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Apèndix I. Part geolingüística.
Mapes dialectològics
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MAPA 001
m'escolta

m'ascolta

m'ascolta i puntualment m'escolta

m'ascolta al costat de m'escolta

m'escolta

m'escucha (cast.)

m'escucha i molt puntualment m'escucha (cast.)
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MAPA 002
embut

ambut

ambut i, de vegades, embut

embut

embu(d)o (cast.)

ambu(d)o i, menys, embu(d)o (cast .)
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MAPA 003
eixir

eixi(r)

ixi(r)
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MAPA 004
dejú

dejú

dijú
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MAPA 005
pesebre

pesebre / pesebre (cast.)

pisebre / pisebre (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 006
genoll

genoll

ginoll
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MAPA 007
terròs

(arròs

terròs

terrós, tolmo (cast.)

terrós (cast.)

terrós (cast.)
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MAPA 008
bescoll

bescoll

bescoll

[nucla (cast.) ]

[nuca (cast.) ]
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MAPA 009
taronja

taronja

teronja
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MAPA 010
esmolar

I ammola(r) / esmola(r)

amola(r) / amolar (cast.)

rnola(r) / molar (cast.)

almola(r)
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MAPA 011
alfàbega

alfàbega

alfàbega

alhábega (cast.)
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MAPA 012
mànega

mànega

màniga
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MAPA 013
mànec

mànec

mànic
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MAPA 014
ofegar o,

ofega(r), ufega(r)

aufega(r), eufega(r)

aufuega(r)

auuega(r)

a[xluega(r)
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MAPA 015
porta

porta

porta, porto] (menys habitualment)

port[0]
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MAPA 016
tela

tela

tel[El, tela (només alguns ancians)

tel[E]
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MAPA 017
aigua

1 aula

afua
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MAPA 018
cadira

caria

carra
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MAPA 019
roll

xarco

Xarol
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MAPA 020
dijous

Iijòus

dijaus
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MAPA 021
pou

POU

pòu

pau
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MAPA 022
sobra

sóbra

sòbra
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MAPA 023
cua (de peix)

cua

coa

cola (cat. i cast.)
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MAPA 024
poa (del verb poor)

pua [de poa(r)]

poa [de poa(r) ]

r saca ai(g)ua, s . a(g)uia 1 saca agua (cast.)
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MAPA 025
ahuira (del verb ahuiacar)

(a)üixa

(a)oixa (i menys (a)iixa)

(a)oixa

ausa (cast.)

usa (cast.)

ausea (cast.)

usea (cast.)
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MAPA 026
sepia

sepia (cat. i cast.)

sípia (cat. i cast.)
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MAPA 027
motlle

mol-le

mole (o molet)

mòlde (i de vegades també molde)
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MAPA 028
llentilla

dentilla

gentilla
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MAPA 029
dotze

dotze

dottge

doize (poc en el parlar dels ancians)

donze (poc en el parlar dels ancians)

dogze (poc en el parlar dels ancians)
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MAPA 030
zero

zèro

séro
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MAPA 031
xiquets

xiquets

xiquetx

xiques
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MAPA 032
mosca

mosca

mo(i)xca
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MAPA 033
eixut

a(i)xut

en[jlut

en[tfJut

enjuto (i seco) (cast.)
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MAPA 034
matalaf

matalaf

matalap

matalàs
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MAPA 035
badall (a la porta)

badall, badallet

ball, ballet (punt. baall, baallet, aquests generals a l'Illa)
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MAPA 036
codony; codonyeta

codony; codonyeta

cony; conyeta
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MAPA 037
enfadat

enfadat

enfaat
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MAPA 038
fideu

fideu

fieu
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MAPA 039
foradar

forada(r)

fora(r) (punt. foraar, aquest general a l'Illa)
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MAPA 040
medir

med(r)

mei(r)
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MAPA 041
nadar

nada(r)

nea(r)

anea(r) i puntualment nea(r)

rama(r)
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MAPA 042
oblidat

olvidar

olviat
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MAPA 043
seda

seda

sea
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MAPA 044
vida

vida

via
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MAPA 045
lletuga

Iletuga

lletua
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MAPA 046
infern

infern
1_ infer
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MAPA 047
dorm

dorm

dor
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MAPA 048
niu

niu

nyiu

nio (i nido) (cast.)
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MAPA 049
son

son

sony
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MAPA

050

barrejar

(la baralla)

altres

(barallar, mesclar

;

barajar, abarajar, barajear)

barneja(r)

bla baralla]
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MAPA 051
cantar

cantar

cantar i cantó en fonètica sintàctica ocasionalment

cantar i cantó en fonètica sintàctica sovint

cantó

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 052
córrer

córrer

corre
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MAPA 053
flor /flors

flor, flors

fló, flós
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MAPA 054
bastant

prou (prau a Nov. i FNe.)

bastant
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MAPA 055
massa (comp . verbal)

massa

~l de més, demasiat / demasiat

de més, demassiao

demasiao (cast.)
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MAPA 056
cap a

pac a

deves a

volta a

p'a (cat. i cast.)

