

b)
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maseulí pred.omina es i en femenf lge {es ff.i¡.:Si /

1.es ll ibres, les xiques,/es xiquegr @
hbmens, les amiguey'es a"nigu.es). Aquest tractament

d.e l'artj-ele determj-nat plural és semblant al , que

descriu J. Coromines (1936 t 56-57) ¿er palIarésl

fenomen re-

segle Xü.

E} Cullerot

El  pas de e ls  )  u"  i  de lss)es no és un

cent en alacantl, car ja es d.onava a J-a darrerj-a d.el

N'hem replógat alguns exemples de 1884, de la revista

d . 'A lacant  (ns  1 ) :

e1s )

].es_ )

eg3

es:

els :les ) patla ql-s- nqLe_s (p. 2)

ses,gl]]grs plp,ts (p. 2)

es tehues cualitat¡_ (p, 2)

1es mobles

una ment i reta d. 'es moltes.

e1s raons (p. .  2)

-- ]-es :  les  cames (p .  1 )

] .es autori tats (p. 3)

Aquestes d.ades de EL jufl_glo.t descrj-uen adec;u-adament

una situació d.e canvi en movi-m.ent, amb coexistbnc j-a de la for"na

arcaica lgq f d.e J.a j-n¡ovadora es. Pensem qlre Ia forma feménina

el-s deu ser una ultracoruecció ortogrbfiea i que realment es de-

via pronunciar es (si el mascull es s'lt-svía d'escriure glgr per

analogia s'escriuria e1s e} femenl pronunciat com a 99). IgUal-

ment posselm exemples d'aquestos carrvj-s a Novelda en 1883, de

J.a revista El t io Gabia (ne 12)¡

e1s)  1es

Ies)  es

a
a
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4.L.2.  E] .s pronoms personals d.bbi ls

4,1.2.I ,  Eqgqqq-qg¿E ronoms
"=orrr1" 

Ob¡:-ls davant verb comen-

gat-peT qogsongnt_

E1s pronoms el, ]", l i, gn i E! presenten en valencib,

meridj-onal alacantl davant verb comengat per consonant les matei-

xes formes del catalb general. Els pronoms els i lgg. l""senten

les matejxes variants. que 1'art icLe d"etermj¡rat plural (v. 4.1.1.).

E1 pronom neutre ho es pronuncia en alacantl en aquesta posicid

igual que en valencib general, és a dir, t4 si el not anteriol

acaba en vocal i t"] o [u*] sj- el mot anterior acaba en consonant;

perb a Lfonbver en aquest d.arrer cas es pronu-ncia t"] 
--p.o. rfsi

no mos u pasen per es morrosrt (J '  Amo, 1950! 30)-- '  Els pronoms

gns i us adopten unifor"mement les variants plenes mos j- Ht

rlnicament trobem les for:r.ee reforgades a Alcoín amb verbs prono-

minal.s i reflexius¡ pronunciad-es es ((.ens, Es)n tr>.Q' 93-,n9.W,r

qs genssur es_s*s, es ]4+::eg (per comptes d" ff"-gg4gg' uq. men-

ffgr ens-mireq, ruLleg).

Pe1 que fa a1s pronoms em, e3 i ss trobem en La zona

estf,rd.iad.a quatre solucions (v. mapa 40):

a)

b )

e4,  €sr  es (  gn Pel lsgt

se_n), a 1a major Part

Siar-Bl¡sot.

9, €1r es ( S-PssÉ9r

s-gp)¡ a Alcoir Xixonat

es. penses' s_-P9399r e-s Pen-

de robles sÍ tuats al  Nord de

e l  'oenses .  es  pensar  es  Pen-

Agost i e1 CamPello.
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e) pr tg, ss (me pense_r te_Is?nses' ff*Jggg¡ s9-,penr

sen) r el Vinalopd in:-t¡b i Baix i a Guardamar.

i  d) ú"n, jgr d"r- , amb alternanga entre l.es formes

plenes i 1es reforgad.es en J.a primera i la tercera

persona, a A1acant, Sant Vj-centr Sant Joan i }Irtxa-

me l .

4. 1, 2.2. trogne:*dels prgnonsl¡erggnals,dlbils .darrelg ipperat,iY.

acabat en vocal.

pel o-ue fa a les foru.es deJ.s pronoms personals db¡ils

d.agere '¡¿11 imperatiu acabat en vocal trobem en la %orLa" estudiada

dues solucions (v.  mapa 41):

a) 1es fo::nes redutd.es, ?r 
' t ,  'gr com

catalb general, als pobles situats a1

Buso t í al Ca¡np d. 'Alacant (p . e . 9é¡¡q] , 4e4i_?,1t,
mg.ngq:q.). Perb al Camp d-'Alacant si e1 pronon en ds

eJ. segon membre d.'una combinació d,e pronoms adopta

]a forma plena ne (p. er v.ine:te-3é).

b) 1es fomaes plenes I -Er -Jg, -8r al Vinalopó lúit-

ib i Baix i a Guarda¡rar (p.e. 9É9339r SJúgIi9r

me*ge-se ) . A Crevj-llent i Santa Pola e} pronon 99

si és e1 segons membre d'una eombinacid acLopta la

forma plena (p.e.  v ine-te-3é);  a la resta de pobles
'trobem 

.1a solueid normal, 
' \ (p. e. I ige:te 

'-{) .

ds normal en

Nord. de Siar-
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4.1 .2 ,3 , Sornes d.e1s infinitius err quan v8n seguits d.'un-re

p{osom-lersonal gbb+.

En una g.ran part dels pobles de ]a ?,or1a. estudiad.a (v.

mapa +Z) la presbncia d'un pronom encfít ic provoca la pbrdua de

la darrera síl,.Laba dels infinit lus acabats en -g (p.e. creu-met

grs.crig:ter l iu-.g9r er comptes de gl:eu{e'm, es.criure't, I@'s)'

El procds deu haver estat: crggLre-se) cf€ür:Itre [nu" síncop{¡

creu-me lier la regla d'eljmlnacid deJ- morf errra /r/ d' infinit iu
\

quan va seguit d.e pronom enclític]

Aquest fenomen ja es d.onava a Alacant a la darreria de1

segle passat, car a Eryl{le-Tg-L ( lBB4r &e 1) trobem exemples com:

riute d.e 1o que Bod.rá dir e1 montr(p.2)

á mí"  (p ,  3)

rrdonarte tono Y
- trsj- VOlen Crepme

4.1.2.4, f-,es cgnbin?ciops del:-pJsltgn' ,1¿ -

gal?_ d 'g]i ecte diLqgtg r

EI pronon li es manté com a 1! *o tota la zona estudia-

da quan s'usa sol o en combinacid amb e1 pronom !$r p'o. 1i dic
2

li gqc{j.g, se ti_p,osgÍ perb si eI pronom 1! us combj-na a¡ob un

pronom d.'objecte d.irecte eom glr la, els, Ies o ho, err ulLa part

del valencib meridional alacantl --e1 Vinalopó Mitjb (llevat d'e

petrer) I e1 Baix Vinalop<í i Guardamar-- en comptes d.e les com-

binacions nor:roals en valencib $Z¡r es donen 1es d.e (53), am'b

substitució de1 pronom Ii- pel pronom se' (v. mapa 43).

a.mb prononrs perso-
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$2)

( 53)

]. i '1 d.one

li la d.one

I i ' ] .s  done

].i ].es done

done

se '1  done

se 1a done

ge 's  done

se 's  done

s'hu /se lw done

ddna-ti '1

dóna-li-la

ddna-li '1s

dóna-li- les

dóna-1i-ho

dóna-se-ld

ddna-se-lb

d.dna-se-lds

d<ína-se-1és

ddna-se -hu/ -s'ho/ -se-h<i

En canvi si li es combj¡ra amb e1 pronom en. el resultat

és ]3jn (p.e. }Lt-do4g., 9éI3ü'3) con és general en vai.encib"

Aquesta substituci-d de l i per Sg és un fenomen modern, car A'10{.

Alcover replegava a Ia pr imeria del  segle (1916: 60) al  Pinds:

rrla carta, d"ona-lI-lAil r oR en 1'actualitat diuen dgn3:ee:lar i

es tracta sense dubtes d.'un calc del castellb. E1 calc resulta

evid.ent si comparem les combinacj-ons d-els pron'oms equivalents

de1 castel lb amb les del  baix-ni t jb-v inaloPór O+) i  (55) respec-

tiva^nient.
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a) a Ia zona central i oecid-ental

les nornals en valencib,, és a

243

se ' I ,  -se-1d

se la

se 's ¡  - se - lds

se 's ,  - se - lés

s 'ho

Lr- n

].es combiaacions sdn

di.r ,  l "q de (52) .

].a han estat substi-

$5)

Ie 1o

le ].a

le  1os

1e las

]-e 1o

se 1o

se la

se Ios

se 1as

se 1o

].i el

]-i Ia

1i e].s

1 i  les

L iho .

].i en1e.

b) a l-a zorte. oriental, 1i'1 i

turts per [rfvf i li ':.s i

bé per ulra generalltzaeíí

I i  les per [rr*u] o [ttu],
de 1i ho o¡ mds probable-

1i

rc+fr

De la comparació d.e (r+) i (55) es dedueix que en el

valencib Oet baix-nitjá-vinalopd només es substitueix li per gg

quarl en castellb, Le és substitult per ggr perb no en e1 cas de

].a combinacici 1i + epr }a qual en caste1lh,, com qrie no hí ha ::

un ec;uivalent d* gg, u.o és u:la combi-nació binbrJ-a it per tant,

no .es produeix la substj-tucid.

A 1a resta de ]-a z'eraa. estud.iada (v. mapa 43) r per bé

que el pronon f! es ma.nté com a 4i "o 
totes les combi-nacionst

igual que en valencib general¡ podem distj:rgir-hj- dos tracta-

ments:
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la qualment. per une vocalitzaci-.ó ee /1/ r segons

1i'1> lttü i li '1s ) [-iu,"] o

4.1.3. El pronom neutre hg en posició encl l t ica.

El pronom !g presenta en catal-b occidental dues pro-

nunci.acions condicionad.es fonolbgicamentl

t"] r si el verb acaba en fonema t- si}lábíc] , és

a dir, /*/ o consonant, p.e. escgltgu-ho, fet:boi

L*] r si el verb acaba en fonema [+ sil'lbbic] , és

a dir,  vocal-r p.e. escolta-ho [esud]taw] '

(v .  D,Qr I ,3 . , s.v.  bg. ;  E.  Va1or,  Lg77:  !  rzg) .

Aquesta aiternanga, nornal. en val'enciá, només es d.dna a 1.a" zolta

estud.iad.a en tres pobles --Onilr el Ca¡np d"e l{irra i A1eoi--. A

Ia resta dels pobles la sitüació és prou d.iversar coa veurem tot

segui t .

4.1.3.L.  E} pronom ho en posic id encl í t ica amb el  verb acabat

en vocar,

a )

b )

En Posicid

cal, e1 pronom ho no

occidentalr en tota

enclítica, després d.'un verb acabat

es redueix a t-] r com és noraal en

Ia nostra zoua d.'estuCi. En el mapa

en vo-

catal),

44 poden
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obsegvar com en una bona part dels pobles sj-tuats al Sud' de la

I lnia Biar-Busot, e} pronom @r en aquesta posiciór es real i tza
r - . l

com a LoJ , a^mb mantenj.:nent de fone¡ra sistem¿'t ic /o/, Si 4o no

l1a experj:nentat }a red.uceíó vocblica que és no:mal en catalb, ai-

xb és degut, $ense dubtes, al fet d"'haver mantingut un cert grarr

d.e tonic i tat ,  p.e.  nf Ia.  Fó, dls.- I i :hÉ. A. l { .  Afcover (1916¿ 27)

ja va copsar aquest fenomen a Sant Joan i a Sant Vi-cent a la pri-

meria d.e segle

En el mapa .44 pod.em veuie com Ia zona q1¡e conserva la

-  r - l
promlncia L"J es pot subdj-vidir  en dos sectors:

a) el. Carop d'Alacant

eoneix en ac-uesta

i el. Baix Vinalopó, on només es

posic ió la proni lncia [oJ r  P'er

vdndre-hd.rnlra-!{, mlrg-lrd,

b) Monbver, ?etrer¡ Agost i  Aigf ies de Busotr o$r a més

de La pronúneia ["] , apareix també t-] sobretct en

tegp^o a]]gryo; a:íra:39, nlre-4ón vdn$:-e-hó, perb

també [*f""ur] [*tue*] [nétto"uufl .

4.1.3.2, El pronom ho en posicid enclít ica a¡ob el verb acabat

en fonema t- sil"lbbicl .

Si e1 verb acal:a en fone*" [- si]f].bic] I és a dir,

f  
- ' l  

,  . .  r -  é !  J  -  -  -

L*J o consonant, s'han prodult -:i es produeixen encara-- nom-

brosos canvis consistents básicament en 1'aparició d'un sO

l-- sil.lbbicJ gue s'aglutina al pronom. Es pot afii:mar que el pro-
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aquesta posieió una variable
'acttralitza mitjangant J.es sis

2+6

soclol ingüls-

variants de

nom ho constitueix en

t ical (ho), Ia qual s

(5e¡.

$o¡
( ho-I )

(ho-2)

(tro-3 )

(ho-4 )

(ho-5)

(ho-6)

[ " ]

[-"]

t""l '
[*o]

F"l
F"l

El factor social  pr incipal  que eondic iona 1'apar ic id

d.e les diverses variants --i el que hem estud.iat més detinguda-

ment-- és eJ. geogrbfic: l.es d.iversos variants es d.onen amb més

freqtibncia en uns pobles que en altres. Perb el factor edat tam-

bé condiciona 1'aparicid d.e les variants: en alguns pobles eoexis

teixen mds d.'una variant associad.es a díversos g3rrps d.'edat.

[ot seguit estud,iarem les diverses variants separada-

ment.

4 . ]-. 3 .2 .1 . I,a v,afianl ( Fo-1)

En e]. mapes +5-+B pod.em veure els pobles on apareix

1a varj.ant (no-f ), és a dir, Ia forma normal en valencib [o].

la principal restriccid lingfllstica que condieiona 1'aparició
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d'aquesta variant és la natura del d"arrer fonema d.el verb. En

efecter si el verb acaba en /vt/ la variant (ho-l) només apareix

en 6 pobles (v.  mapa 45)t  p.e.  
fn i réwo];  s i  er  verb és un in-

peratiu acabat en /n/ (ho-I) apareix en 14 . pobles (v. mapa 46),
pr€r [véno] (v-en-ho);  s i  e l  verb és un gerundir  er ]  16.  (v.  mapa

47), p.or [*i"*"td o [niráno] (¡rirant-ho); i si er verb ds un

infinit iur acabat, doncs, en /r/r err vint-i-si-s pobles (v, mapa

48 ) , p. €. [J.:-"a"o] o [miráo] 
(4ilar-bo ) . T.,'augment progressiu d.eI

nombre de pobles en fu-ncid del context fonolbgic ens fa sospitar q.E

entre els diversos contextos hi  haja u-na jerarquia d ' impl icacid.

r  a ixf  ésr en efecte,  ta l  com es pot eomprovar en l 'eseala d ' im-

p l i cac id  (57)o

, E]- que ind j-ca I'eseala d.'impLicació (57) ds que sÍ en

un lecte apareix Ia variant (ho-].) en un imperatiu d.e segona per-

sona d-e1 Blrrral (n+)¡ p.€. mirgj¡.:ho, g"pgqLtg¿:hg., també apareixe-

rb en contextos com els d.e Er, E2 f 83, és a dir l  inf ini t iu, ge-

rundi i imperatiu acabat en consonant¡ pn€r mf{qf-.bor BiraqJ:lr9
i vg4-hq. Si J.a variant (ho-l) afareix en un context com eJ. de

ven-ho (pr) aixb jmplica que tanbé apareixerá en e1s contexios
J

d.e E, i Ee, perb no necessbria¡nent en En, Si apareix en Er, aixb

implica I 'aparicid en Er. I  l 'aparicid en E, no td impl ica.cions.

tr 'expl icació d'aquestes imp3-icacions es troba en e1 fet

que si el verb és un 'imperatiu segona persona d.el. pluraI, eJ. con-

tacte /*/ + /o/ pot generar l 'aparicid d,e les variants (ho-2)

i (ho-3)r go és, [*o] i [""] I 
i si el verb és un genrndir el- corl-

t 'aete /t/ + /o/ pot generar les variants (ho-4) i (ho-5)r go
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(57)

mirar-ho mirant-ho ven-ho mireu-ho
mir9.-ho miran-ho

Er Ez t3 E4

e1 Carop d.e Mirra
Alcoi
0ni1
EIx
Santa Pola
Lflrtxarael
Crevi.].]-ent
Agost
Orxeta
1a Torre
Biar
Bene ixana
Alacant
la Canyada
Sant Vicent
Sant Joan
el Campello
eL Pinds
Nonbver
Petrer
Rrsot
Aigfles d.e Busot
Relleu
Tibi
Casta].].a
Ibj .

1-
I
1
I
1
1

"1
1
1
1
1
1
t
I
1
1
1
1
l_
1
I
I
I
1
l
1

1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
I
9.
1
t
I

1
1
L
1
1
1

o
o
o
o
0
o
0
o
o

0
o
o
o
o
0
0
o
0
0

o

o
0
o

o
0
c

0

o
o
o
o
o
o
o
o
o
0
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r  l f - l - t r
és, Ltd i [aoJ ' com pod.rem veure üés avant.

En alglrns pobles hem pogut comprovar que l'aparició de

la variant (fro-f ) s'associa als parlants de }a generacíó ailciana

en el context infinitiu en -r + hgn mentre que e1s jóvens adop-

ten altres varia.nts, com p.e. (ho-3). Aixlr  PeT exemple:

-a)  
a  Castaf la i -

Sfa .  ! .G . [ [ . ,

S ra .  M.R.  G '  ¡

S ra .  M 'R .R.  e

i  b)  a Re1leu¡

Sran  E .G.C.  ¡

Sra .  X .G.G.  ¡

66 anys, ( iro-r)

29 anys, (tro-3)

78 arlys,

54 anyst

29 anys,

(ho-1)

(ho-3)

(ho-3)

mLrar-o

mir&-vo

mirt-vo

n^i-rár-o

mirá.-vo

4.1. 3.2,2. T,a variant-ftfq;{-I.

AQuesta variant (fro*e), t-"] atergr una extensid

molt reduÍda --només quatre pobles-- (v, mapa +5)' Una transcrip-

eió nés fidel d.'aquesta variant fóra [*to], amb un element velar

que s'hi ha introdult per ultracorrecció seglrranent, car la pro-

rnlncia nor.nal en aquesta r,ona de mots com iqrlal o aigga és [:-*a{

t [¿*¡{ t cF¡*"] ) i hi- ha una tendbncia en alguns parlants --se-

gurairent per influbncia casteJ.laia-- a prolluncj-ar [i8vá1] i fj:rs

i totr per ultraeorrecció [*egtr"] [tegt"] r per compi;es de tega i

s93.

la variant. (ho-2) apareix bbsiea&ent en 1es fornes d''fm-
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peratiu segona persona d"e1 p1ura1, p.€. [*i"A*a*o] : [mirdelvo],
i només ha passat a altres formes d.'una manera esporbdiC& --pr€.

a Sant Vicent [vénevo] (ven-ho )--. A Seni¿ora --fora de Ia nostra

zoraa" d.'estud.i, perb aolt a prop-- la variant (ho-z) té una certa

vitalitat, p.e. [askoltémorlo] [safénwo] (escg]tem-ho.¡ -sgbent:'-hg).

4. I . J. 2. 3. le va4ggt_(hq:l).

les prJ-neres notícies d'aquesta variant (ho-3)r [voJt

es remunten a la primeria del segle. A" M. Alcover (1908: 251)

enregistrb. entre nla gent sense lletresrt d.e Novelda les forues

d.f-vo i eg&é:Js ( < gl.hó, sabé-4g ( di"r-bg, saber-hg) .

En la nostra opinid, aqnesta variant t""] es deu haver

originat a partir de J.a segona persona d.el plural cle I' imperatiu,

p..€. gse¿lefr:ho., aclariu-.bc¡ a través dels passos següents:

a ) :;;:""1"::'i,ff*5, "1":1il**"1;"1x.;:i-
jangant el qual. es formb. 1a variant (ho-2) i ?n t9-

ni-m replegats exemples com a,ra[*ire**o] (a Sant Vi-

cent ) .

b) per consonantització feu"oo], [r-*o] ) [au'"$ [r*o]'

En el mapa 45 podem comprovar ]a gran quantitat de po-

bles en e1É quals apareix la variant t""] en aquest context. 41

costat de Ia forua najoritbria ftoiréwvo] n'apareix -una

altra [mirévo], J.a qual. mereix alguna exp]icaeió. I,es formes com
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m:!r{yg, ?clarlvo (( nirgu-ho ¡ agla.riu-ho ) 
"s 

deuen frn,r"" 'format

per consonantitzacid d,e /w/ en [*i"Ouuo] [arcfaríouo] , si ds que

no procedeixen de [mirévovo] [aklarívwo] 
per assjmilació d'e /w/ a'

["] .

En els mapes 44-48 podem veure l 'extensió que ateny

Ia variant (ho-3) r ["o] , segons els d"iversos eontextos. l,[ iréu-vo

es dóna en 20 pobles (v .  mapa 45) ; :  vén-v9 ( < yep+o_) en 14

pobles (v. mapa 46) ¡ nirbn-iro ( < ¡o:iraqt-Lq) en 13 pobles (v. ma-

pa 4?); mirá-vo (( gtfar-po) en 12 (v. mapa 4B); i nlra-v.o. (< g!-

ra:4e) en 4 (v. mapa 4+). En e1 napa 49 s'expressa la densitat

d.e variants (ho-3) en eada 
.poble.

perb aquestes d.ad.es nr.mbri-ques i- cartogrb.fiques no ens

d.j-uen massa sobre e} d.esenvolupament intern d'aquest carnrj-. Un

major  poder  exp l i ca t iu  té  1 'esca la  d ' in rp l i cac id  (58) r  o r  e ls  d i -

1¡ersos pobles apareixen ordenats en una jerarquia segons el nom-

bre de contextos en els quals apareix la variant (ho-3). F.:sulta

evident en (fa¡" que el canví s'ha ori.ginat en el context Err 9o

és, en l ' i-mperatiu segorra persona del plural, car és l 'r lnic con-

text categbric: si en r:n poble es dóna la vari-ant (ho-3) necessá-

rj-a¡nent es dóna en aquest context. les d.iverses columnes de l 'es-

cala ¿' inrpl i -cació (5S) representen 1'avang d"el  canvi  a. t ravés

d.e la dimensió temporal: Ia variant [""] 
s'originb en el context

de E, , i, a.mb el temps I anb generalj-tzant-se a nous contextos

successivament 
-82,83, 

E4 1EI.  En els quatre pr i -mers pobles d 'e

1'escala d.' implicacid eJ. canvi s'ha consumat, ear ho ds substi-tu-

Ít per [vo]"o tots els casos en qub pot aparéÍ-xer com a encllt ic.
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$o¡

mi-réu-vo vén-vo mirb.n-vo mirá-vo mira-vo

Er Ez E3 E4 E5

Guard,a¡aar

1'Alguenya

].a Romana

Novelda

el  Fondó d. .  Fr.

e I  Fondó d . .1 .  I { .

Castalla

Tibi

Xixona

Relfeu

Finestrat

]-a Vi].a Joiosa

1a Canyada

Sant Vicent

Sant Joan

Agost

Senei-xa.ma

Siar

].a Torre

0rxeta

1

]-

1

1

1

1

1

L

1

. ] .

1

]-

I

1

1

]'

1

1

1

1

I

1

1

1

].

g
I

I

L

1

I

1

I

1

]l-

I

1

t

1

t

]-

1

1

1

]-

L

I

1

I

1

1

I

1

]-

I

I

1

T

1
j.

t

1

1
'1

o
o
o
0

o
o
r'1

n

o
o
0

o
o
0

o
o
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EI pronom ho com tots els pronons febl*?-- només pot

aparéixer com a enclític en catalb actual en set contextosl dar-

rere de f infinitiu, deJ. gerundl i de les persones 2, 3r 4¡ 5 i

6 d.e f imperatlu. A Novelda --u.:r dels quatre primers pobles d.e

1'escala ( lA¡-- trobem la varia¡rt  ["ol  en tots set contextos:

i) infinit iu¡ qg!ful¡q' escolta-Yg ' r*yg' Es.€3:I9'
e scóme-vo (perb també esgdrre-u).

gsm!,üi: g!en{9' escoltan-vo , fen-vor f-regln:-Jo.

9sg-vo, frig-vo, agralx-

voeal [url: esgolta:-g, conpra:E)
L J

iv) escolte-ao=r fgja-vo (( faga-ho)

Ipjgll, rriss?-li)

co{Prem:vo r H-

{eu:Ig, cosig-yo,

agraÍu-vo.
k

fqgg!:yg., {ri"Str9$-

i i )

r-r-r- I

v )

v i )

:

yg (perb si acaba en

impege!$+.-pgrponql:
ffi,ggq-v? (perb també

j-mperatiu_ p.g::sonp. 4 :

I9n ag-afr-vg. .

i-nperatiu persona 5t'

fe-vo_t

e scgl3e:Er

esco.l,tgq11o_t

escol te-vo r

vii) i-mpela_tÁu -pe{sona 6-:

P'

escol ten-vo t

4.I. ).2.4. la valiant - Jh9:AI.

La variant (ho-4) r [tol , només ha estat enregistrada

a u.n poble: el Campe1lo. A partir del context gerun4i + !9, p.€o

miqar:.t-ho,t felrt-Jrq¡ s'ha produft una descomposicid errbnia: mi{gu-n-
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tq-, fen-tgI de manera que hom ha interpretat L*"] eom a 
"nn"*u""-

tacid fonbtica d.e lrg e* posicid enclí t ica, i  s 'ha passat a d' i r

g*,rgg!o., ve,n-to ( ( nireJL-Lo, vep-ho ) ' I,a variant [*ol només 
'es

dóna si e} verb acaba en fone** f- silübbic]; si e1 verb acaba

en foner* [+ sj-l.lbbiel es manté lolt Pilq-o., fé-g, grfra-o, 9S9."1-

tg:o' :re3jlH'

4.1.  3.2.5. T,a variant--(ho-5).

La variant (fro-5), [ao] només es ddna en set pobles:

eI Pinós, Monbver, Petrer¡ Castalla, Ibir Busot i Aigffes d'e susot'

I¡'origen d'aquesta variant i ets contextos en qub aBareix sdn

semblants als de (no-4). A partir del context d'e genrndir 41IP*t-

ho, I_ent-h.o, s'ha produtt la sonorització d'e 1'oclusiva sord'a

final --fenomen nornal en aquestos pobles--, i de rair*r4:hor {enq-

} ro ,perd 'escompos i -c i .óer rbn ia@,fs¡p ' -do,s ,ha i r r te rpre ta t

ta"] com a representacid fonbtica de hg en posició enclltica

darrere de segment t- síllbnic]' Per exemple¡ a Petrer trobem:

i) genrnsi: glglc¿' escoltan-d.o t W' cosin-do,

ii) jra@3 999:4-0' Igj's:eg'

iij.) i-mperatiu*Perj:ona 4 : escol tem-d.o t fem-9o ' 99Stu-S.

iv) jmpeTatiu .p9rsonS- 5: sapieu-do ' escolteu-do, feq:4q.

A Monbver Ia variant t-"] ja

segle: en e1s textos de J'  AJao (1-950)

i  d ieudo (P.  B1) .

existia a PrinciPis

trobem d.exemdo est!

de

(p .41)
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Si eJ. verb acaba en segment t- sil'lAbic] el. pronom ho

es real i tza en e1s set pobles esmentats adés com a [" ]  o [uo] .  A

Petrerr  per exempler teni-m:

i) i-nfinitlu: sa!81, gsc,ol-Fá:o r fé_-o t co sf.-o .

jmpelgtiu Lersone.s 2 i 3-: e!.cslta-o, fe:o ( < fes-ho ),

esc_olts)-o_, €pga-o (perb tanbé en temp.,o_g1}e_gre es"ol-

tq l¿,  escol te-u),

4.L.3,2.6.  @'

1',a variant (fro-6) té una incid.bncia mlninar car només

apareix a l,'ionbver i al Pínds en els i¡rpex"atius persona 2 dels

verbs d.ir i f3g, perb té interés en relacid amb el tema d.e 1a

pbrdua de Ia  -g  f ina l  e t jso lbg ica (v .  3 '5 .2 .2, ) .

només apareix, d.oncs¡ en eJ-s Ímperatius di:r9
\

no L  res-no  J .

la variant (ho-O
l ' /i  fe-ro (( dis-

En eI mapa 48 podem veure com a Monbver i el Pin<ís, que

es troben voltats de pobles en els quals 1* -" dels infinitius

ha desaparegut en tots els casos (final absoluta o a¡rl¡ enclítics)t

sorprenentment els infi¡ritius seguits de ho presenten -r¡ ni4qr:

ho, saber-ho, fer-ho. Si bé en aquest cas la -r té r¡na base eti-

molbgica, no la té en els imperatius di-ro i fe-.ro I Pe1. la qual

oosa pensem que en un determinat moment s'ha reintroduft Ia -r

en eJ. cas d'irtglgiliu * ho ( de mirá-q¡ sab€-q, Ib, 4t9r s 'ha

passat a mirar-ho, s.aber-hj¡r !9s:h,or dir-3o)r cosa gue ha motivat

per ultracorreccj-d la introduccid de ["] en les fornes d.'irapera-

i i )
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tiu di-ho i fe-ho, J.es quals eren hombnines d.e1s j:efinitius.

Esquenáticament:

infinitiu * ho ! sab99' 439' f8o -+ s?bergr djrr-o t fero

-- imperatiu f ho : d i -o , f e-o -i dil!_o_¡ f_e_:re.

4. 1. 4. E} pronom ad"verb.ia]. hi.

Una d.e 1es característiques de1 valeneib col'loquial

acüra} és ]a pbrdua quasi absoluta de1 pronom ad.verbial gi, Rbne-

gament es corrserva ¡ "

a) anb eI

hSris'

verb haver usat coü e i.:nPersonal: hi hq, 41

iti ttggq}' etc.

i vald.re's a¡ab setl-

no rc'hi trobe , qg

i b) amb els verbs l l9l9'e' lroFar-se
* i  *e ^-^sg{f  ics¡  Bo g'hj .S]S,.  I J I  t rD  \ 'Dy

s 'h i  va l ,

perb com a pronom substj-tutiu d"e circtr.:nstancj-als d.e lloo

i de complements preposici^o.nalsr hi s'ha perdut quasi totalment

en el valencib col]-oquialjl

Aquesta pbrdua deJ. pronom hi- s'ha d.'atribuir, sense dub-

tes a la influbncia d.el- castellár eü€ en desconeix l 'rfs. Peró el

valenciá neridional alacantl Va ¡aés en].lá encara qlre el valencib.

general, car en aquesta varietat es produeix la pbrdua de1 pro-

nom hi fi-ns i tot en e1 verb haver-hi.
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criurem com a ha:b!. Aquest fenouen es degué originar a 1a

ria d.el segle XIX, car en urra revista populista d'Alaca¡t

}1erg t ,  1BB4r  re  1 '  2  i  3 )  t robem:

a) casos de conservacid de hi- :

. ' no  
bú  res  mds?r r  (1 r  Pr  3 .  )

naon h iacha a] .got t  (1r  p .  3) .

b) casos del castellá lra¿:
t tno hiá res més? Atra cosa haytt  (1r  pr  3)

" !g¿ tambért  (1,  p.  4)

t ten  !ay "  (2 ,  p .  1 ) t

c)  casos de pbrdua d.e hi ;

I thav ia  uno ' r  (2 ,  p .3 )

Al Sud de la línia Biar-Br¡sot

inpersonal s 'usa sense eI pronon Fir i

lra estat substitufda per la eonstruccid

t rno haur ia atra cosatt  (3,

rd) de en hi-ha-hit

257

el verb haver amb'sentit

la forma de present hi ha
-̂¡

castellana hayr Qüe trans

darre-

(¡l cu-

pn  2 ) ,

resultat d'un encreuament

hay:

(3 '  pn  1 ) .

(Lg22t 236) explica molt bé ].a co-

a J'a ciutat d'Alacant a J-a Pri:ne-

algun eas

entre n'hi l na i

"en Sl_lraÍ, moJ.s"

F. Figueras Paeheco

existbncia de hi ha i ha-hi

r ia  de l  seg le :

I 'en nl¡estra Provincia Y
junto a \a forna tlPica
gular y hi h?t Para el

especi-al-nente
valenciana hi

pluralr se usa e1

1-a Capitalt
para el sin-
hay de1. cas-

en
ha
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tel].ano en ambos mfmeros, y asf, tan comrln es oir no
hi ha-r-es, como no hay re: (no hay nada). Tal vez fñ
último os 1o más frecuerrte, sin dud.a por la mayor faci-
l idad de expresióntr .

--que

segJ-e

hi en

)ffi-- }a substitueió d.e hi ha per ha-hi i Ia pbrdua de

els altres temps de1 verb haver-hi ja  són to ta ls :

-- infinitiu:

-- indi-catiu

present :

es pobles sol have_r alguns homensrr (p.

.En els textos populars sobre

corresponen a escr i ts publ icats

imper fe t :

futur:

cond.icional:

sub juntiu

present :

L{onbver de J, Amo (1950)

en Ia prÍmera d.bcada de1

f rEn

48)

t rno

13)
bay una perd.iu en tota la contorná"(p.

ttno 
!g¿. .que pensao mol pa sabé. . . t '(p. 16 )

I tprou en h?¿ per esta ni t r r  (p,  36)

t ren  hay  pa  fo t t r  (p ,  77)

ftun hort que havi? sercat d.e ormstr (p. ++)

t'a111 d"ins haurá un infern de cherrrr (p. 38)

rrcom a que en hauria pa tott ' (p. 31)

rrpex fang y tropesóns que

ré"  (p.  35)
Itmes que haí-gg, arr¡J.gueríotr (p. 15)

veure com a]. Sud d.e la línia Siar-

substituf,da sistembticament pel

va precedit pel pronom en La zona

hachen en el car-

Busot la

caste11b.

En e].

foroa

gq^Y a

mapa 5O poden

hi ha ha estat

Peró si hi ha
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es divideix en dos sectors:

a) al. Vinalopó l,{ft ib i a Agost, Crevi}lent i Elx tro-

bem n'ha-hi o en ha-hi, amb introducció, ta.nbd en

aquest eas, del castellá. ha{; pr€r ba-h-i Seirt? Sf

qpe_g'ha,*!.

b) a1 Cemp d'Alacant --l-levat de Xixona¡ la Torre i

Agost-- i a Santa Pola i Guard.ema.Tt trobem en aquest

eas 1a forma n'hi ha-hi, resultat d'un encreuament

d.e n'hi ha i

fll- o

hg,y; p r e r ila:hi s-e.ttt? Sf que n thi ha:-

4.I.5. Els verbs acabats en consonant pa]-atal * 9Ir ig a} Baix

Vi.:rafopÉ.

A.. L,L Abover (1918: 169) observb, per prirnera vegada

1'existbncia a trIx d'infinit ius con ggx@r P-aIgEIrer Ktg4tler

naxtre i cre:¡bge (per comptes de coné-ixgr, paréix9l, 995éi5-err

náixer i  créixer) .  En un trebal l  poster ior  (Alcover i  Mo}1 t  L929-

1932) a.rnpl ia la not lcia, i ra més d. 'aquestos i l f ini t iusr enregis-

tra a Elx futurs con ngTe{b+l-, nF.x1rér P"?rextré, i condicionals

com mere-xt{Lgr 33xtri9,} parextqiar i també ixt{é ¡ i5tri? cor-

responents al verb gi4ir, i cluxt{er glqirtrér c1u4,tria (del verb

crqix_i¡) .

En 1a nostra enquesta hem pogut comproYar que aquest

fenomen no solaaent es d.dna a EJ.x, sind també a Crevillent i a
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E]. fenomen no solament

i -IEr sind també els acabats en

ceure en eJ. segi,lent resum de les

26A

Santa Polar go és,  a tota Ia comarca del  Baix Vinalopó. f ,es nos-

tres d.ades només d. ivergeixen de les d. 'Alcover en eJ.  cas del  verb

cruixlq, car 1es formes cluxtrg, cluxtryÍr clpéIrig sdn d.escone-

gUdes pels parlants jdvens de 1a comaTca, e1s quals nonés usen

cloxijr)' q].o"ifé, 9f9gili3.

els verbs acabats en -xg

i en -Eirr tal  com es pot

dad.es replegades a la comarca¡

a ) verbs en -Egg: eo4elqlrs r palextrg, naxtre r ry!5gt

i naxt.{g, i els respectius futurs i condiciona}s

conextré, coneJ<}Iia, etc. són generals a tota la

comarca d"e1 Baix YinaloPó.

verbs en -Ii{¡ nomds presenten canvis el futur i e1

cond.icional de eixirr Q1le a tota Ia comarca sdn !¡¡

t."é, $!g38. l'inf ltitiu no ha estat afectat ¡le1

canvi ( exir a Elx, is a crevillent i ' ixir a santa

PoJ-a) ,

verbs en -llir: hem trobat el canvi- en els futurs i

cond ic ionals de bullir j. -coltir r !¡¿!1d4i, H*Edri3,

i  cul ldré, eul lgr ia s'usen al costat de les fornes

norrnals bolliré,-ia i q94gé.r-i.3 a Elx i a CrevÍ-

llent. A Santa Pola només aquestes d,arreres formes.

EJ.s infinitius sdn a tota J.a comarca bollii(g) i

eo ] l i ( f  ) ,

i d) verbs en -gir: el canvi es dóna en els futurs i con-

afec ta

-11ir

b )

c)
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d.icionals de lEgir i fgg+r, A EIx, gigg, giggré,

gigdri"g (per assj¡¡ilacid d.e t" /I/ a l-a li l i fgsir,

lglgaté' f3ig4lig. A Crevill-ent' 11eS3' &84Ié.'
llied{iq' i- fggg ' fuigdr9' fgigdrig, perb també r1".-

eifé' -Ía' i Iggi{, -is. A Santa Pola eisirr glg!-

É, -¿3.

Com es pot deduir de les d.ad.es anteriors, els ca¡rvis

només es donen en els verbs de la segona i fa tercera conjugaeió

el radical dels quals acaba en fonema palatal- no nasal. Pod"em

e:,1p1icar aquestos canvis nit jangant 1'aplicacid d.e tres regles

fonolbgiques:

i) regla de séncqB-e, la q:a1 elideix 1es vocaLs /e/ í

/ i / q1lan es troben en posicid pretbnica precedid.es

de foneroa pal.atal no nasal j. seguides de /r/; p.e.

conexeré ) cone:'"<i, 
"glJjrgá ) q"91_1Ié ' exiré

erré. 
'

26L

d'igqglg!_d gg- de-ntg,l, la sonoritat de la qual

valor coincid.ent amb el f onema precedent: [*]

fonema és f-  "ono"l  
r  p.€. conextré, g4trré,

s i  és [+  uorro"  l ,  D.  e .  co l ldré.

de red"ucció vocálica, ql-le transforroa 1es vocals

i i )  regla

té un

si- e]-

i  [ * ]

i i i) regla

/o/

c id e

A partir

/r/ d'alguns verbs

["]  i  i ' ]  I  p. e.

i

n

de la tercera coniuga-

ixtré, cul ldré.

d.els futurs . .i condicionals con 9e39IiIE' :ig
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naxtré, -ian !.?{9}-!g,É' - i a t merextré,

crea t r  per  regress ió ,

merextre i  crextre.

262

-is, grextré., -3p, hom ha

conextrer laltrgr pare:<tre,infinitius com

+.1, 6. Alguns c-asos_d.e, variació morfolbgica en valenciáteridi-o-

nal-  a lacantí¡  conclusions.

coincj-d.j:n a,mb sanehis Guarner (L956) en consi-d.erar la

reduccid de J.es for¡res de 1'article determinat pluralr elg i lggt

a es con una de les característ iques fonamentals de 1 'a lacant l .

l lem d.elinitat 1'área on es produeix aquesta reducció, formada

per tots e1s pobles situats al Sud. de 1a lfnia Siar-blrsot (v. ma-

pa 39), i hem docu¡nentat e1 canvi en textos o.e la d.arreria del

segle XIX.

petr que fa a la morfologia dels pronoms personals ¿b-

bits eonvé destacar que el sj-stema del \¡inalopó L[it ib i Baix i

Guard.amar s'oposa al de 1a resta de 1a nostra zona c}'éstud.l 
"*

efs fets següents:

a) 31s pronoms de primera, segona i- tercera persona del

singrlar nonés posseeixen dues formes: 9' ,  3 '  i  g '

d.avant verb comengat per vocal, i ry, J9rfl! en e1s

a l t res  contex tosT p '€ '  m 'eggüte , escol-ta-ne r E

diuen, dien(t) :*g (v.  mapes 40 i 41 ) .

un pronom d'objec-

tot seggint e1 mo-

i b) El- pronon li
te directe és

quan es combina amb

zubstitult per gir
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d.el  deJ- castel lá,  pne'  se'1 d.oner se-hu q& ( 'p"r

comptes d.e r i j ]  agne, ! i  I {>*41q) (vr  mapa 43).

E1 pronom ho en posieid enclít ica amb el verb acabat

en fonema t- sil.]).bic] r go és, semivocal o consonant, constitueix

en el valeneib. rneridional alacantf rrna variable sociolingfl lsticat

(iro)r eu€ s'acttlalitza mi-tjangant sis variants, [o] , la normal

en catalb occiC.ental ,  i  c inc més, caracter i tzad"es per 1 ' ,apar ic ió

d.'un so t- sil'tbbic] que s'aglutina at pronoü.: [*oJ ["o] [*"]
r " r T ¡

[uo] i ["o]. El principa]. cond.icionament social. de l 'aparició

d.e les variants és e1 geogrbf ic ¡ perb també hem pogUt comprovar

alguns casos de variació generacional.