detr'a
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MAPA 057
vostè

vosté (pl. vostens)

osté (pl. ostens)

usté (pl. ustens)

usté (pl. ustés) (cast.)
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MAPA 058
fer-ho

fer-ho

fé-ho

f6-vo
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MAPA 059
mira-ho

mira-ho (ho semitònic)

mira-hu (ho àton)

mira-reo (ho semitònic)
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MAPA 060
anem-nos-en

ane-mo-ne

ane-mo-ni'n

ane-mo'n
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MAPA 061
dóna-m'ho

dóna-me-ho (ho semitònic)

dóna-me-hu (ho àton)

dóna-m'ho (ho semitònic)

dóna-me-uo (ho semitònic)
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MAPA 062
li'1 donaré, l'hi donaré

IN donaré

se'l donaré
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MAPA 063
nàixer

na(i)xe(r)

nà(i)xtre(r)
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MAPA 064
mòlt

mòlt

molgut
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MAPA 065
í" ast

YISÍ

fggut
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MAPA 066
distrac

distrac

distraic
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MAPA 067
sé

sé

séc
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MAPA 068
sóc, som, sou

sóc, som, sou

sóc, sem, seu

sic, sem, seu
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MAPA 069
tens, té, tenen

tens, té, tenen

tins, ti, tinen
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MAPA 070
jo tire

jo tire

jo tire, jo tfrec
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MAPA 071
duia

duia

duiá

portava
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MAPA 072
perfet simple

absència del perfet simple

ús més o menys altematiu dels dos temps

ús exclusiu o habitual del perfet simple
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MAPA 073
tinguem, -gueu

tinguem, tingueu

tingam, tingau
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MAPA 074
preneu (imperatiu)

nyaeu, preneu

nyaseu, preneu

preneu
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MAPA 075
abans

abans

ans

nans

denans

antes
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MAPA 076
encara

encara, encà

nincara, nincà

fincara, incà
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MAPA 077
a espai

I Fondó de les Neus
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a espauet (i vars. a spauet, despauet)
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MAPA 078
a rejo

d'altres formes [a cànters, a borbolls, a manta, a barrats; a cántaros (cast.)]

a rejo, a réjol només esporàdicament

a rejo, a réjol
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MAPA 079
dintre (la generació)

dins

més dins que dintre

ús més o menys indistint

més dintre que dins

dintre
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MAPA 080
dintre (3a generació)

dins

més dintre que dins

dintre
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Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 081
abelierol (Merops apiaster)~

(a)bejorugo (cast.)

abejarugo, abejerugo (cast.)

bugerol

vergerol, vergerol

begeruc

begerugo (tb. (a)betxet

bagerugo

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 082
afegir

afegi(r)

anyai(r) (i anyai(r) a Crev, Tor.) / añair, añeir (cast .)

añadir (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 083
afonar, enfonsar

afona(r)

afondre

(d)esfondri(r)

afuni(r) (conj . s'afon), afuni(r) (conj . s'afun)

ahundir (cast.)

hundir (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 084
al be, a collibè

al bé / al bé (cast.)

a bé borrego, -et

a ba borrego, a ba ¡borrego, -et

a cacot; a carcasselles ('al muscle')

al coll

a carcasillas (cast .)

a cuscaletas (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA

085

albergínia

albargina

(i puntualment bargina)

albargenya

beren[x]ena

(cat

.

i cast

.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 086
ánec collverd (masc. ¡fem.) , (Anal plaryrhynchos)

gabre, ànega / gabre, ànega

culliverde, ánera (cast.)

cullverde, ánera (cast.)

culiverde, dñera (cast.)

[ desconeguts ]

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 087
aponnat, ajupit

laponat / aponao (cast.)

apunxonat / apunchonao (cast.)

agimponat, atximponat

ajumponat, atxumponat

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 088
arrapar, esgarrapar

arrapa(r)
arranya(r) / araañar (cast.)
arañar (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 089
bitxac (Saxiola torquata)~

vitxèc, vitxac

vitgèc

bitzèc

bilzèc

bilzac

bisac

pitxac; pitxaquet (l'Illa) / pichaque (cast.)

cagastaques

cagastacos (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 090
blau

blau

més blau que assul

més assul que blau

assul / asul (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 091
blaüra, blau

blaüra (i sovint tb . morat)

blaverol, braverol (i sovint tb. morat)

morat però ablaürat `espatllat, colpejat'

morao (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 092
bombeta

bombeta

pera (pereta a Cre.) /pera (cast.)

bombilla

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 093
bony (al cap)

bony

bony i torondo

bony, torondo i pereto

bony i toruro

chichote (cast.)

boho (cast.)

bon (cast.)

chichón (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 094
borinot (Bombus sp.)

brumerol

bumerol / bomirol

bumberol / bombirol

bombiró

°P~©bomiró / bumeró / boviró // bumerón (cast.)

abejorro (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 095
bou, toro, brau

bou (bau a Mar, FNeu . i Nov.)

toro (amb o oberta) / toro (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 096
brunzir, bromir

bromi(r), brumi(r)

bomi(r), bumi(r)

romi(r), rumi(r)

rumbir (cast.)

sumbir, sumbar (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 097
cànem

cànem
cànim, cànem
cànyem
cáñamo (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 098
capsot (Lanius senator)

capsot

caussot

cabessot

' cabesote (cast.) / cabusote (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 099
caramull

caramull

coromull

cormull
cormull
commull

colmo (cat. i cast.)

cormo (cast.)

comullo (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 100
carxofa

carxofa

acarxofa, alcarxofa

encarnella

ancanària

alcasil, arcasil (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 101
cavallet de serp, parotet, espiadimonis qLibel-lu'lids fam.)

cavallet (del dimoni a Crev.) / caballico (cast.)

avió, avionet / avión (cast.)

helicóptero / aroplano

sangraor (cast.) / sangraojos (cast.)

mongeta

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 102
cigala

cigala

guixarra

txitxarra / chicharra (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 103
cistella

cistella

cistella, cestella

cestella

sesta (cast.)

canasta

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 104
colgar

colga(r) [i rebli(r) :f-

rebli(r)

robli(r)

entera(r), tapa(r) / enterrar, tapar (cast)

riblir (cast.)

rublir (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 105
copró, cargó (danimals)'

cropo

corpo

= ~`~I copró /copió /escopk

f cargó, escarpó

crespó

rabello

carpón (cast.)

binson (cast .)

rabillo (cast.)

coplón (cast.)

candil (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 106
corriola, politja

corriola

politja (del vaixell)

carrutxa (i puntualment garrutxa) / carrucha (cast.)
rondana, botó (del vaixell)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 107
corriola, corretjola (Convolvulus arvensis)

corriola

gorriola

carriola

corretjola

corrihuela

carrihuela, escarrihuela

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 108
cotó-en-pèl, cotó fluix

cotó-enpèl

cotó-en-rama

algodón en rama (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 109
cranc

cranc

cranco (cast.)

canclo (cast.)

cangre[xjo (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 110
cre lla, patata

querailla

creilla (cat . i cast.)

crilla (cat . i cast.)

crailla (cat. i cast.)

querilla

patata (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 11 1
cuereta (Motacílla alba)

cueta

coeta

C', pa [x1 arita / pajarica (de las nieves) (cast.)

pardaleta

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 11 2
dent de lleó, lletso oleraci ~Sonchus oleraceus)

Ilinsó d'ase

	

,_

llissó dase

sarratjó

serratja (o serratxa també a )

serralla

serraja de asno (cast.)

w, sarrajón / serrajón (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 113
desfilassat

desfilatxat

desfilotxat

desbrullat

`

	

1='- deshilachao (cast.) // deshilajao (cast .) / deshilao (cast .)

desbardochao, desbarbochao (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 11 4
desllepissar, desempellegar ,

desllapissa(r)

deslapisa(r) (cast.)

dessepilla(r)

desapsa(r) (cast.)

quitar densima (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 115
eixamorat

a(i)xamorat, xamorat (aquest sobretot a l'Illa)

jamorao (cast.)

'_ samorejat / samoreao (cast.)

jamoreao (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 116
eixancat

escarrampat / escarrampao (cast.)

escarrampat

espatarragat, espaterregat
espatarragao i tb . esparratagao (cast.)

estevat

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 117
en conill

en conill

en curios / en cuereticos, en cueretes, en cueros (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 118
esglai; sortit

espertugó, despertugó / espertugón (cast.)

esperiuguida (FNeu.), espertuguia (Nov.)

asportugo

espertugá (cast.)

	

Generalment amb el significat
de 'esglai' sol predominar susto ; la

glai

	

resta de formes fan referència més
aïna al 'moviment brusc que
hom fa dormint', tot i que no sempre .pasme /pasmo (cast.)

	

Gfoi¡pasme signifiquensempre 'sortit,eslai'. .

susto

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 119
esparrec

espàrrec

espàrec, espàrec
espárrago / espárrago (cast .)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 120
espasa

espasa (pron. tb . aspasa)

ol espà / espá (cast.)

espada (cast .)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 121
espentar, empènyer

espenta(r), aspenta(r)

estiba(r)

arrempu(i)xa(r) / arrempujar (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 122
esquerre

esquerro

esquerre (i puntualment esquèrrec)

esquer (i més puntualment esquers)

isquierdo (o i[h]quierdo) (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 123
estalviar

estalvia(r), ahorra(r)

ahorra(r)

ahorra(r) / ahorrar (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 124
estella, ascla

ascla

estella

estilla (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 125
falcillot (Apus apus)

falzla

~' avio / envio ~~ aUlÓn (cast.)

vencell, vencillet

vencell

vensejo (cast.)

birro

fumarol

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 126
farfallós

farfallós

smselbs, sm& (menplmb~Aalment).
sarsallós(només)

farfalloso (cast.)

trafalloso (cast.) /porposo (cast.)

seseoso (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 127
fesol, mongeta

fresol

	

/'1 /-\ habichuela (cast.)