Par' a 1'ex"plicació dels canvls ex¡perimentats pel pronom

ho resul ten més adequad.es l -es escales d ' i -npl icació (57) i  ( f0¡

que no els mapes +5-4g' Sn l 'escala (57) veem coro el context j-nr-

peratiu persona 5 és aquell en el. qual el prononi h-o lra e4perimen-

tat més canvis , calr la variant trad.icional [o ] ttotnds apar*ix en

aquest context  en s is pobles;  en canvir  e l  context  i ¡ f in i t iu és

ao_ue1l en el qual s'ha ' produl.t més poca variació. ILs pobles

apareixen ord.en¿:ts jerb-rquicanent en (57) del més conservad'or

al  mds j r rnovad"or.  En 1'escala d ' impt icació (58) podem comprovar

eom }a variant [""] es d"egué ori-ginar en el context imperatiu

persona 5 ¡ car si- en un pobte es dóna la varj-ant [""] t necessb-

r ia.rnent apareix en aquest context ;  d 'aquest conte:<t ,  [ to]  s 'es-

tengué progressivanirent als contextos: i- inperatiu acabat en conso-

nant, gerundi i infinit iu. El context imperatiu acabat en vocal

átona representa la darrera etapa del canvi, a Ia qual només
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s'ha arr ibat en quatre po les. I ln ( ia¡ els pobles apareixen or-

denats jerb,rquicament dels r:rés innovaclor aI tnés conservaclor'

En tots e1s pobles situats al. Sud de la lÍnia Biar-Bu-

sot (v.  mapa 50) a causa d. 'una cbpia del  nodel  castel lár  €1 verb

havg:::lri ás conjuga sense e} pronom adverbial hir i la forma del

present d.' ind.icatiu 4i ha ha estat substitul.da peI castellb ha-hi.

I:a transició d.e hi ha a ha-hi Ia representa la forma n'hi

ha-hi, o;ue trobem al Camp d'Alacant, Sanla Pola i Guardanlar. EI

testj:noni de F. Figueras Pacheco (Lg22) és d 'un gran valor socio-

l ingüístic, car afirma explfcitament Ia coexistbncj-a a 1'Alacant

d"e la pri-neria de segle de hi ha i ha-hi.

pel que fa a Ia morfologia ver.bal a]l-b nds destacable

és 1'existbncia al- Saix tr ' inalopó de ful,rrrs i condicionals en

-t Ié,  -dd,  - t r igr  -d,r ia,  i  d ' inf in j - t ius en - t rer  €B verbs de

la segona i Ia tercera conjugació eI d-arrer fonerna d.el raclical

delg o;uals és palatal, p. €. conexlfé ' i*tfd-' !]r l l-d# r f l ieglé t

ne{€e., parel:tfe (per comptes de coneixer.ér gixiqé-' b}l}i{é-,

rlW+"fé, nbixgl i p?réiXel) ,
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4.2. PER LII{A CARACTERIIZACId IIXICA DEI VAI.ENCü I,IilRIDTOI{AI

AI,ACAN[I

4.2.L. CaracterlstgleF, lbxi_ques del_valenci). merllional alacan-

t l .

. En aquest apartat estud.iem algunes u¡itats léxiques

del valencib meridional alaeantl eue, tot i ser perfecta¡nent ca-

talanes¡ s'aparten de 1es solucions generals en valenciá¡ p.e,

gggf, rgFredatr pglgr ta.Lullgr gggl?lgr 4a4Qana, forqentr d'1n-

tre, devers, venir, tenir (en valeneib, general acít cg4g!-Q.qlr

trencar, f-anecgda¡ p_a{r_l r po+a r !}a.t r d.i39r caP 1r vi}r9re,r !lJr-

dre ) .

4 .2,1 .1.  ASR{ ' astb.

Enfront del sistema d.el-s

lloc d.el valencib general,

d.emostratius i adverbis' de

a¡nb e]- castellanisme

agb

ai-xb

allb

substiltui-nt Ia

acl

a}ll

al]-l

, ¿ )

forrna clh,ss ica . a.q.al rr

est (  e  )

eix( e )

aquell

a]n{
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en e] valencib parlat a1 Sud de Ia llnia Biar-}usot (v. napa !1)

el sistema és el segtient:

est (e )  as tb  aquí

eix( e ). aixb ahl

aquell allb al.ll

En aquest esquema convé destacar dges cobess a) 1 'opo-

sió entre e].s adverbis d"e ]. loc és idbntica a la d.e]. eastel]}.:

aqqf I *tí / aLLi; i b) eJ. neutre aslb_r eüe substitueix la for-

¡ea antiga aqi-.

Segons G. Colon (1951: L29) 1 'adopcid de1 castel lb

ahl per part dels valencians fdra u-na conseqübncia del ttparti-

cularisme valenci-át'. En produir-se a Catalunya La red.ucció dels

tres graus de deternrj-nació de la l lengUa clbssica a dos ,

aquest agb ací

l. lengUa ^ ̂ ..  ̂ . i .. -. i *x ,
clbssÍca 

aqueix aixb aquí

aquel]. altb alll

I
.t

catalb 
aquest aixb aqul

moclern aque].]. allb alll

Les fornes tradicionals de segona persona, aixb i aau{r passaren
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a cobrj-r l 'espai d.e la segona i de la primera persona' Segons

G. Colon¡ trlos valencianos al sentir la fonna ?qul como catalana

y d.iferencial entre su *J.engua'y la vecj¡ra J.a d.esecharon e intrg

dujeron eJ- castella^::j-smo ghit', Eneara que Ia hípbtesi de Colon no

ens sembla descaminad"a, pensem q1¡e en 1'e>rplicacid d.e 1 'ad.opcid

d.el cast. ab.l. s'ha de tenir present ta.mbé l 'esquema dels ad.ver-

bis de l-]-oe en castellá:

caste].l}.

valencib

catalb
mod.ern

ahf / '  a l l faqul

act

/

/

aqul

aqral /

/

a].tl

a1].f

Si comparem e1s tres esquemes anteriors resulta evident

que el valenciá, eqlr referit a 1a segona personar €s trobava

en una situacid ltcompromesatr: tanl en eastellá com en etr catalü.

d.el .nord. es referia a l-a prjjmera persona. I,a solucid fou substi-

l,rrir aq$L pel cast. gh:!, en la qual cosa d.egueren j¡rfluir tant

la posició d.e prestigi deJ. castel.lh, com el fet de posseir un es-

quema de tres gra,us com en valencib,.

En e1 valeneib neridional alacantl el calc del castellü,

encara ha estat nés fort: no solament s'ha adoptat a]nl, sinó q1le

per a la prÍmera persona s'ha mantingut ggd. nl sj.stema d'e 1'a-

laeantl és; d.oncs, idbntic aL del castellb: ?SgJ, / ,$'f / all l.

pe1 que fa a1 neutre a_stb Ia hipbtesi més probable és

oue es tracté d'u¡.a fo:macid analbgica:
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eix( e ) aixb

(aqu)eJ.I alrb

est (e)  (  ) ASTb

Aquesta és t 'opinid d.e J. Coromines (D-.F.c.11.L s'v.

qual. alhora planteja una hipbtesi alternativa¡

est )  r  e l

ttpotser, afirma, havia tingut extensió més hnplia del
que sabem u11 espor),¿ie aqgeslb (pccult ISSUD) r Qüe tro-
bem rarfssjmanent en 1'bpoca arcaica, neutre Cors€Spo-
nent a gg-1¿gst: -'9gg![ que aquests dien' Ti4gq-R.:f 

e

2OO r1. ¿Tingué áfgun ús aquest rosseftronesisme en les
hosts de Jaume I j- Jaume II q1le lluitaren per rependre
Alacantri fou reemplagat per estb) ?*,b quan aguest
s'antiqub en terua valenciana a prof it d'ggbt(s)?tt

fla resposta a aqnesta pregUnta de Coromines ens Sembla

é" qo, nalgpat clue e1 contrari fdra ben suggestiu. Pensem

astb nc és rrn rossellonesis¡ce'sinó una forma anatbgica basa-

a més a ryés en el model castell)., on

glre

ql.¡.e

da

pels motius

este -) esto

ese -+ eso

aquel -) aquello t

segffents:

histlrjrc: en la literatura costumísta de Ia darreria

d.el segle XD(r trobem exemples de 3g|r tant a Novel-

da com a Alacant r oB en l'actualitat nomds s 'usa

a)
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astbo Heus-ne acl alguns exenrples:

,tgsé produix. . ,rt (nf Cul}e_rolt Alaeant, l -B84r ne3)
ttu:r redactor d'*ud pl.oratr (gl -lig_ tqLlg, Novelda,

1883r ne L2),

i b) sgcio_]ing[*;tic_! com podem comprovar al mapa 51r en

uns quants pobles situats a1 Nord de Siar-Busot --

Seneixana, Onil, fibin Relleur Orxeta i la Vi]a Jo-

iosa-- aqL ds e1 pronom usat per 1es generacions

mds aneianes, uentre ql¡e eJ.s jóvens només usen ?s.!I.6

Aques'ües dades ens indi.quen qlte 1a substitució ;

aqb per ?qtb és en 1'actual i tat en moltes poblaei-

ons un canvi en erpansió, afavorit pel paral'le1isme

amb e1 castellb.

4o2.L ,2 .  Re f reda t .

Per a designar la ' j : : f lamacid de la mucosa de1 nasr d.e

Ia go1a, etc, produf.da per una a.lrada¡ per una iaterrupcid d.e Ia

trarrspiracid' trobem en La zona estud"iada dues denominacions:

reryqqgL i cong.tipat. E1 substantiu refredat i e} verb retre+ar-

sg són ben antics en la lJ.engua --ja apareixen en Lluntaner i en

eI gkant (v" !cv3n e.v. )--. En carnri., conpti!Ért i constiBar:.se

són forues mol.t més moderr¡es --1a primera documentacid és de c r

1B0O (v. lggru, s.vo qstibar)--. En el mapa 52 poden veure ta

d.istribucid d.e l-es dues forues:
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a) aJ. Camp d.'Alacant

tant refredat com

i al. Camp d.e

eo*r.j¡t.ipaj r

270

I\{irra i 0ni1 s'usen

d.e Siar-Brsot

de Biar-3usot

a ]-a resta

únicament s

a la resta

només usen

+.2n1.3 . Trencar j- rompre.
&

Si bé eIs verbs trsncar i

nificats bb.sics, sinbnims en catalb.,

és el verb que s'ha generalitzat, í

gun rls especialitpat."

ic )

de pobles situats aJ. Nord
'usa cg3gliüpj.r

de pobles situats al Sud.
'!f 

l

re f redat .  '  '

b)

c)

r?ppre són, en e1.s seus sig-

aI Pals Yaleneib ttepcal

rompre ha romb.s redult a al-

Com es pot ver:re a3. mapa 53 en la zarra" estud.iada tro-

bem tres solucions:

a) rls exchlsiu de rompr.e (p.p. rot) a Guards'marn

b) coexistbncia de ropp{g i trencar en tota La zona.

situad.a al Sud de Biar-Busot --Llevat del Pinó*:-

i en alguns pobles situats at Nord. de la lfnia.

rfs exclusiu de trenearl Cout ds general en valencih,,

en Ia resta d.e pobles. fanmateixn en alguns d"'aques

tos pobles --Beneixama, la Carryada j- Siar-- s'usa

Tgpre (p.p. fot) amb e1 senti t  de 'esquingart fer

trossos un teixit a¡rb una esti-rad"a', i aixl, d'iuen
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roba rgtqr g*{iq_a qota. Aquest sentit_ de lggrpre no

és un casteJ-lanisme¡ c&r ja aparei-x a1s cl).ssics,
a

fi¡rs i tot eI participi qot_. -

A1 sector on coexisteixen- ronprg i tlen-car, aquestos

verbs s'usen prácticament com a sj-nbnims. Aixlr eo un mateix

poble d.iuen tant brAg__Eeneajr qana trgg(da) com Fraq rot (o

rqmput, vo mapa 53) i eama. rota o rgggl$.b.' Segons alguns dels

j-¡fo:roants es podria fer una distincid entre treJicalr eü€ tindria

associats els semes 'sense voler '  i  ten d.os trossos',  i  Togrpre
'voluntbriament'  i  'en molts bocins'¡  perb les respostes sdn, en

general, molt incoherentsn i pensem qrre es pot dubtar de J-a rea-

litat d.'aquestes disti¡icions. ün fet que sl clue hem po$lt semFro-

var és que Tg+prg tendeíx a adoptar sentits ciara¡rent calcats

d.el. castellá. AixJ, amb el sentit de 'd.esbaratat' trobem teJ.e

rota, cotxe ,r-q_t-.

4 ,2 . I .4 .  la  ta fu l la

Tres dues megltres d.'extensid que s'usen en el caJnp va-

lencib preferentment són 1a f"qnecada i la tafgll?, Tta faryadat
'extensid de terra que es calcula que es pot sembrar amb una fa-

neca de g*a', és un mot d.erivat de fanesg ( ( h.rab faqtqa 'mesu-

ra d.e capacitat, équivalent a1 contingpt d'un sac 'r DEC!IQ,, s.v' );

tafu].].a prové de I'brab tafvrila 'pega d.e terra'.

Segons J. Coromines (lrcffc) la fanecaoa s 'usa en tot
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el pafs Valenciá amb excepció d.e la Goverrració Deflb. Aruotr orl

-usen td::f la. Els resultats de la nostra recerca (v. napa 54)

coincideixen amb 1'afirnacid d.e Ctromines, perb trobem una zona

d.e transicid on no s'usa ni tafulla ni faneeada, stnd d.'altres

mesures com el. js=egl, el dia (de J.laurar) i 1'!9Ig (4" llaurar).

la tafplla del valenciá merj-dional alacantl té una con-

tj-nuacid en Ia t4::¿11a de terres d.e ltúrcia, Almeria i Granada

(¡n¿n,  so  v . ) .

l'rlnica forrna que hem trobat és tsLfulEr; en eap po-

ble investigat d.iuen tgüFg. Per aquest motiu ens sembla sorpre-

nent que tant Sanchis Guar:rer (fg+ga : 87; 1980: 81) com Coromi-

nes (L977¡ 1O7) parlen de taülta com a arabisme del catalb., i

eoincj-dfua a¡n-b e1 DCVB quan afirma que la forma lttahulla que por-

ten els diceionaris l ' lscrig i I '{artí Gadea és segurament presa dels

d.j-ccionaris castellans (tg$4fa); la forma valenciana autbntica.n0
és taful]-arr . i.,.-.'

4,2"1.  5 .  9ge!p59 r comare.

En tnrit pobles de ta %otta Al.acarrt-Elx (v" mapa 55),

s'anomena ggglglg i coqare- 'el padrl i 1a padrina de fonts d'un'

infant en relacid aI seu fiIlol'. En inrit pobles mds¡ adjaCents

als anteriors, -usen conp3gg i coparg, amb e1 sentit esmentat, les

persones ancianes, mentre que la resta usa I'es formes Pgd¡¡,f i

pa4fina (o nagrj#a) ' Aquest sentit de ggpggg j- comare és un
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desplagament semb.ntic d.el que tenien en catalb antic, i

ra es conserva a quasi tot el d.omj-ni l ingüfstic, 'padrl

na de fonts d.'un infant en refacid als pares d 'aquest'

S . V .  )  .

273

que enca

i pad.ri-

(D.  c .Y.  B.

4,2 .L .6 .  L lanQaqa.

A quasi tots eIs pobles situats aI Sud d.e Biar-Brsot

trobem nagagma i manQ-ane(r) r -g en comptes de les forues gene-

r:als en catalb poma, lgelg. AI Srdde J.a llnia esmentada només

usen. !,S3r pgqery en cjj:.c pobles: Noveldar I,a Romanar Agostr Bu-

sot i Aigttes. No s'ha d.e consid.erar ry.ngana' -SI(g) com a prés-

tec de1 castellb" .fi" mqQang ( ( ¡r¡,ffirAlTA) ja apareix en els

escriptors clbssicslii 1r g epentbtica d.e mansa]l4 també es d.dna

en mots au"tbctons com man_gr,?na (ppr comptes d" *gg*pA). Ni el

n"C.V.3. ni  J. Ven¡r (1960: 13L-2) no enregistren qaqq_ryar -eI:(gr)

en el. valenóib meridional alacantí. Segons aquestes obres, na(n)-

gsr -gg,Lg) s'usen amb eI mateix sentit que en alacantl, és a d.ir,
'poma, -era', a1 catalá, nord.-occidental i al val.encib, sep-tentrio-

nal-,  i  amb el senti t  restr ingit  d.e'varíetat d.e ponar -er&'aJ.

CamB d.e Taruagona i en balebric. En un defs pobles j:rvestigats

--1'Alg¡f,enya-- trobem un cas d.'especía1.J.tzacií semlntica invers

al de [arragona i les Salears, car, en aquest pobler Pglg s'usa

per a designar una mangana ¡aol-t gra¡..
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4,2. I .7 .  Sarc id .ura.

Per al sÍ-g¡ificat de Uilg.B. 
'massa d.e pa ratllat, cam

c,apo].&dar ou batut, far1na, etc., de forma esfbrica o redonenca'

tro,bem tres denominaeioas en valeneib. meridional alaeantl (v. ng

Ba 56)z

' a.) p'i].ota, l.a forma general en catalb., en alguns pobles

at].lats. .

b) taloageta, ereació lüxicar en els pobles del sector

eosta¡ter.

c) Largidura¡ derivada de3- verb f.a,rglrn en la resta de

poblesr tmb tres pronrfncies., totes amb obertura de

1a /r/ u ["] i redueeió del grup /rr/ a ["]t
fácgdura,, fqgggl" (amb pbrdua de l.a -d- intervoeá-

lica) i f?cesura (a¡rb [,*] ""tiJeibtica).

4.2 .1 ,8 .  fome l lo .

En el Vinalopó Mitib --llevat de Petrer, Monbver i el

Pinós--, €1 Baix Yi:ealopó, Guardamarr Agostr Sant Vieent i Ala-

ca,:rt s'usa e1 mossarabisme

119; Corominesn 19&¡ s.vo

ua predomiúant en valencib.

diada. (v. mapa 57).

tone].].o (cfr. Sanehis

tomj-J-lo) err comptes

genera l ia la res ta

Guarrrer ¡ L949az

d" tjg{, Ia for-

d.e'la zorra, estu-
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+ .2.1. 9 . 3orm,e,nt .

En el mapa 58 es pot ,r"o"u eJ-s pobles que usen forure4.t

( ( ¡mnmuru) com a denominacid de1 b1gL. A1 Saix Vinalopó i Guar-

damar i en una part del Vinalopó lfitjb i del Camp d.'Alacant, &I-

ment éS 1'rfnica d.eno¡cinació d.'aquest cereal. En atgUns pobles --

I'Alguer\ya, la Romana, Busot i e1 Campe}lo- conviuen blat i &3-

ment amb el mateix signific.at. A 1a resta de pobles només s'usA

blat, perb es d.iu fQrment en algu-u.a fdrraula estereotipada --p.e.

el mod.isme de €p@-r 1a qual cosa ens fa sospitar

que en una bpoca més antiga hi devien eonviure les dues d.enomirra-

clons, amb alguna especíalització semü,ntica, com la que j:rd'ica

e1 D.C"V.3- :  ( fo rngEt :  'b la t  de  Ia  n i l lo r  cas t& ' ) .

I ,1fs de forment a¡rb el sentit d.e 'blat en general' no-

nés es trobava fins ara documentat en Valbncia (qqrc) i en

tor septentrional del catalb nord-occidental (!ECI¡-],C-1 soY.

e l  sec

blat_).

4 ,2 .1 .10.  l l *89.

En la ma jor part de 1a zorLe* estudi-ada I'rlnic adverbi

i  preposicid per a jndicar 'en f  inter ior (de) '  ds 9&*-r com és

general en valeneib. Perb a Guard.amar l'rfnica fo:ma usada é" Éig-

tT", i en quatre pobles del. Vinalopd Lfitib --Novelcla, la Romanat

l'Alguenya i e3. Fondd dels Frares-- i a tot el Baix Vinalopó hon

usa lndistíntament dins i dintre. A Petrer i- at Fondd d'e les

Neus, si bé tothom diu pins, algUns ancians usen de vegades 1a
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forrna d.intrgs, am.b -s per analogia amb altres ad.verbis'

Si bé aetnalment en les terres valencianes ncmés s'usa

dins --amb les excepcions que acabem d'esnentar-- la sit,r¡acid no

era la mateixa en la llengUa cJá.ssiea. En la prosa popular d-e

Sant Vicent Ferrer apareixen nombrosos exemples de dintlg (v.

!EC-!fq)i en les poesies d.'Ausib,s i,larch di+rtre apareix 14 vegades

i ding 1o6 (v. A, G. Hau-f , 19832 164); i en l'E€!f! de Jan¡me

Roig, q¿glre. ? vegades i  dins 40 (v, G, c91on, 1976: 108 n.6).