(resol * habicxuela ( i vars . habetxuela, betxuela)

frisuelo =,i4- habichuela (cast.)

brisuelo :A habichuela (cast.)

brisuelo

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 128
fiCó'., agulló

fiçó

binçó

funçó

punÇo

aguijón /guijón (cast.)

binsón (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 129
formiga

formiga

formigó

hormiga (cast.)

hormigón (cast.)

Allà on coexisteixen les dues formes
se sol diferenciar per tamany, més
gran per al formigó/hormigón

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 130
_fredolí, fredeluc

freoli

.,! friolenc /friolenco (cast.)

_ gelo

friolero

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 131
fregall

fregall

estropall

estropajo (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 132
fregar (la vaiacella)

escura(r)

frega(r) (cat . i cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 133
fumeral, xemeneia

1 tximenera / chimenera (cast.)

txumenera

chimenea (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 134
galló, grill (de cítric)

galló

gall, gallec

gallón (cast.)

gallo, casco (cast.)

gajo (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 135
ganivet

ganivet, gavinet

ganyivet, gavinyet

raor (al costat de ganivet, gavinet i navaja)

cuchillo (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 136
guenyo

visco, viscarallat

visco (només) / bisco (cast.)

visgüenyo

bisuejo (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 137
ham

ham

anzol

ansuelo

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA138
humida

humia, humia

humia

hòmida

húmeda (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 139
joguet, joguina*

D juet /juguet

joguet

_. .~ juesca /juesca (cast.

juesquet, juesquet

juesqueta, juasqueta

jugueta (cast.)

juguete (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 140
llagostí, llagosta (Ortopters or.)

llagostí

llangosti

laangosta

cavallet

salagustin, saragustin (cast.)

agustin (cast.)

grillo (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 141
llampec, rellamp

rellamp

rellampe

Ilamp

llampo, Ilampío (cast.)

relámpago (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 142
llémenes

llémenes

llemens

!!emes

liendres (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 143
lletsó (Sonchus tenerrimus) ,

llinsó

Ilissó

linsón (i serraja) (cast.)

lisón (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 144
llimac, verdet (mena d'algues asp . de is séquia)

llimac (a l'Illa `mena d'alga bavosa que s'enganxa a la xarxa')

limaque (cast.)

perluc / esperluc

pel-lú (i sovint peHús) (cast.)

pèl (a l'Illa `verdí, molsa que s'enganxa a les roques de vora la mar')

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 145
llimac (Lhnácids fam.)

molla, molleta / molla, molleta (cast.)

bavosa / babosa (cast.)

mòllera

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 146
iluer (Carduelis spinus)

Iluveret

lliueret

nyiueret

niueret

ogaril (puntualment llogaril a Spo.)

virulí

úrgano

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 147
lluerna, cuca de llum (Lampyris noticula)

Iluverna

t

	

Ilantema o llinterna / Ilumterna // lintema (cast.)

cuc o cuquet de Ilum / cucaratxa de llum

gusanico de lus (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



MAPA 148
mà del morter

boix

lE '1% mà i morter/ mà (de) morter // mano (de) mortero (cast .)

picaora

mano de almires

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes
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MAPA 149
mallerenga carbonera; fraret (Paros major)

flaret

frailesico (cast.)

totestiu

herrero, herrerico (cast.)

guerrero (cast.)
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MAPA 150
menut, petit, xicotet

xicotet, xicotiu, menut

xiquico, xequico, menut

xiquetet, menut

xiquet

pequeño, menuo (cast.)
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MAPA 151
milotxa, estel

catxerulo, catxirulo /
cacherulo, cachirulo (cast .)
milotxa / milocha (cast.)

guilotxa

envilotxa

avilutxo

~- tragó / tragón (cast.)

dragó

estrella
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MAPA

152

nafrar

nafra(r)

(amb significats diversos 'ferir', 'estafar', 'espatlar-se')

[desconegut]
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MAPA 153
nespro

níspol

nisprol

oI nispro / nisplo

nespra

auacate

nispero
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MAPA 154
net

net

!limpio, net

Ilímpio

limpio (cast.)
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MAPA 155
nina

monyica

^, monya /moña (cast.)

nona

muñeca (cast.)
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MAPA 156
ortiga

oruga (a l'Illa, només o. de mar) /-

	

] ,~~~

	

abrio[xlos

picapuça

	

ronxa

~-Ef marranxinxa, rnarranxinsa / marranchincha (cast.)

guardians

	

L santiojo (cast.)

picapica

pato
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MAPA

157

padastre,

repèl

padastre

/ padastro (cast

.)

paastre,

pastre

repèl

/ repelo (cast

.)
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MAPA 158
panerola, escarabat de cuina (Blana orientales)

panerola

anderola / panderola (cast.)

cucaracha (cast.)
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MAPA 159
pare, papa

papa, pare/padre (cast.)

ta, tata (també pare) / tata (també padre, paere i igualment referit a Pavi) (cast.)
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MAPA 164
parpella

parpall

pàrpol i parpall (a l'Illa es distingeix: aquell `pell que tapa l'ull', aquest `pèls de l'ull')

pàrpol

pàrpado /párpado (cast.)

párpado (cast.)
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MAPA 161
pelar (el cabell)

pela(r) / pelar (cast.)

xolla(r)
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MAPA 162
pessic

pessic

'' repixco / repixco (cast.)
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MAPA 163
pit-roig (Erithacus rubecula)L

reiet, reiet de tord

otxa (-eta) encarnada

pardalet del fred

aueluc (-ut) del fred

beget (o butxet) roget, b. encarnad¿

xaco,jaco

pitxac

barraquero

colorí

pit-vermell, pit-vermell

pitet

colorín (cast.)

I serenico (cast.)

pichaque (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes
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MAPA 164
platja

platja

playa /playa (cast.)
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MAPA 165
plovisqueiant

està cernent, cau cemuet / està semiendo, cae semidico, semío (cast)

està plovitejant

està plovisquejant

està xispejant

està llovisnant / está llovisnando (cast.)
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MAPA 166
poncella, capoll

capoll

capull

capullo (cast.)
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MAPA 167
pregadéu (Mantis religiosa)

tocacampanes

teresa, tereseta

pantingana, pantigana

campana, campanilla

tocacampanes (cast.)

voltacampanas (cast.)

teressa / teresa (cast.)

santateressa / santateresa (cast.)

teressita, teressica / teresica (cast .)

salagustín verde (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes
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MAPA 168
puntellada, colp de peu

puntelló, pontelló

puntallo

puntilló, pontillo

puntillon (cast.)

puntapié, patada (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes
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MAPA 169
quitrà

blec (i sovint tb. alquitrà)

alquitrà

alquitrán (cast.)

galipot

galipote (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes
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MAPA 170
rata penada, rata pinyada

moceguello / moceguello

	

Z~7 monaguillo / moneguillo (cast .)

morciguello

	

a"O rata pena(da) / rata pela(da)

mocegadlo (cat i cast) I mosiguillo (cast) ImusiguiQo (cast)

moneguillo (cat. i cast.) / morsiguillo (cast .)

11 monesillo / monesillo (cast.)

morzeguillo / moceguello
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MAPA 171
rata penada4 rata pinyada

rata pena(da)

rata pela(da)

moceguello i vars .

moceguillo i vars .

monesillo i vars. / monaguillo i vars .

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes
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MAPA 172
romaní, romer

romer

romero (cat. i cast.)
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MAPA

173

rosada

re(i)xiu

ro(i)xio

(puntualment ro(i)xiu a Bac

.

i Alt

.)

rujio

(cast

.)

rosio

(cast

.)
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MAPA 174
rosella

rosella

ronzella

ababol (cat. i cast.)

amapola / amapola (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes
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MAPA 175
rotlle (de la lluna)

" rogle / rogle (cast.)

rolde (cast.)

galdufa

tana

candunfla

redondel (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes
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MAPA 176
rovell `òxid'

rovell

roviny

rovi

robín (cast.)
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MAPA 177
sangonera (Hirudo medicinalis)

sangonera

sangrisola / sangrasola

sangrijuela (cast.)

sanguijuela (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes
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MAPA 178
saó

saó (tb. assao a Gu.,

tempir, saó

tempir

sasón (cast.)

sasón, tempero (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes
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MAPA 179
sargantana (Lacerta hispanicay

sangrantana

sagrantana

sargantana /sargantana (cast.)

fardatxina

lagartija (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes
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MAPA 180
sencer

sancer

entregue

entero (cast.)
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MAPA 181
sogall

sogall / sogajo (cast.)

3- vencill // vencejo (cast.) / fencejo (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes
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MAPA 182
teulada

teulà(da)

terrat / terrao (cast.)

tejao (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes
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MAPA 183
timó, farigola (Thymu9 .Xulgaris)

tomello#f fgold, timó(-net) (però sense distingir clarament els dos darrers)

tomello :f- timó, timonet

tomello

tomillo (cat . i cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes
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MAPA 184
tonya, pa socarrat

tonya

fogasseta

mona

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes
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MAPA 185
tord / estornell

	

Turdus philomelos / Sturnus vulgaris

tord (Turdus p.); tornell (Sturnus v.)

tordenxa (Turdus p.); tord (Sturnus v.)

tordancha (cast.) (Turdus p.); tordo (cast.) (Stumus v.)

tordanxa / tordancha (cast.) (Turdus p.) ; tordo (cal i cast.) (Stumus v.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes
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MAPA 186
tragella

tregilla

trellija (també trepa sobretot a Guardamar)

trellisa

trajilla (cast.)

trejilla (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes
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MAPA 187 
trepitjar (raim), calcigar* 

Novelda , 
| ! • vNlontfort 

el Verdégás 

la Canyada del Fenoltt 

l'Alcoraia 

Asp 

el Fondo de les Neus 

, Alacanjt 

\ </G*- UO 
'e n 1° l S W \ > \ elBacarot,' 

fe Salades 
Carrús / TTorrellayí 

Altabix Juba.»/ p r,,A|te,\ 

D 
Albatera 

Maítino . 