4 .2 .1  ,  11. Ab_a4s_,8.IlS r

En algun cas, eJ. valencib meridional alaeantl manté

fornes que en 1a resta de1 valencih. han estat substituldes per

castellanismes. Aixb ds el que s{esdevé amb l'ad'verbi qbeqgt que

ha desaparegut quasi total:nent d.e ia lJ-engua parlad"a aI Pals Va-

lencib,, en la q11a1. pred.omina el castellanisme a4tes'

Com encertada¡nent

aparició d'g&ru no és total

abans sigui del tot estran¡r

cions, sobretot a Ia Ribera

En eI mapa 59 poden veure com en cinc pobles -*1a Ro-

ma,na, l 'Alguenya, el fond.d dels Fraresr e} Fondd de les l{eus i

Guarda¡aar-- encara es conserva 1 'rfs d'g@ i no hi- ha penetrat

eI castella¡aisme. A la resta de pobles del virralopó tviit¡b i al

Baix Vinalopd s'usa la for"na S9, i e1 cast' 3li9g no hi ha pe-

b.a dit J" Coromines (lgcf,fc) J.a d'es-

en valeneib¡ Itno s'ha de ereu.re que

a1 Paí.s fv*,t"tt"it]r car hi ha excep-

AIta i  al  Migiornfr '
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variant 4g,ng.qs r
poes ies loca-

netrat tanrpoc. A Crevillent, a més d" ggq s 'usa

com podem veure en aquestos exemples extrets de

l j-stes d.rA. I [as (1978)¡

sultat d 'una aglutinacid de 4e + eqang;

elbssicso i s'ha mantingut en valenciá

t tE]. menaó no descansa.

trAquell pobre madri leño

Denans parava un poquet" (p .  17)

que Ya& conextre de-nans,r'(p" 1OO)

Denans no és regist¡:at ni al DCVB ni a1 IECllC. A lirilrcia hi ha

l-a forua d"enantes (Garcfa Sorlano, 1932¡ 41). Denans d.eu ser re-

e lsenflns ja apareix en

f ins fa ben poc.

+.2,1.12.  Teni r  i  ven i r .

A1 Vinalopd ¡titjb. i 3aj-x i a Guard.amar encara es con-

serven les for"mes clbssiques dels 'infj$itius ven:Lq i lgqq, J.es

quals en 1a resta d.el valencib ha¡r estat substituÍües per gigdqg

i tiadre, originad.es per regressi-d a partir dels futurs i condi-

cionals.

A1 mapa 60 s'indica: a) I 'brea en 1a qual

s'usen d.'una manera pref erent, perb coexistint anb

d.errres vi:rdre i tindre; i b) J.'h,rea en 1a qual s'ltsa només vind.r-e

i tindre quan f infj-nitiu no porta pronoms enclltics, i. venir i

i tenir si 
'en 

porta r tr> . Q . ve33:!g 'nr te-n!:lc .

veni-r i tenir

].es forqes mo-
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4.2 .1 .  13.  9aP a t d.evers.

En 1a z,one. estudiad.a l.a preposieid cap a presenta tres

fo rmes (v .  mepa 61) :

a) eab a, amb sonorització d.e l 'oclusiva final en con-

tacte amb vocal següent, a Ia major part de pobles
1 ^

situats a1 Nord de Siar-Busoti'

b) p?9_sr per metbtesi d" gru.-g; a Santa Polar el alnp

d.'Alacant i els pobles de la l'.'larina investigats.

p'a (([eI-?) ' al

i  Guardanarr p.e.
c) p-'ar adopcid del castellá popular

Vinalopó li i t¡b i Crevil lent, I lx

'o'amul,(t) r p'avg].}.

tat

els

de

En alguns Pobles situats

de ].es variants esnentades de

sinbnj:os d.eve(r)s ar d.ret a i

les persones ancaarres.

aJ. Sucl de Biar-E¡sotr aI cos-

J.a preposicid ggp-3r exj-steÍxen

vola_a_r etl 1a parla sobretot

T,a, preposicj-d deve-Tg (pr. d.gvóg_a) es conserva, anb el

sentit de t cap a, en d.írecció &' , en 1a parla de les persones

més ancianes de tota la comarca d.e]. Vinalopó i,fit¡á' Heus acf al-

g'uns exemples de deve(r)s a trets de la prosa popular d'eL munover

J ,  Amo ( rg to) :

ffpos d.evés a Ia Safra y a Seties no pasen més qlre cha-

peru ts t r  (p .  13)

Itarrancava a corre devés q sa casa,rt (p' 43)
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rf quiro.an

(p ,  60) .

devés a tu es raJnes en J-a bolta del gayatorl

la preposicid -dllJulq , a.nb el mateix sentit que actual-

ment eonserva aI Vinalopó triit¡b de '"tp d' , apareix docu:nentad.a

abundosament en els nostres escriptors clbssies. Si bé aquesta

preposieid ds usada en J.a J.lengua literbria contemporbniar s€-

gons J-es dad.es d.eJ. I-C_VE només es conserva en f ifs popular a les

Balears i en alguns pobles valenciensr peTb anb eJ. sentit d.e'ín-

d.icació aproximativa (Ae 1loc, temps, quantitat)'.

A 1a ciutat d'Elx es conserv'a Ia preposicid dret a" am.b

el mateix senti t  de 'c*p a, en direccid a' .  E1s exemples més an-

tics que posselm d.'31x sdn d'lrLa eoméd.ia costt¡mista estrenad.a en

1891 (v. Alarcon¡ 1952)¿

ItSe tira CarLets d.ret a e11, a cuyo tene que e1 agarra

e]- tío t{asiátr (p. 45)

tf aruimevos d.ret aquf tt (p, 52) .

En 1'actualitat encara s'tlsa a Xlx, especialment la variant

metbtesi- detr ?r p,e. tip*.gp-tg-ggld' Aquesta preposicid ja

reix en els escriptors clbssics: rrAnaren dret a Santa Pongarr

a¡nb

apa-

Pere

IY, rrlo rey feu aluar un bergantl, -. qui anb, ab 1es letres d"ret

g Pu:nbli" !!g!¡ t'tot és una pura oracj-ó qui puja 1si-gl ce1"

W 
(v. pCYB-r s.v '  dret)

En ].a literatura eostumista. de 1a ciutat d'Alacant de

la darreria del segle Xffi trobem un altre sj&bnjm d.e 1a preposi-

ció 93¿_g: volta a. De 1a revj-sta alacantina El-Cl4lgro'Lr 1BB3t
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són els exemples següents:

ttmen vach anar !q]-t_e aquell barriott (ne 2, p. 3)

I 'arranque á corre bgf_ta-a una porta'r (n9 3, p. 2)

f te l  bou venia d.ret  bol ta á mit f  (ng 3¡ p.  2) .

la preposic id vol ta a d.eu tenir relacid amb e1 mod.is-

me de1 llenguatge mariner a;ne,r o' tirar a La volta d.e ta1 o ta1

I1oc,  amb e1 sent i t  de 'pendre una embarcacid el rumb o d.irecció

d. 'aqueJ- l  l loc '  (v,  DCVBr s.v. -v-q,}tq).

+"2.1.14, *4:

A1 Baix Vinalopd es conserva'1'ad ject iu reip- ((régeu

-(niC"fru) en la locucid ad.verbial e {g-io, a:nb el sentit d.e'a.mb

forga' en frases com pJ.ggtg-..-?-.1%i.9 (a Efx [rA?o] ), M

(a santa pota [régo{ ) , nepá aJg;ie (a crevillent ¡"e?o] ). segons

J. Gulsoy (fg8f l  28) régeu'fort ,  dur, enbrgic' fou emprat dura.nt

els segles XfII-XY, Aquest acljectiu encara es conserva en alguns

ind"rets del catalb. nord.-occid.enta1, pronunciat pe?o) o [f43"1
(v .  !CTBr s .v .  re t io) .

4.2.1.15.Aid%,:

En dues localitats af'llad'es d'e

--Guard.smar i 0ni1-- encara es conserva

l-a nostra zona. d.'estud.i-

e1 ver.b aiclar ( ( *¡,¡ur¡nE
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per pbrdua de ]-a pretbnicar v".  3adÍar 195I:  $f+2, I I I ) .  A Guar-

d.anar no usen aiu9aI., sin<í rfnicament a.i<lar (io aldqr Que io q,ú-

€, amb d,esplaga.urent de 1'accent). A Onil conviuen qiBdar i aidgr

(io ai-de_, amb l 'accentuacj-ó norma]-). J. Ye4y (19602 L57) ha estu-

diat el verb aidaq com un paral,lelisme lbxic entre el cataLh, oe-

cidenial i eI balebric.

4,2.2. Interferbncies l-b-xiggqs en e]. yalenc$- Iid '

fot seguit estud"iarem alguns casos d'interferbncia lbxi

ca, --consegiibneia d.e} contacte amb e1 castellb-- qlre penneten ca-

racteritzar el valencib, merid.ional alacantl com una varietat prou

més permeable a la influlncia d-eJ- castellb que la resta d.e1 valen

cib.,

4.2,2n1. Dos casos d. ' integracidl pendgnls i  3p9l l i3e'

Com ha afiruat J' Yen¡r (t9?61 L45)r

rrno d.eixa d.e ser sorprenent Qüer dins la llavassada

lbxica castellani-tzant, en alguns casos e} valencib,

meridional hagi adaptat aquests materials estranys al

seu g-istema mi11or que en altres árees més pures: fggal
i no re#.lo, b""",! i no @[gr ful-b i no f\rlanorr .
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En J.a nostra opinid, aquesta ad.aptació a ultranga d.els

castellanismes no és un símptoma d.e vitalitat sind de tot eI con-

trari, de dependbncia: hom ja no és capag de distingir allb que

és propi d.'allb que pertany a un altre codi.

Vegem:ne d.os exemples. En molts pobles valencians hi

ha una tendbncia a adoptar eI castellb, pen4ie4tes en perjul de

la forma autbctorta arracadeq. Perb el castellb penclignt_es s'adop-

ta en aquestos pobles tal qual-n de manera. qlre és p,ossible suposar

que e1s parlants tenen u¡r cert grau de conseibncia que eJ. mot no

és autbctolr --pre, pet fet de tenir el diJtong -E- --' En eanvit

a Elx, Santa Pola i Guardamar e1. mot castellb, no solament és adog

tat sinó integrat totalsent penQ.egq, i a Noveld'a parciarment

pesdieng_.

En una gran part d.e catalb peninsular hom ha ad.optat

el castellb ap-gJlid.o per a designar e1 '130rn d.e famllia ' o *.#99.
perd en una gran part de1 valencib meridional alacantl (v' mapa

62) s nha prodult, a més, la integració: a!911i.t.

+.2.2.2, Mussol 'ocel1- i 'granet a la parpal.la"

J. Veny (1978 t IO7-I25) ha estudiat encertadanent les

relaciOns e.ntre les denominacions d.e 1" ocel]. Atjren.e noctua' i

'el granet a 1a parpall.;a', tant d.es de l 'a perspectiva dj-acrbnica

com des d.e Ia sincrbnica. les nostres dades poden aprofitar per

a completar i ampliar ] 'estudi d.e J. Vergr.
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quatre models que hemesquema deJ.

mapa 63) .

(60)

'ocel l  Athene noctua' 'granet a Ia parpalla'

I mu s  s  o  1

II mutxo] - musso] .

III mutxo] . t ramusso l

IV ur r l  t  x  o  a

la d.enoninació mussol per a 1'oceIl Athene noct¡-ra no-

nés es dóna en e} sector nord-occid-ental

A tota La resta, s'empra el terme nur.lIglr

d.'un encreuament entre et catalh ¡n¡ssol

(v. CE Ci J. Ven$r 19?Bt L21-2).

Per a d.esignar e1 'granet a la parllalJ-a' s'usa¡

a) ¡ruqsot (( uqol ( uqqol ( nonlroff) per u¡r procés

d.'rrhomoni-nitzacid sense influbneia d.e1 signifÍcatrt

(Vuny ,  19?B:  117) r

d.e la z,ot1r- estud.iada.

que deu ser produc'te

i el castellb, mochuelo
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trj¡Sruss-qlr per un encreuament d.e ¡m¡ssol i trernfs,b)

i  c )

+.2.2.3.  Ig.nya.

E1 DCVB defineix

farina; patata.r ol¡s r oli i

per  1es  fes tes  de  Pasqua '

per u-r1 paral'lelisne a¡¿b e} ¡rod.el en e} qual

d.esigna tant J.'ocell com eI granet.

Ia  tonqa.  com a 'eoea redona fe ta  de

sucre i que es menja prineiPalment

i la l-ocalitna a Alacant, el Campellot

nq!x91r

mussol

Bj-ar i lüonbver. En 1a nostra recerca hem trobat @qtA a^mb aquest

mateix signifieat a tots els pobles investigats, amb les excep-

cions següents:

a) no+a, a Gua::damar,

b) f,o_gssqtq, a E1x i Santa Pola

i c) ggqe--bg-va, a Alcoi.

En dos pobles --e1 Canp de ¡iirra i Biar*-, si bd 1a fol

ma predominant actualment és .lonyan 1es generacions a-ncianes erl.-

cara usen €gggs?. A Biar encara es earrfta una cangó que fa¡ trla

Mahoma d-e Biar / menia rotllets i fogggsgs , / S" Ia lleven a Vi-

J-lena / f la inflen a remol-atxesrr.

El TiC]¡3 d.ocumenta per pri-mera vegada e]. mot tgnya en

eI Qomni 4e--deg,n {ogg, de J. Gassull, de L4g7, perb el context

--rrqu€ ja sabem Ia dura tonya com se mastegarr-- no peln'et d'es-

brinar-ne el sentit'
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En el d.omini li:rgülstic eastellL trobe* tofu a Milrcia

' tor ta d.e acei te y miel ' ,  a Saix i  a Vi ] lena 
'  tor ta anasada con

har ina, acei te,  azúcat y huevo'  í  a Albacete 
'dulce de Pascua'

'bopo con miel' (v. Garcla Soriano t L9322 125; Torrebla¡.ca, L976:

256¡ 'CE.LC). A les terres d'Aragó lgña significa 
'pan grand"e',

i a la Ribagorga i al Pal}trs EIXS'pega de pa de forma redona'

(Qggrg; pcvp) .

En 1a nostra opinió el mot t_ogIs, almenys a l'Alt Vina-

lopdr oB ha s'urbstifirtt &g3fffu ir possiblement a tota 1,a" zona,

d.eu atribuir-se a un préstec de1 murcib toña.

4.2 .2 .4 .  Cas t '  nueb feg .

Tal com s'ind.ica en el mapa 64 en tots els pobles situ-

ats al Sud de la ].fnia Biar-Busot *-i en tres del lTord: la Ca^nya-

d.a, Xixona I Relleü-- s'ha ad.optat el castellb, mrg!]est sense

dubtes pe1 fet que els mgbles s 'han d-e conprar a les eiutats, bé

d.e parla castellana --com VilJ.ena o Elda-- o bd fortpment caste-

LLanitzad.es --com Alacant o Elx--.

+.2.2.5. Nina t rnonyica, ulrLveqgr S"ffi,,+

TBr  e t c . ,

tta zona

que serveix de

d.'estud.i quatre

Per al catalb nina 'f igureta huma¡ra d'e

joguet a les xiquetes'

d.enominacions (v. mapa

drap, cartór ce-

trobem en la nos

o>)?
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nina, a quasi- tots eJ.s pobles situats aI Nord d.e la

llnia Biar-Busot.

monyicar W,ica, a J-a zorra d'Alacant-Elx i a I'tonb-

ver i e1 Pinds, adaptació deJ- eastellb muñeca a.mb

tancament de Ia e per influbncia de la palatal. Se-

gons eJ. DC[3 üur]ys_c_a ja es docr¡-menta en el diccio-

nar i  catalb.  de Nebr i ja (1585)r  i  en l 'actual i tat

s'usa per tot el domini lingülstic a,nb les varia¡rts

mrlrlYeca. murtYi-ca i mor\yica.
' &  #

m¡nJreca, adopcid del eastellü,, nomds en dos pobles:

J.a Canyada.i 0ni1. En aquest d.arrer poble hi ha pre-

cisament u¡ra indústria important de fabricació de

nines, perb els noms d.e les fbbriques sdn I'Iuñecas X.

ry3¿gr al Vinalopó l-[itib --llevat de Lonbver i eI

Pinós-- i a Agost i Crevillent, adopcid del mrcj-á

c)

i d )

31 substantiu

d.els pobles j:rvesti-gats'

i  aragonés moñq (v,  GarcÍa Sor ianor 19321 86; J.M"

Casacuberta-J.  Coroninesr 1936: f75) '  Aquesta accep-

ció de goF{q no ds enregistrada al }CV3-.

4,2 .2 .6n tW-?, tacar.

taca i e1 verb tacar no s'usen en cap

tres denominaeions (v. roapa 66) sdn¡

a) tat.xa, jatxar:r a quasi tots e1s pobles situats aI

Nord. de Biar-Ersot, resultat d.'un encreuaaent entre
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tacar i  cast .  manchat manchar (cfr. J.

163).  .

b) mal:r.txa, m{ntxar, ad.opcions del castellb, a1 Sud. de

Siar-Busot.

Perb al costat de tatxar-se, mantxar-se existeix a to-

ta la uona --Ilevat d 'Alcoi, OniJ. r Castalla i Guard.amar-- el verb

sg4ar-se, am.b el sentit d.e tembrr¿tar-se, tacar-se, especialment

una persona'. Aquest verb ja aparei-x en els clb.ssics (tt lTo plbcia

a Déu que io snF.bs 1es mies mans en sanch d'e dona de honorrf t g-

"?*t, 
&p. ICVB) i J, Yeny (1960 z 1,22-3) I 'ha estud'iat com un pa-

rallelisme lbxic entre e]. catalb. oceid.ental i e]. baleb.ric. Ileus-

ne ací algUns exemples trets de la l i teratura costumista:

cat. jp93,

Venyr  1976:

de una

sul1en

rid.ional alacantl presenta un altre

[n"rad""]. la isoglossa que separa

f jnestra l i t iren una platerá de ... aigua

la testerola?rr (Ea' Qgllqrqt¡ A1aca,nt, lBB4r

castella¡risme bald.osa

bald.osa de cera coincicleix

tt que

y l i

1 9  l t pn  4 )

ratrrarte's, que vaeh a sl¿49,]qttr a il ' lonbver (J' Amo, 1950:

38).

+.2.2.7. *,rtgc.

nn comptes del castellanisme ce.ra

neral en valencib --en catalb E.rer?r voravia.--, e1 valencib me-
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amb l.a llnia Biar-Busot --amb la sola excepeid de cera a Crevi-

ltent i a Xixona gera i bqfulosa-- (v. mapa 67), El

dosq té el.  senti t  de 'aeera' en el murcib vel --a

castellh !"1-
Saix, Villena

i  Cartagena. (Torreblanca, 19762 245)-- des d'on deu haver passat

a]- valencib meridi-onal alacantl.

Af costat de la forma baldosa en alguns pobles trobem

creaelons lbxíques interessants: l.a p-egy? a }{onbver, la g.r.a9-qtg

(pr. gggjg) a l\frtxanel. A Novelda hom ha. tradult b,q]clgsa pq^

rsijola [""?;r"]. Nj- !9!t3r ni #?ggt3 ni rgiigla no figuren al

ICVB amb aquest significat.

+.2,2.  B.  NaYa. jg.

A1 Sud de Siar-Bnsot --l}evat d.e1 Carnp d'Afacant-- i a

la Canyada i a 3iar, el castellb' €ia.ig no ha estat adaptat com

a Fg.yfllx3 --com en.valencih. general-- sinó com a naveig ["""S?"] ,

coincidint amb agb a.nb J-a resta del catalá, on és pronurlciat amb

f-- 
-'l 

.

[á  __1"  (v '  mapa 68) '

Segons J. Coromines (mglC ) el castellanisme nagaia

d.eu tenir rtcierta antigftedad y artaigol pü€F se pronuncia con
e. ,  1

UJ". ta forna gerruÍna catalana qqya+a ((ivovacur¿) nonés ds vi-

ya a 1a frontera a.nb Aragd i en algunes l-ocalitats nord'-oecid.en-

tals i castellonenEres, I,a forma qSvqig del val-encib merid'ional

alacantf no havia estat observada fins ara'.- tot i que ocupa una

extensió prou consid.erable --quinze pobJ-es--'
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4,2 .2 ,9 .  Esea, le ra .

A1 Vinalopd Mitjb i Baix i a Guardamar (v. napa 69)

s'ha adoptat eJ. castellb e".gglgIgr especi-alment en eI sentj-t d.e
'escala d 'obra d. 'una casa' .  En algun d. 'aquestos pobles que han

substitult escala per escaler& --pn€. el Pinds i L' ionbver-- €sc&-

19 encara s 'empra per a d.esignar,  J."escala de fusta adossad.a a

J.a paret, en 1es cases antigues'. En aquest d.arrer casr €1 terme

autbcton" erperi-menta un procés d'especialitzacid semb.ntiea, i qug

da reduft als sentits associats amb la cultura tradieionalr mentre

que el- terne amprat al castellb cobreix els sentits relacionats

anb ]-a cultura mod.erna.

4.2.2.10, Islggjg' eFtllqq' lxilg,r' (?J:) (r)Sgpui5.ar.