Crevillent I e i P i a \ X ^ i w * - ^ ¿ ^ 
l Matóla 

(Algorós^ 
I S ^ — u JaBaia 

FT| X \ Putoi I r—i * ^ r Santa Pola 

t SanlFelipNer¡\ f el Derramador 

2gtral 

\ l c l /tíglores" 

ántFulgenci 
LE 
Rejáis 

[3 

la Marina deWnet 

Guafdamar 

TorreveIJí 

l'llla Plana 

O 

ZUH • calágafr) 

/ I O xañga(r) 

/ I nil] pisa(r) /pisar (cast.) 

* xapa(r) 

O xo/ar 
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MAPA 188
triar-se (la llet)

tria(r)-se (puntualment estria(r)-se)

amorriona(r)-se (punt. emmor-, mor-) / amorrionarse (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes
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MAPA 189
urCol

i mussol / musol (cast.)

~! tramussol / tramusol (cast.)

tramuso (cast.)

tramuson (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes
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MAPA 190
verema

vrema

venema

venema

vendimia (cast.)
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MAPA 191 
vitet coent, bitxo 

Novelda 
Montfort 

:l Verdeas 

la Canyada del Fenol 
(Tánger*-

la Santa Faé-

Asp Macan) 

el Fondo de les Neus ci Bacarot / 

Albatera/ 

Camis 
Altabix | jubalcol, 

/la Penya~l £\x 

pe les Agutíes » " " / O Maltino 

Crev i l lent tíPüX/ í Paneta 

/Matóla i lesAtzavare: 

1 l'Alnftrta (paimés . (JAIgoda ^ | a F?jaYsprella 

Pucol Santa Pola, 

v Sanl Felip Ncri 

Satral 

<C> /Ojlores 

Z^j jSánt Fulgenci 

el Derramador 

la Marina deWnet 

l'llla Plana 

Roials Guaffdamar 

TorreveH; 

• ditetcuent 

• coent, cuent 

i* guité (cast.) 

# bitete (cast.) 

> guitete (cast.) 

O dité (cast.) 

guindilla (cast.) 

m'ascolta junt am'escolta 
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MAPA 192
volantí, tombarella

txirimbèla (i bèla també a Ala. i Bac.)

tximbelà(da)

boltereta / boltereta (cast.)

reboltereta

bolta / buelta (cast.)

titereta

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes
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MAPA 193
xàfec

xapalló

xapacó

_`xaparró / chaparrón (cast.)

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



Apèndix II . Lèxic.

Justificació de la codificació
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1 . 'Que dorm massa' .
u Com es diu una persona que dorm massa?'

a) dormiscon (0l0) .
b) dormilon (030).
c) dormitó (060).
d) donnitega (071) .
f) donnidor (l20) .

Sembla que la fonna tradicional d'aquest concepte a la comarca és dormiscon, mot derivat
de dormir, amb el sufix -isc--, de la mateixa manera que (en)dormiscar.z Només a Guardamar
l'existència d'aquest mot és molt i molt restringida ; ara bé, el coneixement del significat del mot i el
record de la seva presència a la localitat s'ajunten per considerar-lo mot pertanyent al model
tradicional de tota la comarca sense excepcions.

Dormrlan és la denominaciócastellana moderna, amb sufixació parat-tela a dormiscon pero
amb el verb castellà adormilarse. Dormiló és una adaptació a la fonètica catalana d'aquesta forma
castellana.

Considerem dormilec i dormilega formes innovades dins del model general del català no
marcades específicament com a oriental ni occidental.

Hem considerat dormidor, sota les formes dormior i dormió, forma neutra tot i que sembla
que es podria tractar d'una de les denominacions tradicionals per al concepte 'dormilec' a la nostra
comarca. Malgrat això, descartem aquestaideaperquè creiem que és bastant evidentque téun matís
semàntic diferenciat respecte adormiscon, matísrecollit pelDval : dormidor'que habitualment dorm
molt' ; dormilec 'que dorm massa', encara que altres diccionaris (com ara el DCVB, 1'escolarDdidval
o l'històric DvPla) els recullen com a sinònims . Preguntats els esquestats sobre aquest punt, la gran
majoria coincidia amb la definició del Dval ; fins 1 tot, algun d'ells ens en donava la versió espanyola:
«dormidor és el que en castellà diuen durmiente, 'és muy durmiente; en canvi, dormiscon és
l'equivalent al castellà dormilon, per nomenar aquell a qui agrada dormir massa».

2 . 'Tancar i obrir ràpidament un ull tenint obert l'altre'.
o Mire'm l'ull. Què acabe de fer-li? [Gest] . Té un significat picaresc .

a) cucar rull (010) .
b) guinyarfull (030) .
c) tancar l'ull (120).
d) fer una ullada (250) .

Cucar és forma castellana, equivalent al català (a)llucar.Tot i que no es veu del tot clar que
aquesta forma sigadirectament la castellana o unareducció formal que haacabat percoincidiramb
el castellà, no pertany al model castellà estàndard, almenys específicament per a aclucarrull.

Aquesta forma té molt pocapresència a Crevillent, peròencarapot considerar-se pertanyent
al model tradicional de la localitat .

Guinyarté elmateixorigencontrovertitque l'idèntic guiñarcastellà (vg.DECat, s.v. guinyar) .

' L'enunciat que explicitem en aquest qüestionari no coincideix del tot amb la pregunta realitzada
efectivament . Hi férem servir la varietat dialectal local, neta de castellanismes -dins del que és admissible en
aquesta varietat-, amb la màxima neutralitat dialectal possible i amb el mínim d'estridències normatives,
arcaiques i castellanitzants . Marquem amb un " les preguntes que formen part del QuLex,

2 Per cert, forma aquesta que té paral-lelismes morfològics amb d'altres també de la zona o de zones
pròximes com arajuguescon, grandon oxicon.

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes
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A posteriori, és a dir, unavegada ja tenim constància de la distribució de les variants en la mostra,
hem pogut deduir que, tot i que guinyar pot considerar-se genuí, ni pertany al model general català
ni tampoc ai tradicional de la comarca. No s'arreplega aquesta accepció en el DECni en el Dval, per
exemple i, d'altra banda, la distribució generacional del motha fet que ens inclinem aconsiderar-la
innovació provinent del castellà general, del qual sí que forma part .

Fer Pullet és la denominaciómés general del català.
Tancar l'ull és, lògicament, una forma neutra, no específica en l'accepció concreta que

tractem ara. Notem que, unavegada obtinguda aquesta resposta, insistíem en el fet que, el gest
realitzat per fentrevistador solia anar acompanyat d'algun significat, sovint picaresc. Només en cas
de manteniment, per part de l'entrevistat, d'aquesta resposta, la marcàvem com a efectivament
triada.

Per últim, fer una ullada sembla un desplaçament semàntic a partir de 'mirada ràpida' o
'colp d'ull' . Tot i això, (exigüitat de casos indiquen, més aïna, que es tracta d'una forma idiolèctica
errada, massa desviada del seu significat habitual.

3. 'Cadascuna de les estructures accessòries extemes que protegeixen els ulls dels vertebrats
tenestres de la dessecació i de les partícules estranyes'.
o [Indicació] .

a) parpall (010) a FAltet ; (090) a la resta.
b) pàrpol (011) a tota la comarca.
c) pàrpado (030) però (020) a Guardamar i Crevillent.
d) pàrpago (060).
f) pàrpat (062).
g) pàrpalo (063).
f)pàrpell (170).
g) parpo (180).

Parpall, tot i que minsament, apareix de manera puntual en alguna zona de la comarca. En
concret, hem de mirar-la com a pertanyent al model tradicional de la localitat de FÁltet. Tot i queés
arreplegat pel Dval, no apareix als altres diccionaris consultats per la qual cosa no podem incloure
el moten la varietat estàndard.

Tant pàrpol comparpo podrien ser formes genuïnes, de fet la primera té vitalitat en altres
parlars catalans i es documenta des del segle XVI ; faltemança-o /-ol potser haja pres model en
altres altemances locals com ara rejo / réjol (>RIGIDU), xarco / xàrcol ('bassal'), orujo / orújol
epinyolada'). En canvi, si observem les altres variants del mot, comara pàrpado, pàrpao (aquesta
recollida en les nostres enquestes dialectològiques) ipàrpago, potserhauríem de deduir-ne que, per
explicarpàrpol i parpo, s'ha pogut partir del castellàpàrpado, amb desaparició de la dintervocàlica
(pàrpao) i posterior reducció vocàlica (parpo), forma aquesta darrera que hauria patit la mateixa
alternança final esmentada adés . En qualsevol cas, pàrpol és la forma majoritària entre les
generacions ancianes de tota la comarca. Aixó, al costat de (exigüitat de l'existència de parpo i de
pàrpao, ens empeny a considerar-les de la següent manera :

a) Pàrpol serà presacom aforma tradicional i genuïna
b) Parpo, amb una única ocurrència en la segona generació, deu ser unadeformació del

tradicional pàrpol, produïda sota faltemança-o /-o1 ja esmentada. No es pot descartar(explicació
adduïda en el paràgraf anterior, o bé unapresumpta pressió de la forma castellana, terminada en
-o. Malgrat tot, davant disjuntives comaquestes, sempre optem per afavorirl'explicació queatorgue
rang genuí al mot en qüestió.