Per a desi-grr"ar l 'acció de 'moure o tractar de moure

(algú o alguna eosa) exercint una pressid' trobem a. J:a. %ona, estu-

d. iacla els mots següents (v, mapa 70):

a) espentar, aspentarr al Nord de Biar-Busot i aI Ca¡op

d'Alaeant, igual coü en valencib general.

b) estibar, gg3@r a 0ni1 i Castal.J.a on també s'usa

aspentar, a Petier en els parlants aneians (els id-

vens d.iuen em.B""A), a E1x i a Santa Pola. Aquest

sentit d 'e¡_t 
!!ar no apareix registrat aI !CyB.
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c) t*ilgff)a1 Pinós i a Monbver" En el l l ibre d.e'I mo-

mover J. Amo (1950) trobem:

'rS'atrevix a vore J-a 1lum este llibre Can{g_J_Qani-

saes, perque mos han chiba! alguns monoveros ben

intencionatsrt (advertbncia preliminar)

tty al caure

esr f  (p .  40  )  .

en terra eI inflen a chibons y bascolla-

Txibar i. txibó no apareixen al DCV3.
13

d) A l.a Cartyada d.e 3j-ar han adoptat el caste1-J-b empuiar.

que pronuncien [*pü¿d. n't. vi-natopó lditib' i a

lr-lr¡ ñz.arriffent, Guardamar, AgOSt i Sant Vicent hOm! * ^ t  V ¡  v  Y

ha ad.optat i integrat fonolbgicaroent els mots easte-

Llans S¡npujarr temlpigr i arlsInE]¿iarr Qlle pronuncien
f  v  r  ¿ - - r - l  f - - ^ - ^ - - - Y ¡  ¡ - ,  r ' ' t  I  . : -  . . - .  - - ' ,  - r r - \ l
Leapus¿(r)J Lrenpu.satr)J Larempusa(riJ'

+.2.2 .  J l .  Es t re ] . la .

la forma normal en valenciá esirela [estrÉrá] es troba

aI Nord. de Biar-Busot i al Camp d.'Alacant (v. mapa,7L). El caste-

lIb estrelta ha estat adoptat al Baix Vinalopóren alguns pobles

d.e1 Vinalopd Uitjá i a Guardamar, la Canyad"a i F.i.nestratr on pro-

nuncien [estrd]a]. Iln alguns pobles trobem [estráfa] 1"" encreua-

ment entre e1 cast. estrella i el val, estrela. En uns quants

pobles hen pogut copsar el canvj- en moviment¡ a l'tonbver, Sant Vi-

cent¡ Biar i Xixonan estrela és la forma prbpia d"e les persones
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aneiarres r mentre que els jóvens ad.opten e1 caste]- lb estrel la.

+.2.2. I2.  l l . igé.

Un mot tan relacionat anb Ia institucid escolar com

l-ligé no podia restar J-J-iure d.e 1.a i-nfl-ubncia d.e la llengua d.omi-

nant. Act,ual-ment es manté l"]-i?d al Nord d.e Biar-Ersot i al Camp

d.'Alacant (v. mapa 72) .

A Lfo,nbver a la primeria de segle encara es deia lf igd:

rtexe enseñad clel Mañá que d.ona ].I isons per es cases de camptt (J.

Amo, ]950t l '22). Actualment, aL Vinalopd lfit jb i Sajx i a Guarda-

mar només trobem ]-liqid --resultat d.'un encreuament entre cat.

l].ied i cast. ]gcqidn-- i l-.ec.cid --adaptació d.el castellb.--.

4.2,2..J.-3. ! .emas:gg.

Ir'ad.verbi i ad.iectiu {e¡nqgiat fO"**,iát] usada al Vj¡ra-

lopd liitjb i ¡alx i a Guard"amar, en comptes d.e 1a forua normal

Seesgr es deu atribuir segurament a una integracid de1 castellb,

demasiado. Afavoriria aquesta interpretació el- fet que el.s anci-

ans d.e Petrer encara diuen massa. Perb no hem de descartar la pos

sibj-Litat' que es tracte del catalb antic dqmesi?3 ( "tgb és dgpe-

siat per a mi" Lirglr ap. !gjg).

De la dialectología a la teoría de la variació lingüistica: El cas del Valencià meridional alacantí.Jordi Colomina Castanyer.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983.



292

+.2,2.I+. gglp.Ulgg.

És sorprenent d.e trobar u¡t eastellanisme tan cru com

g?Ipintg(r) a]. yinalopó nlitib i Baix i a Guard.amar --adaptacid

norfolbgica de sga:r]1!gr_o-, perb la desapari-ció d" €gglq en r'tna

gran part del valencib, substitult Per Bd9ran i 1'especialitza-

ció subsegrient de flsta eom a'tros d.e fusta', hj ' d"euen haver co1

laborat.  En produir-se certs eanvis tbenics en 1'of iei  de fuste-

rier els fusters --o la resta d.e la poblaeió-- d'e les comarques

esmentad.cs degueren pensar qlre conrrenj-a canviar de nom. En alguns

d'aquestos pobles (v, napa ?3) el-s ancia¡rs encara mantenen eI.

terrne autbcton fuster, mentre qu-e els jdvens adopten carTinter.

4"2n2.15.  Net¡  * tg ig .

Al Baix Vinalopó i a Guard.amar, hom ha substitutt l iad-

jectiu net i eI verb *.teri-33' per Ll.,ímpio. i llippiar, castella-

nises ad.aptats fonolbgica.ment. En alguns pobles d.e1 Yinalopó

l,Titjb (v, mapa ?4) si bé 1es formes habitrrals sdn net i ngtgja4r

alguns jóvens comencen a adoptar Ij¡ap-ig i Usgk,q.
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4.2 .3 .  Per  una carac ter i t zac ió  lbx ica  de l  va lenc ib  ner id iona l

alacant l ¡  conclusions.

31 valencib merj-d.ional alacantí, 1a varietat parlada

al Sud de la línia Biar-Busotr es caracteritza enfront de la res-

ta d.e1 valencib,, per 1'ús d,els lexenes següents, la major pa;r.t

dels quals sdn vius en altres varietats de la l lengtia catalana¡

--aquí,, as$. ( val . qtí, gS!.)

--qefgg4a'!-, feÉsg-gar-se (val. cgngtipat, egnslipal:se )

(val, treg_ca,I)

(Val, {aeecq4a)
--compare, colqarg (val, paggir padxipe.)

--+ans?na, Hga.ee.ra (val. .843r p,oqe-rg)

--forrnent (va l .  b la t )

--tomel]-o (val-. t j¡ad )

--gss,r abru (val" aj*eF)

--genry,, te.nil (vaI. vjgclrg' tj-IlJlrg)

--d.intre (val-. Qi¡1g )
--devers (va}.  eap g)

Perb com es pot comprovar als mapes 51-61- no totes les

isoglosses coincid.eixen amb Ia línia Siar-Busot. l 'Tomés les isoglos

ses cogesponents a aqqí, qefredal i roqp:g. coincicleixen amb I'es-

mentada línia. Tres altres abracen un nombre cada volta menor de

pobles:  t%iu,11? {18) '  cgmgare (16) r  Ktaga (15),  fgrnegt (14) r

tq ¡ne l ]g  (12) ,  ans ,  abane (12) ,  d i+ t re  (B) '  ven i rn  ten i r  (B)  i

devers  (B) .

-Iggpre,

--tafull-a
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xn I 'escala d ' impl icació (  6 l )  apareixen ord.enats eLs

vint pobles situats al Sud. de Bier-Busot des dels neqys anivellats

lbxicanent alab la resta Cel vaJ-enciá --Guardamar, €1 3aj-x Yinalopó

i l; lovetda i quatre pobles més del Vinalopd ii l i t jb-- ats raés anive-

I lats --el  .p inós,  Busot,  Agost i  Aigües--¡  És interessant de cons-

tatar qlre }a comarca deJ. Yinalopd }i it jb, se'rrs presenta dividida en

aquest aspecte J-bxic en d.os sectors¡

a ) $tonbver¡ Petrer i e} Pinósr l.es solucions lbxiques

Aeis o;uals coincid.eixen noltes vegades emb les del

valenciá ¿el |{ord cte Biar-Busot, fruit sense d.ubtes

de les relacions histbr iques d. 'aquestos pobles amb

1a Foia_ de Castallat

Ia resta d.e. Ia conaTca., on lés coincidbncies lbxiques

són més nombroses emb el Baix Vinalopó.

ib )

Com ja ha asser\yalat  J.  veog (1976)r  e l  valenciá ner id io

nal al-acantl es caracteritza.per J.a seua permeabil itat a Ia inter-

feréncia lbxiea d.e]. castellh,. 41 Sud. oe la l lnia Siar-3usot són

generals els castel lanisnes següents (v.  mapes a+-67)z

-- muebles (a l  Nordrmob les)

-- xloIy+tlr gs{rnecSr Hffi, (al }lord' nip?)

EanJTa r

ba]-dosa

mantxar (al  Nordr tgtx"t tatJcar ; !,,","g, !gg*".)

(a l  l .Tord' cas t .  ce ra ) .

EI Camp d'Alacant és de 1es tres comarques situades al

Sud de Bj,ar-Busot la.més resistent a la interferbncia lbxica cas-

tellana, car coincideix anb el va.lenci-á genera] en alguns casost
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Saix i a Guard.arnar tro* ita'aclop-

^ ^ . - . { t ^ , { - ñ
i ) t i$ t l - t7 I l  t rDr

escalera (val .  escal .a)

-- empuixar (val. espentar)

--  estreJ. la '  (val .  estrela)

--  J. l ic ió,  lecej-ó (va1. l f igd)

- -  demas ia t  (va l .  nassa)

--carpintér (vaI. l luster) .

nls resultats d.e ]-a interferbncia lbxica en el valenciá

meridional  a lacant l  es resuaeixen en I 'escala d ' impl icacid (62),

on els castellanismes apareixen ordenats deJ. més general --gggpe-

al que presenta una extensid més reduida --11impiar--r i- els po-

bles es presenten ord.enais jerbro;uice.ment dels ¡rés 1:ermeables al

castel lb als més conservad.ors.  En (62) podem veure eom cada couLar-

ca es comporta d"'una nanera unjiorme d.avant la interferbncle: el

Baix Vinalopd i Guard.aear presenten el nombre máxim de castella-

nismes, després el  Yinalopó i { i t ib,  i ,  f inalment,  eJ.  Camp d'A}acant.
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4.3. AIGI]NS CAT'IPS SEI"üNTTCS EN VAIENCI}. I,TtrIDIOIiIAI AI¡ACAi{TI

Ja" fa quasi trenta argrs, U' Weinreich (1954) proposava

com un dels ob jeet ius d.e la dialectologia estmcturat 1'estud.i

d.e les isoglosses que separen sistemes lbxies més que no les que

separen. lexemes alJ.lats:

frThe resulting answersr when entered on a ü&Pr would.
produce a picture of an,isogloss divid.ing two lexical
systems, rather than tv¡o isoladed items, This v¡ou1d
be the 'strrrctural corrective' to a trad.it ional d.ialeet

. ,  
map"'(PP' 399-4oo) '

I, entre nosaltres, encara que amb un cert retard, G.

Colon (f977¡ 16-7) ha afirmat qne rrens calen assai-gs preparatoris

per a d, isposar un bon dia d 'una sembnt ica estrg: lur3} ( . . .  )  Uen

d.'establir el.s camps ser¿5ntic"s en eJ.s quals el nostre vocabulari

és d. iv id. i t r  eue són composts per mots sol id.ar is entre el ls ' r ,  f

com a exemples d.e la faena que s'hauria d.e fer, proposa d 'estud.i-

&T sistemb,tj-cament camps com ara els defectes d.e la vis'ca, els

f enbmens atmosfbrics, etc. I la seua conclusió no era Ítassa opti-

nista: rrno pod.em dir per ara qlre hi hagi gaire cosa fetarr.

Tot seguit estudiarem alguns ca"mps semántics en e1 va-

lenciá meridional a1acantf. '

4.3.1,  Aa s fenbmens atnosfbrics' relacionats amb 1a c.onclensq.gió

¡ t
d.el. vaDor o al-gua.
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Deixant de banda les precipitgcions¡ cor!. 1a p]gig, la

neu, J.a calamarsa i e} qalqpry!_4, caracteritzad.es pe] fei de ser

vapor d-'aigua condensat que cau des de l 'atmosfera sobre la su-

perf lc ie de 1a terra,  la resta d"e fenbmens atuosfbr ics relacio-

nats a,ub J..a cond.ensació del vapor d'aigua pot ser d.escrita com

en (63) .

(63)

'gotes d. 'a igua '

'sobre la
. / \

, / \
. / \
io"u, t toürrt
ter ra '  a  ter ra '

,/t  l fquid.es'' sense

a

NÚVOI,, BOTRA

\  -  . I t

en suspensl-o srperffcie'

'Xu."'

SOINA IlOSADA ROsAtA BlAtTcA , GEBRE

En meteorologia hom d.istirgeix el nr{vo]. de la boiqg pel-

fe t  que e l  núvoI  'no toca a ter ra ' i  la  b .o ige ' toca a ter ra '  (v .

E. Fontserb, 1948: 49), Perb en la llengua popular F-q.ig és tota
'extensid nés o menys gran d'ai-re que porta en suspelLsid partf-

cules petitlss j.:nes d,'aigua provinents de la cond.ensacid d.e1 vapor

d.'algua de 1'atmosfera' (IG!}_C), encara que }gi3 s'usa 'especi-al-

ment quan for:nsa una capa extensa tocant a terra i lJ-evant més o

menys ].a transparbnc.ia d.e 1'atmosfera' (¡-qlfq). En aquest d.arrer
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sentit, qlre és el rrlés generalitzat, sol portar algun adjectiu,

p. e , lrog_¡aixa, terre:g, assolqQg, aterr?4gr trler' disting:ir-la

d"e 1a boira encelad-a'capa d.e boira a certa altura de terra'

(pqr,p).

n1 eJ. valencib merid.icnal alacantf per a les 'gotes

d'aigua'  ten suspensió" sense toear a terra '  exj-steixen d.os ter-

mes boires i S!'qlg.r el-s quals no sdn sinbnj-ms, tal eom es pot

veure en (64) .

(  64)

bo i res núvo1s

:ol-or blanques, perb

pod.en ser roges

a1 capvespre ' i

en tal eas anr¿ncien

vent.

gr isos¡ negres

forma d.ifi¡minad.a ben del-i-nitad.a

són serqyal d.e vent, calor pluja, trons, J-lanps
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( J .  Amo,

la distj:rcid b"r"gg/"e"$ en eJ.

es ve'u clarament en e].s exemples

: -950) :

301

valencib, meridienal

següents d.e Honbver

rrel calandari 
tAlcoyaoo'r que d.ona aiua handa chun

hand-a es chichares se sequenr perque 1o qle te que

venl dengú u sep y es glgo]g no son es ql¡e escriuen

ca landar is r t  (p .  98) .

I ' fa f resquetr  €r  a lgunes qgises-t t  (p.  100).

rr--Y el nrlgol=r ór1o ha fet res per allá? --Una pixo:rá,

pa }lavá Ia po1s. Sort boires d.e caló" (p ,  62).

l'oposicid b,oires/nrlvglg es mantd en general en tota-

la zona estud. iada. Perb a 1es zones urbanes --p"e,  Alcoir  Alacant

i  entre e1s par lants jévens, la dist incid tend"eix a perd.re 's

en benefici cle nrlvol. A Santa Fola, pn €n r ni el Sr. 1\'I ' I ' I '8. r de

24 anysn ll i son pare, de 68, mantenen la distincidr i ano¡renen

tOtes les me.SSes de 'gotes d. 'aigua " en suspensió " Sense tOcar a

terr:a' rn!g.9}gi en canvir el seu avi, de B0 a'nysr disti-::geix per-

fectament entre $q.!f^" i 
"úg.oE 

segons les oposicions de (64)'

Sense d.ubtes en aqltesta pbrdua d.e Ia distj¡rció deu haver inter-

vj-ngut la cbpia del castellbn que solament d.isposa d.'un te:me,

nl&9, per als d.os significats.

n1 mot ?qt"a presenta en Ia zona estud,iada cinc realit-

zac ions fonbt iques:  In5¡r " ]  [u l ¡ " r ]  [u , l ¡ "e ]  [u3r¡a]  [uár¡c ]  ( .  v .

mapes 3 i 38). 
-NÉvol 

presenta tres realitzacions fonbtiques (v'

mapa 75)z

eg
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a ) mlvg.l '

b) r4q1, a Finestrat, anrb pbrdua d,e La /v/ intervocáti--

c&r fenomen normal en la parla d.escurad-at

i e) mlgol, a.mb [S] attihi].t icar er 1a major part d.e 1a

zorta

per  a  des i -gnar  les  'go tes  d 'a j -gUa '  'en  suspens id '  
' to -

cant a terra' trobem en valencib merid.ional alacantí dos teru.es,

boira (nornalment amb un adjectiu) i blragufa, els quals no són

sinbni-ms, ta l  cop. es pot veure en (65).

(65)

.bo i ra  (  +  aa i . ) b].anura

temperatura fa fred. no fa fred

rart d.e]. d.ia nornalment a la nit normalment a la matina

da, al matf

risibi]. itat poca nés que en la boira

¡ti l itat nul'1a bgna per a garbejar

bona per a alguns cu1-

t ius r p. o. els ci-grons
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En alguns pobles --Alcoir  Ib i ¡  Biar,  Alacantr  Santa

amb aquest sent i t ,  sense cap adject iu;  perbusa boir,a,

freqüent és que s'use anb algun adjectiu (v. mapa 76):

a )  bo i ra terreqa, a]. Camp d'Alacant i a l-a irlarinat

b) bgi.ra p].a*rar a l'Alt Vinalopó, on hi ha eJ. refrany

boira pJana, sol de.rnanat

c )

id )

boirq_blggg, a libi. t

boira baixa, al Campello i Guardemar.

A Castalla i- Onil s'usa només bl-anira, anrb els dos sig-

nificats. A Ia I'oia de Castalla hi ha eL refrany Pqngq!-i-b}glg-

ra, - !gr+e_nta segu-qg..Atrb 1'excepció del Baix YinaloPór es diu

blanura en tota }a zerra, estud.ia,i".Itr Vinalopó trl:-t¡b i a Crevi-

l lent i Elx s'ha introdult el casteflb nL:!1ar eL qual en alguns

pobles ---;., ionbver, la Romana i 1'Alguenya-- es -troba en con4petbn-

cia a¡nb la denominacj-d tradieionalr prbpia d.els parlants ancianst

b]ppular i en altres --com a ¡lx-- anb boira.

pel  que fa a les t  gotes d. 'a igua'  
'd iposi tad.es 

"oü"" 
la

superf íc ie '  
' l ío;uid.OS'r  la denor¡ j -nació general  a tota La zorLa és

rei:cjqr adaptació d.e} murcih, i aragonés roiigr eh comptes del

terme general en catalb. rosag?. Al Baíx Vinalopó i a Guardamar
' l ñ

es diu roxio [foSio], forma encera més prbxima al murci-b'-'A

Santa Pola 'hom dist ingej-x entre el  rgxis 
' rosada' í el roxim

[foXi*] ,  propi  del  l lenguatge.mariner,  
'gotetes que l langa el

Colp d.e nar (rrg11¿rr)  
" t  

Xocar contra l 'ernbarcació ' ,  mot gue no

sinó e1 catalá rrrix¡s : gotetes que ].]-anga uula -massa d'e llquid'

es

a-
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gitat; plugim ' (}_CllC ¡ . 11" l lenguatge mariner, més arcaitbant,

ha conservat el mot autbcton, mentre que el- l lengUatge agrÍcola

ha ad.aptat eJ- murcianisme. '

És probable que en l- 'adopcid del murciá nr.jíq haja in-

tervingut un paral' lelisme del t ipou116

q1le ha d.onat¡

Per
'ge lades '  ( Ia

d-e Castallat

mentre qlte a

cha.

murciü,

valenci-b

murcib,

a].acantl

Dels teru.es

d.'aque1ls que

blau / grg..

Tant per al

ruj lo

rosada

ruj lo

rei-xiu

d.e1 camp semh,ntic

presenten alguna

ros 'co lor  ent re

rrrjiar

arruixar

rujiar

arruixar

a desi-gnar les 'gotes d 'a igua. '  'sobre La superf íc ie

Iosad? bla.nca, CIl geb.le) a l 'Aft \r inalopór la Fqia

i  a  ta  Tor re¡  X ixona i  A tco i ¡  s 'usa  rosad-a  [ " " ráJ ,

J.a resta de J.a zer' lr- s'ha adoptat el- castellb e-qg-?"-

4 .3,2. Els co lors .

cuparem

d.els colors només ens o-

variaci<í interessant I Wg

eJ- castany clar i el- groc
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d. 'or  (d i t  del  pbl¡  del  cabel l ) '  com per ef  l * jg 
'vermel- l  t i rant

a groc (di t  deJ.  pél ,  del  cabel t ) '  en tot  e l  valeneiá meridional

alacantf  nomds s 'usa {o¿.gr p.e.  cabgl ls roios,  home ¿'oigr dojr3

ro ja .

'Per

bem en Ia zona

i c )

estudiada tres termes (v, mapa 77)z

a) ro,i$r el terme general en valencib,, nomds es diu

a1s pobles més septentr ionalB.

b) vgrmel]-r €rl alguns pobles situats a prop de la línia

Biar-Busot, sobretot aI lTord --1a Canyad.ar Castal.lat

Tibi, Xi-xona, la Torre, Finestrat i- la Vila-- perb

ta^mbé a1 Sud. --Petrer, t ' ,[onbver--. En aquestes dues

d.arreres localitats vermell es troba en coapetbncia

anb qncarpa_ln usat sobretot pels jdvens" En. tenj-m

alguns exemples d.e J.  Amo (1950)!

t f  to tes  es  cares  es taven vérmel les"  (p .  48)

rrno gasteu exes bromes --diu Pepe, r{ermel] . " (p.  Bl)

Sorprenentment t

Pals Valencib..

el- ICVB no enregistra verrneE a}

encarnat, *l?arga}r eo tots els pobles situats al

305

aI vernrel l  'color de la sang, de 1es rosel les '  t ro-

Sud. de Siar-Busot, Encarnat, amb el sentit de 'color

rosat o semblant aJ. de l.a carn hu:nana' apareix docu-

mentat  ja en el  segle XVI (DqW). Segons J.  Coromi-

nes encar:rat ttevidentnient en batatb designava un ma-

tls més clar, o bé menys pujatr que eJ. cast. gncg-
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nqdo 'vemrel l ,  enro jo la t ' r '  ( lnc l tc ,  s .v .  cg l l l ) .  A

Petrer, on e1 terure general és vei"¡0e11¡ s'usa epcal-

nat precisa¡rent en el senti t  de 'enrojolat ' .  Per a-

questes raons pensem que aquest e_ncarnat del valen-

ciü, ¡reridional. alacantí deu ser una adaptació deJ.

eastel lb encarnado.

En eJ. napa 78 es pot véure Ia zorsa que conserva eJ. ter-

me blau: quasi tots eJ.s pobles situats al Nord. d.e Biar-Busotr i

a Crevil lent, Santa Pola í Guardamar. A tota la resta s'ha ad.ap-

tat  e j .  castel . lá u4- [asrf f ] ,  perb podem d. ist ingir-hi  t res s i tua-

cions! a) pred.omini abso.lut de assul; b) ¡Jug en les generacions

ancianes i assgl en les j:rtermbdies i jdvens; i c) !1t9 en gene-

ra]. i només assul en .e1s infants.

Si bd gro-c és eJ. terme general en tota la zana, trobem

ja e1 cas"betlá amaJ:il lo en la parla d'alguns jdvens de localitats

ail lades -*1a Romanar el Fond<í Aeis lrares--, i en Ia parla d-e1s

xiqu-ets de diversos pobles --Petrer, Monbverr Elx, Rell.eu, I"irtes-

trat--.

4 . 3. 3. frepit iar/ ai'xaf a-r r--gqqlagar'

l 'oposic i -ó entre t repi t iar ,  tposar eI  peu (sobre af$í

o alguna. cosa) recoLzant-L ' in i '  i  l repi t iar , '  esclafar,  prémer

(aLguna cosa) posant-s'hi a sobre i movent rej-terad.a¡lent els peús'

p.€. trepitolar:jr-a1gs (DGL]-C-) té en J.a nostra zot:re* sj-s realitza-
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c j -ons  d i fe ren ts  (v .  mapa 19) :

\  /  f  +  ? r  J  f ' Ó  - .  - ¡ r - - r l  ^  r
a)  x_apaT /  xaP i8ar  Lsapa( r l  Lsapagat r /J  I  p .e .  J3

n'has 5gpat / xapj-gg.:: rgln. Ocupa l'Lrea més exten-

sa  (se tze  pob les) :  A i t  V ina lopd,  Fo ia  de  Casta l la t

set pobles d.el Camp d.'Alacant i c;uatre de la l*Iarj¡ra.

Xapar només és localitzat peL DCVB a irionbver amb a-

quest sentit, i  és un verb derivat del rad'ical ono-

rnatopeic Ig¿-. 43!ig?s, verb derivat de xqpSl amb

f infix ;jS-, 11o ds enregistrat a1 DCVBr Qüe sl que

replega en canvi €Picag, amb el nateix sentitr a

Biar.  I ) 'aquest verbr posseTm un test i ¡ roni  escr i t  d.e

Crevil lent: t 'entretixen es malletes qu ' ans eb?]il-

f f I  pat  jareter '  (A.  l , [asr f9?B t  75).  A Beneixamat

Bj-ar i ta Canyad.a posseeixen el verb esTafar 1""8"ee"]

com a sinbnjm de xa-oi8pll.

b) xaf a{ / r_r-gq., [6ará(r)] [E"rie¿(")] r p.e . J-?
rnlt?s xaÍat- / x-aflgar ralm. Es diu a sis pobles:

Alcoi ,  la Torre,  Petrer¡  Agost,  Sant Vicent i  / r1a-

cant. {a.!alr amb aquest sentit ds }oca}itzat pe1

DCVB al catalb nord.-occid.ental i al lr iaestrat, i ds

un verb d.erivat c}'una arrel g}, onomatopeia d'e

1'esclafa.inent' Probablement es tracta d.'un caste-
Ln

llanismel'Xafig.a4 ds b"rnplia:nent documentat en valen-

cié (l,gv¡).

c ) xaf ar / pr*y [€ara] [p,ira] r F. € - i+Y'ha| xaf at /

p,ips lgfp, Es diu a Eratre pobles del vinatopó l,fit-
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jb: ltrovelda, la Romana, }'A1guer¡ya i e1 trond.d deJ-s

Frares. Písar. (  < PINSARE ) éu local i t ,zat pe1 DCVB

en valencib i ja era usat als segles XIV-XVI : trPi--

sar  los rah ins:  Calcot ' (O.  Pou;  !b"F.  EgeI . ,  17) .

'd) plgff. p.o. ia n'has l isat' pi-Egl-I?f4l. AJ- Baix Vi-

nalopó i Guardaxiar, ' ts ben probable que 'es tracte

d'una inierferbeia del casiellb, car els substantius
.  |  ,  1  a *pisqté d'Elx i Santa Polar i pjr,s-o-tá a Crevil lent¡

són clera¡nent adaptacions aei castelJ.b, pisotdn

j a nr 'has xapat, 4apjlr.. I'afm, A l,[onbver ie)  xapgr .  p .e .
^ ,

aJ- -b'oncto üe l es  Neus.

f ) xap,aT / gflag. p.€. i.a njhag xgpat

AI Campello i el Pinós.

/ xafa;r IqIg.

4,3.+. S]j;- quatr-e neniafs prrncip-als 9e1. 4i?.

Et petit caap semhntic format pels quatre menjars prin-

ej-pals del diatY ,ro té una mateixa configuració en J.es diverses

varietats d.e 1a l.J.engua catalana. El- valeneib general comparteix

amb ).a resta d.el catalb. peninsular 1'esquema (66).
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(66)

substantiu verb

matl 1 'esmorzar e$norzar

migjorn el dinar d.inar

ve spraoa
e1

1a

berenar

berena
oerenar

nit eI sopar sopar

la for-ma valenciana d'Ss,qqg=g , M!?ar-r $i bé hom

pensava que es tractava d.'un préstec del castellb (cfr. DEIC;

G, Colon, a976: lB4), darrera¡rent J, Coromines ha afii:mat que és

tracta d.'un mossarabisme:

- t ihi va haver *almorzo en mossbrab, d'on va passar a
l'rfs valenciá adiaptqnt-se a la forma catalana d.e bere:
nalr dirug i sopai, i així catalanitzat s'estenglE.
frns a} i lordt t  (DECIj IC¡ s.v.  esmorzal¿)r
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I ,a pr iu iera documentacid d ' alrtorzar és c1e 1400, mentre que
rg

zá\ no apareix f ins a 1575.--

Bsrena, actualment conservat com a d.enoninae!6 secun-

dbria en el catalb, peninsular j- a i, lallorcar és 'r lxot bb.sic d'e f i-

d. iona ( . . .  )  bmpl iament doeumentat t '  des o.e L265, perb t raviat  va te-

nir la concurrbncia de f infinit iu lgrenar substantivat (...) for-

ma que avui és rnés corrent que bgrena" (DECllC ) . Si bé I 'oposició

subs. @gg / verb berenar és l 'r lniea que trenca l 'homogeneltat

de (66), on eI sub-stantiu és igual al verb, hi ha ta-mbé en eata-

1á, encara que a¡nb car).cter secundari i sovint amb el matls d.e

'abundant', altres substantius d.iferents d.e l ' infinit iu; la dina-

da-, }a bele:ra4a, l.a Egggg3.

A L{atlorea i a },[enorca no ha penetrat el mossarabisne

glmofzal, i mantenen la d.enoninació tradicional beIeF.aq," A 1\[a11or

ca hom ha comengat a establir una distinció entre el- substantiu

referit al menjar d.el ¡aatl, es..!s¡lejg?9, i el referit a1 menjar

de l'horabaixa, s.a b-er-e4q, eis lgerena,r.. A Menorca hom ha desfet

totalment t 'homonímia: al matí es bergggr / \."gryTr a l 'horabai-

xa sa bereneta / f"" -"1-!e9"4"t".

En la major part de 1a nostra zora& d'estudi- les d-enomi-

naeions dels menjars sdn idbntiques a les del valeneih. general

(v.  (66) ) ,  perb al  Vinalopó l [ i t ib i  a Ia Canyada, Siar¡  Crevi-

l lent i Guardamar els substantj-us corresponents al menjars no són

iübnt ics al .s verbs¡ ta l  com s' ind- iea en (67)

esmor-

De la dialectología a la teoría de la variació lingüistica: El cas del Valencià meridional alacantí.Jordi Colomina Castanyer.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983.



311

(67)

substantiu verb

matf

1'almuerzo
I 'a l :norzo
1'anuerzo
1'armuezo

aLr'orzar
arcorzar
ayfrozaT

nigjorn 1a d.ina d i-nar

vesprad.a la berena 'berenar

nit 1a sopa sopar

E} fet que la z,orra on es d.dna l'esquema (67) correspon-

ga a tots els pobles fronterers amb el castellb-murci&. (v. mapa

BO), ens pod"ria fer suposar que es tracta d.'una lnterferbncia

d.e1 caste1lb, en el qual també els substantius i els verbs pre-

senten fornes d.iferents: gl almger?o / aTryrzar-, la'-comiQg/ c,oaert

}a. meriend"a / m?rend,ar, la cena /"""""-. Perb creem que hi ha

prou motius per a pensar que aques"b esquema del Vinalopd nlitib

és autbcton i no necess},riament un calc del- castellb.. Els motius
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sdn:  1 'ex is tbnc ia  de I 'opos ic ió  1? bere+!¡ ,

gJ.e XIII; el- fet que sopaq siga un d.erivat

3L2

t a

/  bere4ar des d"el  se-

del substa¡rtiu s,opa;

el mossarabisme que

"braure 
"

aln_qt?gr'elre segons Coromines (Png!fc) fou

originb posteri-orrnent alm:oT?ar, és la forma usad.a en diversos po-

bl-es anb }'esquema (6?) --1a Canyadar Biar i Guardaruar-- (v' ma-

pa  B t ) .

les variants alryugrz,gr' gage.rz,9 i

buir necessb,riament t *tereua¡rent entre

a}¡ruergo.

arrluezo s'hatrr d'atri-

almorzo i e]- castellb

I 'ex is tbnc ia  de  ] .es oposicions I'al-¡rgsaq / aigorga\t

/ qop¡.r¡ deu haver estat e1 nodel

e1 substantiu la dina, amb la qual
a berene / Aeryn?r-, 1a . sopa

segons el qual. hom ha creat

eosa es completb ta s j -metr ia de 1'esctru.ema.

4.3.5 .  E l .s  verbs por lar - t i posar / !1.eval // ttgu, /drrr

4.3,5.L. lnb]- isi  sembntica defs verbs 39rtar,  dur i  pog?{ /  W

v}r // f ieaq / traure.

Que els verbs pl¡l:tar-*u:, pos3gr ll-evaI:r fi-car i

traure formen part d.'url mateix camp sec,rántic, resulta evident de

la soLa consideracid d.e ]-es definicions que ens en forneixen els

d.iccionaris trad.icionals. Aixír segons ef DCVB i el l j} l tfr tenj-m:
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portar-d-ur 'AlIAn a,mb una cosa da¡runt, sos'tenint-ne el

Des '

posar

'ANAR caruegat amb uJla cosar fent-Ia arribar

o AITAR a un l loc o persona'

'f er ANAR una cosa enldanrunt un l-loc on no

ena'

'fer ANAR una cosa cap anunt'
' fer AJ{AR rula cosa fora del I loe on estava'

'fer entrar alguna cosa dins una alt. 'a'

i entrar 'ANART passar, de fora a dins d'u:t

traure

'  l l oc '

' fer sortj-r al-grl o alguna cosa fora del l loc

on es tb  tancat ,  re t ingut ,  posat '

i sortjr 'ANABT passar, de d.ins a fora'

En to tes les

veure, intervé el verb

d. 'ao;uestos verbsr,  com podem

E. Coseriu (19772 229) en el seu estud.i sobre la tipo-

logia dels caüps lbxicsr proposa com a exemple de cemp lbxic ggl-

relat iu.,  fornat per J-a combinació de dues oposicions polars, eI

constituf.t pels verbs castell-ans pgner / q'¿:-.a! // gstuy. / ,utur,

el qual ds en catalb, total:oent para.l.lell pg:ar / tl:e,lqc // 
-sl-g!/

traure.

Posar / LLevar i f ic4q / IE-S- constitueixen oposicions

d'antbníms. En eanvi ,  1es Parel les

llevar

ficar

semánt j-ques, són
t  ^ .posa.T / I1car L

definicions

8,IIB,T O

parel les

].levar / tra.u:re es troben en una relació d' ' in-
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ctusid sembnt ica,  d. 'h iponímia (v.  G. leech, 1974: 121).  l ln cád.as-

cuna d. 'aquestes dues d.arueres oposic ionsr hi  ha un terne especf-

fic --tie?g,, trauf:e--, anomelLat irip_Qn]m, i un terme més general

--pg.ggr, fkaal--, anomenat sl¿pTaordinat. En ef ecte t

tots els components sembntics de poiar, més un altre:

f iear té

f icar posar DINS

I igrralment traure I

traure lle-'¡ar +

Aquesta ident i tat  parcial  de f icar i- poear, d'u$a ban-
- - t

l l -evar,  d.e 1 'a l t rat és 1a que explica algunes

neutral i tzacions d 'aquestes oposic ions que es prod.ueixen en al-

gunes varietats de la l leng1l&r

Per a un semant ista generat iv ista com J.  11. Roman (co-

munic ac ió personal ) eIs verbs po sa,I:r llglrar r €Mr tr,aure. i P,gI-

tar-chrr, unitats J.éxiques semb,nticanrent complexes, pod.en ser a,-

na]:tzats nit jangant una d.escomposici<i léxica en termes d.e predi-

cats i  argurnents,  ta l -  com es mostra en (68)-(72¡.

Dd DINS
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(68)

(6e)

posar

Arg. n r  f 5 ¡

x

I
I

I
I

CAUSA

Arg.
I
l
I
v

Arg.

z

Irro"]

Arg.

Arg. .

/ \
/ \
ed.  Ar

tl
tl
NVIA Pre

I
]{EGA

vlt

DEIX Y

/ : r

/ \
Preo.. Arg

I l'\ --tl\
CANVIA Pred.

I
I

COTNCIDEIX

]-levar

Pred.  Arg .

CAUSA X $ .

\
d.  Ar

I
I

crd prb
I
I
I

COII'TCI
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,/\---
Pred,

I

I
CAUSA

ArE.

/ \
p"Ja. bg.

| /\----=--
cAtT\¡ rA prJa . .a-"g. Trg.

ll/-\cor'crl'rx l 
ff:, l-'

Iuo"]

3t6

(zo) f iear

Arg.
I
I
x

( zr¡

Pred ,

CAUSA

traure

.¡t.L ti.
I
I
I
I¡

CA}TVIA

mcecló Pred..

INTERN

Pred..

,J\.Arg.
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(t  z¡

CAUSA

(7 2 ' ¡

po_r.t"?r:dtu

át  t t .

Arg, CAUSA

COII.TC IDEIX

f i J  ó .

Pred.

rl\rl\
CAI{VIA Pred. A€9.IA Pred. Afg. CAIWIA Pred. A

I l\---- trlt
NEGACfÓ Pred.. .r\ ig. Arg. COINCI¡EI

r8 .
I
I
z

cen

¡  óo  "d r
\
\
\

Xy

11oI
J I I

T - -
t J - r o c
L

¿"]

Pred .

CAUSA

].levar posar

f l l  $ o

portar-dur
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3n 1'estruc'bura proposieional- de posar (68) un x ds

J.a cause. d'un canvi niitjangant el qual y- í 'Z coinc j-deixenr on

x és un indj-vj-cIur f  u:r objecte i  g * I locr F.e. Joan (:)  posa

e1 J-f ibre (¿) a l - 'armari .  ( r )  ,  Vicent (g) posa 1'o11a (¿) a1 foc

( r ) ,

En 1'estmctura proposicional de l . levqr (69) un x ds

J.a eausa d'u:r canvi- mitjangant el- qual y i % deixen de coincid.ir,

on I  és un j : rd iv idur  f  un ob jecte L Z* t  l loer  p .e .  iüar ia  ( I )

va lJ.evar el quad.ro (g) de 1a paret (z),  Joana {x) '  va l levar

l 'o l - la  (U, )  de l  foc (A) ,

En ] 'estructura proposic ional  de f icar (70) un "4 és

l-a causa d 'un canvi mitjangant eJ. qual. un ¿ co j:rc j-deix a ]'inte-

r io r  d 'un  z ,  on  é  és  un  ind iv idur  y  rü r  ob jec te ,  í  Z  un  l loca  p .e r

e I  x iquet  (E)es  f i ca  e ls  d i ts  (¿ , )  a  1a  boca (Z) ,  Pere  (g )  f i ca

eIs peus (g.)  a } 'a i -gua (Z) .

En 1'estruetura proposicíonal de traure (Zf¡ un x és

la causa d'un canvi- ruitjangát é1 qual un ¿ d.eixa de coincidir

a f i-nterior d'wrt lt on I és un ind.ividur f un objecte i 3'*

1locr p.e.f , l .uls (¡)  trau aigua (¿) d.e} pou (z)r l { iquel (4) va

traure eJ.s plats (¿) de ]'ar¡rari (Z).

trn I'estructura proposicionaf d" Io=i?"-Qu" ÜZ¡ e1

fet que un ¡ ]leJe un f, d'r¡n g éu 1a causa que I'esmentat x

pgsg el X, eo, wn lt on x és un individur f, un objecte, i y i Z

dos } locs, p.e. Antonj.  (x) va.portar el .  paquet (¿) d'e Biar (g)

a  Casta l la  (z ) ,
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G. Rigau (L976: 50) ha proposat una altra anál isi  del

verb pe-{t?Ir segons Ia qual podríem obtenir trla d-escomposieió

lbxica de po]:tpr (en el senti t  que té a porto_fruitq:a1. nercat)

si hi afegíem [" 1'estrueürra proposicional d.e ap"ar:vg]rir] el

predicat CAUSAR i un nou lndex ql le representés un objecte.trse-

gons aquesta anb.lisi porjar féra t'causar que qirelcom deixi de

ser en u¡: l1oc per ta1 crue sigui en u-n altre llocil.

Segons J.' 11, Roman els verbs castellans ]. levar i tra-

glr tenen l.a mateixa estructura proposicional, 1a qual és idbn-

tica a la d-el catalb. porlar-d.ul OZ¡, i 1'ús diferencial dels

dos verbs és funeíó de les pressuposic lons que hom fa.  Si  hom

fa la pres$rposiej-é (73) '

(  73)

Pred"

COINCIDNIX

Arg.

p

[ r ro" de]
parj.ant]

Arg.

z

Irro"]

go és, si el lIpc Z on hom deixa l 'objecte f (¿ue prbviament s'ha

llevat del l loc g)rcoj-ncidei.x a.mb eJ. l loc que ocupa eI parlantt

llavors s'haurá. d.'usar el verb traer. Mentre que si 1a pressupo-

resSu.posl-cl-
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s ic id  és  (74)  '

(  74)

Arg,

NEGACId

[ i loc del

parlantl

go és, si  e1 l1oc Z os hom deixa l 'objecte g, go. coincideix a.mb

el l].oc g qrre ocupa e1 parlant, l lavors s'haurb d.'usar el verb

].levar.

Per a un catalanoparlant, apend.re a usar correctanent

els verbs castellans l leva.r i traer irnplica¡ donesr apend.re unes

pressuposicions que no existeixen en l.a seua llengua, De la d'ifi-

cultat d.'aquest aprenentatge d,eriven els nombrosos errors en qub

incorren éls catalanoparlants en voler usar els dos' verbs esüen'-

tats en castel lb.

Pred..

COINCIDETX

. . ,
Dressu])o sl-c l-o
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4.3.5.2. Els verbs po:t_a{;$¡g, i  p_osar:/1].evar / / fLcar / traure

en valenciá merid.ional alacantí.

En l .a nostra zona d. 'estudi  1 'ús i  e l  s igni f icat  deJ-s

verbs portal:*y.r, p9lelr l le_v?rr I@ i lraure s'aparta en al-

gunes ocasions del que és normal en J.a resta d.e la 11en&l&. [ot

seguit estud.iarem cad.a verb per 'separat.

4.  3 .  5  .2 .  L .  Por tar -dur .

A J.a Soia de Castal la, J-es Val ls d'Al.coir el  CamB d. 'A-

lacant i ta Ltarina (v, mapa 82) el.s verbs porta{. i du{ sdn sinb-

nj¡rs i tenen eJ- mateix signj-ficat que en catalá general, Si com-

parem les clefinicions de p_g$g]' i dur al DCLF veurem que les ac-

cepcions eoincid.ei-xen totalnent, amb 1'unica excepci-d d-e portar-.

s_e bér, +a]ryqg,p.t anb eJ. sentit de 'obrar bé, malament', car no es
5k

pot o.Lr er .{io-uS¡tj l 'ha_ Éut bé ,-Ira distincid que suggerl C. Riba

ent re  pod i lq ' t ras l ladar  o  supor ta r  una cosa a  co} l ,  a  pes .de

bragos, a¡nb vehicle' i ggr 'traslladar una cosa només guiant-lat

est i rant- la,  impel t int- la '  (v.  Wlf¡ i ¡  s.v.  dur)  no es fa en les

comarqltes esrnentad.es ad.és, i hom usa en tots d.os casos tant pgr-

tar com $ff. En ao;uesta zona c¡ue manté els verbs pg{jgr i dgg

a¡nb el mateix signif icat que' en Ia resta de la l lengüar s'ha

j¡rtroduft el. castell&, Ilgvat a¡nb el significat que td en la fra-

se 4i bar_qla,qc_JJg_noq llevamgs dos, año.s (v. I ' [. [Iolinerr ]$Jlrs'

v. ), d.'on el meu ge¡Trb ]. io nos l leve r err comptes de

d:3q
J'+cjiorif" i
f  . ¿ r a .  v  

-
*  F t v  J  d

7 "o** 1
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e] meu germi¡_i 
"io 

e}"s porteq dos_ any,g; convé dir, tanmateix, que

aquest ús de po{t-a.r no apareix esmentat als diccion¡¿rj-s Cata1ans.

A 1es tres comarques d.el Yinalopó --Altr I ' i i t jb i Baix--

i a Guarda¡¡"ar hom distingei-x entre l-leyall anb el mateix signifi-

cat de1 castellb l lgvaf i poltar i/o dur, amb el significat d.eI

castel lb t raer.  En ternes estructuralsr  es podr ia dir  que 1'ad.op-

cid d.eJ. casteltb, l levar ha suposat una restrieció

portar:dur,  i  l 'apar ic id d 'un t ret  d ist int iu nou;

v&r 1'aparÍ-ció d.'u¡ra oposicid semántica nova.2%"u

tiva d.e J.a senbntica generativa, al.l.b que hom ha

nou esquema de pressuposic ions.

Si ,  com af i rma G.  Rigau (L976:  50)¡

tta 1lnora d 'aprendre una llengua d,iversa d.e la prbpiat
les majors dif icultats no deriven pas de 1a nova fonb-
tica o lbxic o sj-ntaxi.. . sin<i d.e les pleeg*pgeigions
qrle cal assumir: d'haver de prescind.j-r de les ncstres
i haver d.e submergj-r-nos en li.nes al.tres.ilt

e1s parlants de les comarques del Vinalop<í han aprés les pressu-

posici-ons d.eJ. castellbrPel o*ue fa als verbs ]-lev?r 'ragr, a,nb

tanta perfeccid, que han considerat que calia uti l i tzar-l.es també

en l.a seua prbpia llenguao

I, 'adopció de 1es pressuposic ions deJ. eastet lh,  (73) i

f i+) no és general a \a comarca de I 'AIt Vinalopd, A Beneixaixa

es manté e1 sis-tema catal-b d'un soJ. te:me, amb dos sinbnims por-

tar i g. 41 Camp

io t'ho llevaré o

de ldirra l-l-evar coexi.sbeix a¡nb p,gl.tarr p.er

io t'.bo LqrtarÉ. A la Canyada i a Siar ia s'ha

d,e]. sentit d.e

i ,  en def in i t i -

de Ia perspec-

adoptat és u$.
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conso l ida t  1 'opos ic id
r ltarás, igual coxa en el

castellana¡ io t 'ho ]lgf'alÉ
t  I  l :

/ I;u m fro por-

'u.sa només portar

a El-x, CreviJ-lent

Yinalopd tiiit¡b i- Baix i a Guard.amar.

Com a equivalent del eastellá traeq s

a1 Vinalopó Mitib i a Ia Canyada, p9l!a{ i dur

i Biar, i només d.ur a Santa Pola i Guard.árrra.rr

Si bé el verb l levg: existia en catalá antic arab el

s igni f icat  de'portar ' ,  no creem que eJ- ] - ] -eval  deJ- val-enciá d.el

Vinatopd tinga res a yeure amb eJ- verb antic. Pensem que es trac-

ta d'un eastellanisme pels motius segiients:

a) 1-uptica 1'adopcid de J.es pres$rposicj-ons castel-lares

(73)  i  (74) ,

i  b) la coexistbncia de ].]-gva{ i LoTta{ al Camp de },{irra,

indicadora d.'un canvi en expansió, en e1 qual Ia

proximitat i la dependbncia econbmica d"e Vil lena

deu ser un factor consid.erable.

Heus acf alguns exbmples de l'r,ls de llevar/portar-dlrl

a les comarques d.e} Vinalopó: 4glet els comptes; Llevaq Ia ca-

sa; d.eu i deu vint, en ]-]-evg dos; eI meu gerrb i io mos l]-evem

dos anys; io t 'ho ] rgygfÉ; eixes persones es/se l leven bé; tu

¡n'ho portgfhs¡ o tu m'ho d.ur.b,.g; el xiquet s'ha p_ort* bé hui.

I,a documentacid mds antiga que possefm d'aquesta adop-

óid del castellb. l leyAr és d.e 1883 (pr qio ga¡ia, de Novelda):

Itya te 1lsvsn á enterrarrr (ns L2)

e ls  rec ibosrr  (ne 2I ,  fBB4)Ital oue lleva
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I,a situaeid a Elx a La" d"arreria del segle passat, ta1

com apareix en un sainet estrenat en aquesia ciutat i de tena 1o-

cal  en 1891 (V. Alarcon, L952) era la següent:

adopció del casteltb ]. lert"r i l lervalse en substitu-

ció de portqÉ i enpo*?.r-se: ftu d.eus l-].ev,a.r en pasen

s ia ' r  (p .  9 ) ,  t ' l l evan:F  un  ramal  de  Ia  má"  (p ,  17) t

, ' tots e1s dinés que d-amunt lkl lals" (p . 29), rprimer

ne. l_levg e1 djmoni-t ' (p. 33), rtseñor, I1Éva¡ier pri-

ner que uniru.e a eixe desgraciatfr (p. 48)

i -lrs o.e porrar, dur, i f ins i tot traure, amb eJ. sgn-

t i t  del  caStel lb t reeT: ncuant el  po{ l : ,es,  de presfs

qtle será pa tú.tt (p. 47) , 'rcom si el perrnís de ton

pare e1 portgqqs ya en les mansfr (p. 46), "*11 sa-

ber qul la dij l ttt (p. 26), I 'dus cle ton pare e1 permís"

(p.  46,  5O),  "y vul l .saber qul  1a gg!.  - -Qui  e l  pu-

ga traure no seu puc di-r ; t t  (p.  26),

i  c)  r ls  de portar:sg'e. .nb eI  sent i t  de 'obrar i  eoincid.ent

amb eI castellü. pgr-t-arpe! "poJ'tggme eom un fad.rltt.

(p.  +2),

4.  3 .  5 .2 .2 .  F icar  /  tyauqe.

a)

b )

t l ,  on és

conserva

El verb figar s'usa.poc en valencib. meridional alacan-

substitirlt generaiment per clavar i Posar. Traure es

a 1'A1t Vinalopd, Ia Soia de Casta11a, les Val ls d'A1-
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coi, }a tlarina i el camp d.'Alacant, A1 vinatopó Trii 't já i Batx, i

a Guarda^ü.ar i Agost hom ha substiturt !r?urs: pel castetlb s?gg{;

a Sant Vicent encara cosi.s teixen traure i sacarr

Per bé que el verb

t ies,  considerem que deu ser

qacar apareix en

un castellanisme

alguns textos an-

pels motius segtients:

a)  Ia  coe ix tbnc ia

traure i de 1a

a Sant Vicent del tenne tradieional

innovaeid sacar,

que en J.a l iteratura populista dei  b )  e I  fe t

del XIX

alment

la darreri-a

usen actu-

Tio Gabia,

aparega trallqe_ en pobles on nonés

sacar ,  p ,e ,  a  Nove ld"a ,  en  lBB3 (81

n9 12): t tme trauran ].es moblestt

T-,a primera documentacid mod.erna de

a E1x (V. Alarcont l_952)z I 'tornen a sacarme

saear és d.e 1891,

e1s cuar tos t t  (p .  1J) .

EJ. monover Canyfs, en les.pri:neres d"bcad.es deJ. segle m, nonds

usa sacar .

I{eus acf a}gurrs exemples de sac?r trobats en J.a nostra

recerca al Vinalopd l[ it jb i Bai"x i a Guard.amar, Agost i Sant Vi-

cent: saca{ de }a butj&ca, sg,car la Llen$rar sac?t el- compter g-

cat suc d.e tot, s.aeaq a balIar, s.pcgl e1 pit,

4.3.5.2.3. P_qs_qq / TJ.evar,

E1

llevar només

verb 'oosar s- *

es conserva

' 'usa a tota la z,orLa. estudiad.a. El verb

a l 'Al t  Vinalopó, la Foia de Castal lat
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les Val ls d 'Alcoir  e l  Ca.np d'Alacant i  l -a l ; Iar ina,  p.€.  l ] -evar
(fa) taula, l leva aixb cl 'ah.í!, J-lever inporthncia o valor a una

cosa, l lev.ar

l levar-se de].

l -es ganes de fer una cosa, l levar-se 1es sabates,

cap un pensament, l.levar-se de d"amunt uJla persona

o cosa (perb tanbé traure'q_ de darcunt), J-levat d'aixb, m'agrada

to t ,  l leva ' t d'al' l í! ( i també fuig d.'ahl) .

l'alternanAa ll:gyqr-Ee de damunt / traure l.F d.e damunt

és interessant perqub il ' l-ustra la possibil i tat d'usar err.an mateix

context tant l levar com traure. J. Veny (1960: 163) r que ha estu-

d.iat J-a conservacid de l 'oposi-ció ]. leva{ / lFurtt" en catal}, occi-

dental i en baleáric, enfront de la simplif icació en favor de

treure del. catalb. central, també troba a l,[allorea algun cas en

eJ. qual rrtanto se puede usar treure como .llevar. Asf en la frase

trelu' is-es caPelr o @t'.

En els exemples anteriors del verb l levar hen vist un

sent i t  de1 verb fugir 'apartar-ss ' r  p.e.  f : ¡ }g d 'ahl ,  e l  qual .  no

és ehregistrat al.s' d.iccionaris catala.ns"

I,a conservacid del verb l1evar no és general a la co-

marca de 1'Alt Yinalopó. A SeneixaüIar orr pogtgq conseva el mateix

significat que en catalb, s'usa f¿grcI com en valenciü. general,

amb 1a sola excepció de alggs-JaElg en comptes de 119g!3uk.

En els altres tres pobles de la comarca: Biar i la Canyada --en

efs quals s'ha substitul,t por.tal per flevar-- i el Camp d-e lllirra

--on Llglár coexisteix a¡rb pgrlar-- els exemples esmentats més

amunt prenen la forma següent:

a) l]-evar taula (tni. ¡ , alcar la taul a (cany. ) fugir
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tau la  (B i .  ) .

b) rlefa aixb d 'a.hí (Can¡r. ,
(B i .  ) .

327

\  ó  \  ¡ /  -  a

I 'rrL. r Yl. ) r IUI-8 a1XO O. anL

importb,ncia

]-].evar ].es

o va lor  (B i .  ) .

ganes ( Cany.Mi.d )

e)

f )

s)

h )

j_)

c) ].].evar importbncia o val-or (Carry. }i i . Bi.), fu.gir

Bi .  ) ,  fugi{  les ganes (¡ i )

l levar-se les sabates (Cany. } Í i . ) , fugir-se ]-es sa-
#

bates  (g i .  ) .

l.J.evar-se deJ. cap (un pensament) (cany.  I { i .  3 i .  ) ,

f lgir-e d.e.l cap (¡i. Cany. ).

l1evar-se d.e damunt ( mi. ¡ n tranire's de damrrnt (lt{i.

B j-. Cany. ) .

I leva t  d . 'a ixb  .  . ,  ( l¿ i .  3 i .  ) .

lu fe  d 'ah i  (3 i .  Cany.  Mi . ) .

Com pod.em veure en'els exemples anteriors a.3iar en

set del-s nou casos s'ha substitrrlt llrya-r per f.u-&Lr --verb qre

ja existia en eJ. repertori l ingülstic amb un sentit proper: 'a-

partar-se una persona'--, d.e tal manera que s'evita l 'homonímia

ent re  ] - ] .evar 'por ta r ' i  l l evar ' fe r  anar  fo ra  d .e l -  ] . ] .oc  on  es tava Í

Aquesta substitucid d.e llelrar per fugig: implica a J-a l-J.arga 1a

d.esaparició cLel verb autbcton l}eyag, pérd.ua que s'ha consumat
,  , , .  |  . \

aJ- vr-na-Lopo ]:D-TJa a 5aax.

En dos pobles --Guarde,sar i Petrer-- ftiglf ha despla-

gat totalment l-levar. A1 Vinalopó liitjb j- .a Crevillent llevar

De la dialectología a la teoría de la variació lingüistica: El cas del Valencià meridional alacantí.Jordi Colomina Castanyer.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983.



328

ha estat substi tui t  per fug¿I i  pel cestel lb saea{; a Elx' i

Santa Pola per sacar. En alguns casos trobem ta¡rbé els veibs

furtar, t iral i grlqal¡ cortr podem veure en els exemples següents:

a) a].ga,r 1a taula (Vinalopó Lf-t¡á i mix)

sacar la taul-a (rlx i- Po. )

fugir la taula (Cu. )

b) saca aixb d'ahí (Vinalop<i i; i i t jh. i Baix)

t¿is aixb d'ahí (cr.  .Gu. Pe. )

e) sacar importbneia, .¡alor, 1es ganes (vinalopó Mit-

j b  i  Ba ix )

fug-i.r tmporth,ncia, valor, les ganes (Vinalopó iit:-t¡b,

Gu.  Cr .  )

fur tar  importbncia,  valor (No, Pi . )

d ) sacaq-se. es sabates (Vinalopd lr: it iá i Baix)

. fqe+ryg" us sabates ( Fra. Pe. Gu.)

e) s_acar del  cap ( t / inalopé tr i i t ¡b -- l levat de Pe'  Neqs

i  Alg.--  i  Baix)

fugi , r  del  cap (Afg.  Neusr Pe'  Gu.)

f) sacar-se de damunt (V:natop<í i l ' i i t¡b, --l levat de Pe.

P i .  Ro. - -  i  Ba ix )

fu$ir-se de damunt (  .q lg.  No'  Pe. Cr.  Gu")

tirar-se de d.a¡nunt (lr io. Neus, Pi. Ro. Pe. Gu)

g)  saca t  d ' :a i xb . . .  (R fg . )

sacant aixb . . ,  ( ¡a ix Yinalopd)

fug i t  d . 'a ixb  .o .  ( l veus)
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&ls ln_!  (4" )  a ixb . . .  (uo,  Pe.  Ro.  Fra '  No.  Cr .  Gu. )

r h) fui-S(-te) d'ahí (vinalop<í l i i t ¡b i  Saix i-  Gu.)

En el.s exemples anteriors pod.em veure con Sg!3 és e1

verb que ha substilrutt d.'una naner.a nés generalitzada el verb

l levar;  c&r apareix en tots e1s c&sosr Perb el  verb sacar --enca-

ra que nomds apareix en huit dels nou casos-- és el ql-re ateny u-

na extensid geogrbfica més gra&. E} d"esplaga^ment se¡rhntic de Sg-

car ' t rau re 'a .sacar '11eV&T ' ¡  és  e l  mate ix  que  s 'ha  p rOdu l t  en

catalá centralr or tg_eurg ha arribat a tenir el sentit d.e '11e-

va.T' .

4 .3 .5 ,3 .  Resr .m d .e1s  canv j -s  que a fec ten  e1s  verbs ortar-dur,

Xn els apartats anteriors hem d.e.scartat d.'urta'r¡anera

que ens sempla plausible Ia possibilitat que els verb" lleYqq
'portar' i uggg 'traure', que trobem en el valencib Aet Vj:ra-

lopó siguen arcaismes. In Ia nostra opinió són el resultat d'una

cbpia de les pressuposicj-ons --en el cas de 11evqI,/por-tgl* i

dels lexemes --llevar i sacar-- d.e1 caste]-lb,.

Si part im de l .es set  regles segf lents:

regla Introd.ucció de].

1a pressuposic id

caste].Ib l-]-evar, apJ-icable qlran es ddna

(7q) ¡ eL costat de pgr'lgg&.

]-levar i traure en valencib. merid.ional alacantí.
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regla 2, Desapariqió de porjql:C.u{ a¡rb el sentit del castell},

I levar.

regla 3.  fntroduceicí  de fu;Slr  amb el  sent i t  de' fer  anar fora

del .  ] . loc on estay&'¡  a]-  costat  de ] - levQ{r mateix s igni-

ficatr eu€ ha eso.evi-ngut honbni-u de l levqr 'portar',

introdul t  per la regla 1.

.  regla 4.  Desapar ic id d.e l levar ' fer  anar fora del  l loc on estava' .

regla 5. Introduccici d.eL castel].b sacar al costat i amb el mateix

significat que traure,

regla 6. Desaparició de tqaurg.

regla 7. Ampliació deJ. sentit d.e sacar que arriba a signifi-car

tanbé ' fer  aner fora de1 ] loc on estava' ,

podem resumir en ]-es der ivacions (75),  (76) i  (77) els canvis

que s 'ha^r:  produl . t  en 1es diverses' local i tats de les conarques

d.el Yinalopcí i a Agostl Sant Vicent i Guardamar.
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(75)

portar*( dur) llevar traure

F¡  1
]-levar

porta r - (dur) ].]-evar traure EI Camp de
Mirra

F .2 ].levar
portar
( ¿ur) l].evar trarrre

P r 3 1].evar
portar
( dur)

llevar

fugir
traure Biar

J.a Canyad.a

F.+ l1evar
portar
( ¿ur) fugir traure

r r5 llevar
portar
( dur) fugir

traure

sacar

f .  6 . ].].evar
portar
( dur) fugir sacar Petrer

Guardamar

r r7 ]-1evar
portar
( dur)

fugir

saear
saca"r

Crevil].ent

Vinalopó l¿it-
Ja
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{ta7

portar-(dur) llevar traure

.1

I
I
I

l1.evar ;
portqr-(dur)* l

I

].]-evar traure El Ca¡np de

L[irra

f . 2 }]-evar
portar
( dur) 1levar traure

11evar
portar
( du.r) 11evar

traure

sacar

T.  6
' l ievar portar

(dur) I levar sacar Elx, pri-neria

segle K& (?)

F .7 1levar
portar
(dur)

l].evar

sacar
sacar

c t  + ]-].evar
portar
( dur)

sacar sacar
E1x

Santa PoIa
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(77)

portar- ( dur ) ].Ievar traure

f . 5 portar- ( dur ) ].].evar
traure

sacar
Sant Vicent

F .6 portar-(auy) ].].evar sacar Agost

4 .3 .6 .  AL s ca,aps semántics en valencib meridional alacantí¡

concfusions,

lln e1s apartats anterior hem estud.iat 1'estnrctoració

d'alguns ca.laps sembntics en valenciá nerid.ional alacantí. Aquesta

oríentació en 1'estud.i de la variacj-ó lbxico-semántlca, gue ia

fou proposad.a per U. lTeinreich (1954)r és, en la nostra opinió¡

nolt més fructífera que no 1'estudi de simples unitats lbxiques

afllad.es.

Pel que fa als fenbmens atmosfbrics relacionats amb la
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condensacid de1 vapor d.'aigua el valenciá meridj-onal u.f r"*tl es

caracteritza per posseir les oistir icicns boires 
'nro]-q 

¡ boíra./

bl-anrra j- rei-xiu /eseartxa.

Els temres boira i rnívol comparteixen en alacantl els

semes 'massa d.e gotes.  d. 'a igua"en suspensid"sense tocar a tercai

perb s 'oposen pels semes td.e color blanc o vermel l"d.e for"m.a d" i -

fumlnad.a " ar¡)nciadora de vent o calor' (1a !9-&) , i 'd.e eolor

gr is o negre"d.e forma ben del jmitada"anunciador de pluja,  t rons

i 1lamps'(e1 nilvol). 811 1a J.lengua comuna aquesta distincid no

té vitalitat, i hom usa en ambdds casos només nrlvol.

334

a la que

com ].a bl-a-

" La d.istinció entre boila/btanura és sembl-ant

en la llengua comurra oposa b".jgg/b"i"tgg.Tant la boira

nura sdn 'masses de gotes d 'a i -gua"en suspensid" toeant  a  ter ra ' ,

perb mentre que la boira s 'assoeia amb'eJ.  f red. ,  la ni t ,  J.a poca

v is ib i lL ta t '  , la  b la r l r ra .ho  fa  amb 'e1  mat l ,  més v is ib i l i ta t  que

Ia boira"ut i l i tat  per a1s cul t ius ' .

Enfront de ].a distincié de]- valenciá i e]. rossellonés

entre rosaÉg/ros?da blancq (cat. ros-adq/geb{q) e1 valenei} meri-

d-ional alacantl presenta re_i>¡iu' seartla, amb adaptacid deJ. mur-

cih, nrj l.o í adopció de1 castellb. escarcha. A1 Nord. d.e la línia

Siar-Busot trobem

de]. temne autbcton
Teixi3/ggrsa(da)-, am.b especi-alització sembntica

rosad.a.

PeJ. que fa a1 cax,lp semh,ntic dels colors convé destacar

els fets segi ien{s:

a ) Ia conserv'ació de ve:mel-l en nou pobles propers a la
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i  c) la substiü:.ció

quasi tots eJ-s

335

en comptes del- terme general en

DCVB no enregistra vernell en ter-

de blau pel castellanisme asgur en

pobles situats aI Sud de Biar- Busot.

l ínia Siar-Busot,
\ .

valenciá -:oig. El-

res valencianes"

b) a].

nar

una

Sud de Biar-Busot eJ- terme que s fusa per a desig-

el. eolor 'vernell ' és encarnat, que corrsiderem

adaptació del castetl), encarnado.

l 'oposició entre tlepil igr/aixafar presenta en valen-

cj.D, meridional alacantí sis realitzacionsr quatre arnb d.os teru.es:

"",pgf/éruiffiI 
t X?fav/xaf:,#gq, xgFar/pi.sar í xager/xafar, i clues

amb un sol terue per als dos significats:.plsgr', --segprament cas-

tellanisme amb el- sentit d.e 'trepitiar'-- i xapgl'

A1 Vi:ralopó liÍt jb i a la CanyadaT Siarr Crevil lent i

Guard.amar el cemp s.emántic dels menjars principals del dia és rlra

nj-ca diferent al. d.e J.a resta del catalb., car hom hi fa una distin

eid entre el substantiu i e1 verb referents a cad.a menjar:

I 'almorzo (i var.) / aLworzar

1a d,ina / d.j¡rar
' la 

berena / berenar

Ia sopa. / sopar.

.En la nostra opinió aquesta distinció no s'ha d.'atribu-

ir a la j::flubncj-a de1 castellb,¡ Ca,r es pot erplicar coa a evolu-

cid ind.epen d.ent: belena és mot bbsic d"e f idionar gopar es fo:mb

sobre jgpg, i _al-morzo és un mossarabisme, a partir de1 qual es
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PeJ. que fa als verbs po_::tar-dug, posal:/ttevg,r // g"g{

tranrre, d.esprés d 'una anblisi sembntiea en 1a qual hem d.emostrat

que tots aquestos verbs formen pa.rt d'un mateix caJnp semántic,

hem estudiat e1 procés mitjangant el qual a1 Vinalopó l,{it j}. i  Saix

hom ha adoptat el sistema d.e pres.suposicions del castellb de 1'o-

posic.ió flsya{ / t!?eyr eüe en les comarques esmentades es realit

za com a .l-Ievqr / porta--(_dw:), arob adopció del castellá lleval i

espeeialitzaeió semb.ntica d.el verb portar-(dur)' lr 'ad.opci-ó del

castellá l leyag ha tingut con a conseqübncia la d.esaparici-ó U:l

verb autbcton hombnim llevar, el quaf ha estat substituft en uns

l locs pel verb fugilr o-L1e ja existia en el repertori l ingülstic

amb un sentit proper, i en altres pel castellb €39€n verb que en

les dues comarques ha substituft eI verb autbcton traure.
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4.4 .  NOTES

(1,) '  segons J" coromjnes (1936? 56-57) a cardós i  va1l Femera
en¡

ttl,'lascull p1urp]-. la forma més correni és
del  catalb deI Fal ] .ars.  A1 eostat  d 'aques

( Z). Perb a Guerdamar har:. adoptat eJ. castel-lb

("r, canvi, di-l i  (

lel '
i ae

t íp iea
xistei-x

una forma nés rara- gs, prbpia d^el parlar rb,pid i ne-
gligit (.. , ) I lenení-plura1-: les mateixes formes que
per a1 mascull plural.. És notable que es fan ta^nbé
J.es contraccions amb Ies preposic ions, &sr dgs, pgsrt ,

cJ . í t j - car  p .€ .  Je  d ic

(3).  L[ .  Sanchis Guarner (1950: 295) * t  replega dos exemples:
rt ¿Eres a la plaga aquell dia? sí que hi era,i l (Benissa,

a J-a l, i larina)¡ rtEixa l l ibreta és bonica¡ pose-hi el rncu nomn

(sant Joan, al camp d.'Alacant) " r encara pod.ríem espigolar-

ne algUn exemp-'ls en la cangonÍstieal p.er tt l,{argarid.eta no

hi  vages que ton pare et  pegarh, t t  (A" Niarzal ,  s.d. , :  35).  pe-

rb aquestos exemples afllats no invaliden eJ. que hem d.it:

la pbrdua de hi, amb aquesta funcid, és ben bd gereral en

va]-encib..

(4 ) "  A .  M.  A lcover

caste]-]-b,tt 1a

nbver i Efx,

( l -918:  167,  17o)

forma n'hi ha-hi- (

k en posició pro-

= dir:l-i, d,is:I+)).

consideraYa una ¡'irrvasló d"el

que trobá a I,,Io-= qj!{_ha )

es conserva el sistema de la(5), A Tbrbena,, a Ia l , [ariná, encara

] - l -engua c láss ica:É - v ¿ ¿ ó É e

De la dialectología a la teoría de la variació lingüistica: El cas del Valencià meridional alacantí.Jordi Colomina Castanyer.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983.



(6).  A la '  v i ] -a Joi-osa, la forma astb és 1a predominant en e] .s
* ^ s ]  ^ * + ^  . i ^y¿ar-ia.rrr,s menors d.e quafa:rta ar\)rs; els majors d.'aquesta ed.at

encara 'ugen ag}_.

(7). Prorr.r.ncien qefreda al Camp de l,{irra, Onilr l,[onbver i el

Pinós, i refreat a la resta de pobles sj-tuats al- Sud de la

línia tsiar-Busot.

(B). Trengal i rompqe ja eren sinbnjms en eI catalb anti-c, com

es pot comprovar en aquest fragnrent de R" l lul. l-: r 'vostre

cors glor ids qui  en la crou fo ( . . . )  rogput e tqeqcat de

colps e o.e n 'afres" (DCVB¡ s,v.  t rencag).

aque(s) t

aqlre ( i )x

aqueJ.J.

agb ael

a( i )xb  aquf

altb a]-ll

338

trencar--Ronp-rg td el sentit especÍfic --no compartit per

de ' l laurar Ia terra per pr imera vegada'.

(9) .  Heus-ne

que hom
rrSec ab

ro tes r f

ací alguns exemples d.e

vestit d.e vil-s d.raps e

1o pagés en J-a taula

( ¡Cv¡ ¡  s rY .  ro t ) .

l lulJ-: ttfnjuriosa cosa és

ro ts  e  d .e  su tzes  . . .  r r

I L  }

¡ l o

on havia negres tovalles e

(10) . I,a d.efinicid de tafulla d^el DCVB --'mesura agrb.riar pega de

terra equi.valent a Ia sisena part d.e la fanecan o sien ortze

bree's' i- 18 centib.rees' -- és una traducció d.e 1a definicid

del castellb tahullg --'med.ida agraria que equivale a cer-

ca de una sexta parte de fanega'  ( lCn' l ,C¡ s.v,)-- ,  l 'errada

d.el DCVB ds grossa, perqub en catalb la faneca no és u.lra
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mesura d'ex.tensid --com en castellb fa¡:eqg,-- si¡ó cle capa-

citat. En el mateix error incorce Ir[. Sanchis üuarner (l973a:

L57) quan defineix la ta{u-lla d.e l,lonbver com a 'mesura a-
r."r--)r"i o , la sisena part d.e la fanecada, equivalent a ll- b-

. rees ,  1o  c&. ' ,  car  Ia  fg lscada ds '1a  do tzer tE-  par t  d 'una

hectLrea ,  és  a  d i r  833 *2 .

(11). j l l- DCV9 replega ao.uest exemple d.'A. f\rrineda: rtmassa.rss¡

prrrnes e perest Í  P.  Aebischer (c i t .  per J,  yeny, 1960: 131-

2) ha tractat d'explicar ra presbncia en catalh, d.e poma i

raaq?lg mitjangant la hipbtesi que hi hauria hagut tres es-

trats L:ingüfstics¡ un primer d.e potuu¡t, uforua que vuelve a

encontrarse en eI resto d.e la PenínsuLarrr ür-r segon de r|agg-

Rr 
tttértrino debido a 1a influencia españolarr, i un tercer

de pggSr "que ¡ Ye en época lruy antigua de 1a rI¿¿¿ }ied.ia,

(...) presionado por una influencia provenzal., o ltas bj-en

lengrrad.ociar:a, habría ocupado tod.o eJ. territorj-ofr.

(12). A Xixona, a raés de c,a.b. amrln(3)r es diu ca]¡, araylr(t) i f ins

i  tot  ca amr¿4(t) .

(13) n M. sanchis Guarner, en la seua edició del ca+yíá (l9z3a) r
hasant-se en e1 fet que a ].a primera edieió (J. Amo, 1950)

el fonema /t/ 
"p"reix 

transcrlt com a 4 --p,". chi.t4me

(p, L2), clrrg (13)¡ penchs (17)r pcr comptes de gf-tal-¡ne,

iuru., pgp_jar--rtranscriu errbniament chiLa-t i ch.ilonF con

a.gibat i Silons. Sanehis no tíngué en compte que Canyls

també escrivia a.mb ch els mots amb [g] 
--p.€, Ch8et

(p.  B) ,  ch ino chano (9) ,  acgglq lq  (15)r .€o l loc  de Xi -met ,

rino-xano ¡ - acatxar-te--.
.*-irw t
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(14). El DC-VB nomds registra blaryrg a ,',tonbver i 
"f 

pirrd*, glg-

nura de]- valencib. neridional alacantí s'ha d.e relaeionar

anb blanor 'mollesa d.el temps quan- vol. plol¡re' (a Calasseit,

Tortosa, eL l laestrat i CasteJ.J.d) i anb blanor de la nit
'serena o ln¡mitat  de la ni t ' (a } iorvedre) (rcV¡) .

(15).  Roxi ,o_ es t roba en un;text  d.e 1a pr imera meitat  deJ- segle

XVI¡ ttQue'ls haurb ¿at mo1t roxio o pIuja, e sta banyat"

(rcv¡¡ srv. I1i5g¿).

Ru.ifo s'usa a Oriola (euiffén? L974; 310)i a ll irlrcia (e.ar-

ela Soriano t L932t 116); {ojio a} Yillar del Arzobispo

( f , fa tas,  Lg7g,  I I :  164) .  Segons J .  Gulsoy ( ]968:  332)  ro j lo

Áo rraz.rar.¿] a iOtS elS parlarS araggnesgs deS d.'Aragd a Ltúr-

c ia .

(16). El. catalb arrrrixal, com eJ. castellb. rocj-ar i eJ. murcib ru-

j l.qr proced.ej-xen de ROSCIDARE, i tenen el matejx significat:
'remuJ.lar una cosa tirant-li el lfcluid. a gotes o a raig

p f im  ' '

(17). Segons e1 DCVB tfel mot vertaderament catalb és esclgfaf ;

sembla que xq[g¿ i ai.x%fel han d'haver entrat en el catal].

per conducte de1 cast. 9@[e{, I,a pronrlncia a,lxafar, anrb

!. africada, de1 Vendrell i  d.e Mencrca, sembla confimar-hoT

(LB).' Deixant de banda el *>s{gjuni, terme no gens usat en el va-

lencib merid"ional alaeantl.

(19). Si bé.al¡ngsgCr és la forma pred.ominant en valenciá, no és

cert e]- que afirma G. Colon (L976: 184 n. 43) gue eI canvi
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almorzar) esnorzar ttno

a]- I;Iarquesat de Dénia

(2o) .  v .  E.  Coser iu (L96+z 67-g) .

341

se ha producid.o en Yalenc j-arf , car

la forma més usual ds asaorzar.
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Un deJ.s principals problemes que es plantegen en l-a teo-

riá l ingüística és el d.e }a .eomprensid i- 1'explicació del canvi

l ingi i íst j -c.  Si  e l -s d. iversos models tebr ics proposats a} l1arg de

l.a hj-stbria de la lingüística han ti:rgut di-ficultats per a expJ.i-

car el.s ca.nvis l ingüístics, aixb ha estat una conseqttbncía d'una

d.e les ser¿es premi-sses bbsiques: la ic leal i tzacid de1 seu objecte,

la llengua homogbnia d'un parlant id.eal dins una comunitat l-ingttfs-

tica igualment honogbnia, i 1'abstraccj-d de tota variabj-l- itat pre-

sent en l-a l lengua, consid.erada com a asistem).tica, lTomés 1'aban-

d.onarnent de la identif ieació errbnia entre estrrrctura i houogenel-

tat pot obrir 1es portes a una comprensió i explicaeid d.e1 canvi

l-ingtiístic.

la variabilita-b sincrbnica d.e la llengua --temporal (a-

parent) ,  geogrbf ica,  socj-al  j -  contextual--  és s istenát ica,  i  ds

eI vehicle nitjalrgant el q1ral avanga el canvi lingüÍstic. l'j¡rtent

bbsic d, 'aquesta invest igacid ha estat  mostrar Ia necessi tat  d 'una

teoria d.e }a variació l ingüísti-ea com a marc d'estudi de la varia-

bilitat j¡]rerent a La llengua;
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Una teoria d.e J-a variació l ingüístj-ca hauria d'incorpo-

rar les t robal les tebr i -ques tant de J.a dialectologia com de la so-

ciol ingf f  íst ica.

la dialectologia, qne en una primera bpoca féu aporta-

eions tals 'com la descoberta de la var iabi t i tat  geogrbf ica de les

l Iengües, 1 'establ inent de correlacions entre fenbmens l ingüíst ics

i factors culturalsr i la teoria d.e J.es ones en la d.ifusió d.e les

innovacj-ons l ingffístiques, ha rebut en eJ-s.darrers anys nous d.es-

envoluppments grb.ci-es als avangos tebrics de 1'estructuralisme i

de }a grambtica generati-va. En 1'apartat 4.3. , desenrotl lant una
j-d,ea de Yfeinreich (1954),  hem mostrat  com és més interessant 1 'es-

tudi d.e 1'esiructurac j-ó del-s camps sembntics en les diverses va-

ri-etats que no 1'estud.i d'unitats lbxiques afl l_ad"es.

En el nostre estndi de la variació fonolbgica en el va-

lencib meridional alacantl hem d.emostrat ]-a valid.esa d.els ses{fents

principis d.e J-a d.ialectologia genera.-biva.:

J-. les d.iferbncies entre J-es varietats l ingtfístiques són

diferbncj-es en les gramLtiques respectives, la ma,jor

part deJ-s canvis estudiats corresponen a canvis per

add.icid de regles en eJ. conponent fonolbgic d.e l-a gta-

mática, perb també hem estudiat canvis per sjmplif i-

cació de regles --poe. en J.a pbrdua de Ia /a/ inter-

.  -vocá l i ca  (3 .4 . ) - - , i  canv is  en  l .es  representac ions  fo -

nolbgiques subjacents --p.e. el, pas ae /e/ a /¡"/

a  ] -a  Canyada de  S ia r  (3 .3 . ) - - .
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Abandonanent d.e la fonologia ¿¡utbnomar- car la va-

r iacid i  e. l  canvi  fonotbgics pod.en ser condic i -onats

no solament per factors fbnics sinó també morfolb-

gics i  s intbct ics,  Així ,  la regla ( : f  ¡  qr , le el ideix

aI sud de 1a línia tsiar-Busot d'una nanera categóri-

ca el fonem.a /d/ j.ntervocD.lic en el cas que es trac-

te d.e1 morfema d.e partieipi.

I.,es dades dialectals poden confirmar forrses fonolb-

giq-ues absiraetes postul ades en la d.escripcic5 l ingüfs-

tica. Aixf, d.i-ni:rutius con b.o,Tet- i- ovet, trobats ; a

la Canyad.a, sn qqmpte de les fornes normals en cata-

J-b bguet i oqet, confirmen l 'existéncia de /v/ en

les representacions fonolbgiques sistem*.t iques de

bou i ou.

i3 '

Una d.ial-ectologj-a acirral.d.eu aprofi-tar els avangos de

la geografia hirmana, ta1 com ha proposat p, Trudgil l (L97+). En

actruesta perspect j -va v.  e l -s mapes.13 i  28-32, en ets quals s ' i ¡ .dí-

ca ].a d"qns,ita! d.els canvis tingüístics --respectivament, les pbq-

d.ues d,e /a/ intervocbtic i les variants d.el. grup tI..

Per bé que el tema central de la nostra investigació

ha estat la variabilitat geogrbfj-ca de la l-l-engu&r eonsid.erem qlre

és jspossible copser la regularitat de]-s canvis sense tenir en

compte la variabil itat social i con'textual en els d.iversos grups

i estiLs d.e 1a comunitat d.e parla. I, 'apJ-icaci<í del concepte de

regles varj-ables i d.e1s mbtodes quantitatius proposats per Yi. Ira-

bov ens ha pe::nnés, mitjangant 1'estr¡di dels canvis en ¡novj¡nent
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a través dels d"iversos subgrrrps --generacionals, socioculturals,

sex;als--de }a comunitat  oe par lar . la ctescoberta d.e regular i tat

on amb els mltodes trad.icionals sembJ-ava trobar-se irregularita-b

--p.e.  la regla var iable d. 'obertura del  d. i f tong [rn 'o] ,  
(3.2,) , - -

Aixl mateix., hem d.emostrat la vali i.esa d'rf,n oels coneep-

tes bb,sics d.e Ia teoria de la variacid proposad.a per Bai-}ey: el

fet que J.a variaci<í l ingüística és funplicativar go és, que 1es

d" iverses regles,  e ls contextos d. 'apl icacid de les regles i  e ls

elercents lbxics de les. varietats d ?una llengua, aixl com aquestes

mateixes var ietats,  es pod.en ord.enar en jerarquies d ' impl icacid.

Hen aplicat 1es escales d ' i .:ciplicacid tant en l 'esiud.i d.e la va-

r iació fonolbgica --p.e.  J-a pbrdua de U /a/  intorvocál ica,  i

les var ianjr ;s d-e la var iable (ho)-- ,  con en ca$os de var iació lbxi-

e&t i  en tots el-s casos ens han ajuclat  en 1 'erpl icació d.eI  procés

de]. ca.nvio

Una d.arrera conclusió d.e J-a nostra investi-gacid, uonse-

qü-bncia d.eJ. carbcier aplicat d.'aquesta, és la deniostracid de

1 'existbncia d.'una varie'oat de la l lenErra catalana que proposem

d'anomenar valencih, neridional alacantl, J-a frontera septentrio-

na1 d.e J.a qual es pot fj-xar en J-a línia d,e demarcació histbrica

Biar-Busot. Acluesta frontera histbricar eüe es remunta eom a mÍ-

nj-n a L244, té bases geográfiques evidents --assenyala el pas

de1 pJ.a a J.a muntany&--, i és encara huj- rrna frontera conaarcal.

nJ.s pr-incipals trets o;ue caracteritzen e1 val-eneib me-

rid.iona]. alacantl sdn:
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1'  I 'er is ió der norfeae de part ic ip i  /a/  " interv 'ocá1ic.

Ia pronúncia 
[é] Oef fonema lX/, enfront de ]a gene-

ral en vatencib [ jé].
la simpli f icació a Lrl  de ta gemi-nada 

tt t ]  (ort .  tr) .

Reducció d.e les f ormes de l'article deteminat plu-
r . . o " ' l  o l .  / ' i  oo a es .

5. Pbrdua deJ. pronom hi en el verb haver-hi, i  adop-

eió de1 castel lá ha-hi .

iJs d.e lexemes com aquf , astb , reflg-da3, roapre, E&-

11", compare-, aanQana, formelLj, enfront d.e les formes

del  valenciá general  a"cl ,  aQb, eongt ip.at- ,  tqencar,

fa-ne.gj¿dgr pgdiír !ge3, !1a"!.

Iriajor incidbncia d.e la interferbncia lbxica deJ- cas-

tblJ-b --d.e vegades a través d"eJ. murciá-- que en Ia

resta d el valenc j-á: @e!}e,r qonyjca-no_nJra, mantxa,

bald.osg, .reixigr . €n .comptes de mobl-e, e4, tacgr

^

i  7 .

re{gr?r rqsada"
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APENDIX: E]..g_ trets diFs.intius ,d,els fonenes

catalans (Y,heeler, 1977)

De la dialectología a la teoría de la variació lingüistica: El cas del Valencià meridional alacantí.Jordi Colomina Castanyer.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1983.



3+7
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F
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I  t .  +  + + |  |  +
I  l+++.  I  I  I
r  rJ-++ |  t - t -
|  |  +  + + ' I  I  I
I  l+++ t++
|  1+++ t+ I
I  r+- f  I  t++
I  t++ |  i+  I
I  l++ I  I  t+
I  t++  |  I  I  I
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++ I  t+ |  t++ |  I
++ r  t+ I  t+  |  |  I
++ r  r+ t  t+ t - f  I
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p

, E c { {
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