L'existènciad'un doblet en el model tradicional de FAltet, pàrpol /parpall, corroborat en les
enquestes dialectològiques, fa ambdues tinguen la mateixa codificació en aquesta localitat.

Les formes esmentades pàrpago ipàrpao així compàrpalo són clarament castellanismes
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més o menys afectats i mig adaptats a diversos fenòmens fonètics locals, que podrien ser
considerats, malgrat que llunyanament, comaadaptacions al parlar local.' Pàrpat és unaadaptació
del castellàpàrpadoauna de les regles fonètiques generals del català. Pàrpado és el castellanisme
pur.

Per últim, tractem pàrpell com ahíbrid entre el català estàndard parpella i la forma local
pàrpol . Certament, la mostra en conté només una sola ocurrència però en la tercera generació on
encarahi ha, comveurem, un coneixementi ús bastant notable delesformes comarcals tradicionals .
No podem negar, però, la possibilitat que es tracte d'un híbrid entre la forma del català estàndard
parpella i la del castellà pàrpado, on la primera aportaria la palatal [Aj i la e àtona i la segona
l'accentuació paroxítona i el gènere masculí, aportació aquesta darrera coincident amb la que
aportaria el comarcalpàrpol. Davant deldubte, optemperafavorirl'explícacíó mésgenuina, tot i que
cal remarcar Pescassa trascendència del cas.

A Guardamar i Crevillent només recollim, dins el model tradicional, el castellanisme
pàrpado. Per això, en aquestes localitats caldrà recodificar el mot esmentat per incloure'l en la
categoria de castellanismes establits ja en el model tradicional, tot i que potserpàrpol en fos, firis fa
poc, la forma típica.'

4. 'Estràbic, guenyo, guerxo'.
o La persona que mira així [gest], es diu que és . . .

a) visgüenyo (010).
b) visco (030) pero (020) Guardamar i Crevillent
c) visc (060).
d) que gira l'ull (120).
e) tordenxa (180).
t) vissuenyo (181).

Considerem visgüenyo (pronunciat sovint [viz'wepo]) com a forma tradicional del parlar
local. Pel que fa a vissuenyo, forma esporàdica, serà codificada com a forma tradicional però
deformada.

Visco i menysbisco sónvariants provinents, segurament, del castellà estàndard bizco, forma
de la qual visc és l'adaptació.

Tordenxa és una denominació jocosa i poc comuna, recollida només com a segona
resposta Quegira l'ull és unadenominacióquemostra la pèrdua de la unitat lèxica corresponent al
concepte que tractem s

5. 'Cadascun dels dos individus o més nascuts en el mateix part'.
o Com es diuen els xiquets idèntics o molt pareguts quenaixen a la volta?

a) bessons (000).
b) [xlemelos (030).
c) mellissos (031).

' Notem que la d intervocàlica no és una consonant pròpia del sistema fonològíc tradicional de la
comarca. En aquesta posició, la interdental fricativa sonora és poc menys que inaudita. Així doncs, tant la caiguda
com la modificació del punt i manera d'articulació poden ser una mena d'adaptacions al sistema dialectal de la
comarca.

' Vg . mapa 160.
5 Vg . mapa 136.
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d) gemels [d3e'mels] o [d3e'msls](060)/gemelos [d3e'melos] (061).
e) [x]emels (062)
t) besons (l80).
g) melguissos (190) /merguissos (l91).

La sonoritzacíó besons per bessons és excepcional, tal vegada indicativa que el mot ja no
es troba tan vital. Aquest fet l'inclou perfectament en la innovació que ja és una deformació de la
forma tradicional .

Melguissos i lavariant fonètica merguissos són formes existents en el murciàveí: merguiso
imelguiso a l'horta d'Oriola (Guillén 1974 : 289) ; melguizo aVillena (Torreblanca 1976 : 275), Múrcia
(recollit pertots els estudiosos d'aquest dialecte Garcia Soriano (1932), Lemus (1933), Sevilla (1919),
Zamora Vicente (1985 : 344) ; però també apareix en aragonès (Borao 1908), a Andalusia oriental
(Alcalá Venceslada 1951, Zamora Vicente 1985 : 327 i ALFA, m. 477), el Villar del Arzobispo (Matas
1959), la Canal de Navarrés (Martínez Martínez 1947 dins Zamora Vicente 1985: 215), la Rioja
(Goicoechea 1961) i Albacete (Quilis 1960). Sembla que és un aragonesisme . En el parlants ancians
de Guardamaraltema melguisso / menguissoamb bessó, per la qual cosa considerem les primeres
formes com a innovació respecte al tradicional bessó, tot i que cal dir que ambdues formes es
troben de manera bastant reculada en el temps.

6. 'Protuberància, especialment la produïda en alguna part del cos per una contusió'.
o Si et pegues un colp al front, què t'eixirà?

a) bony (000).
b) torondo (010).
c) toruro (012).
d) perero (013).
e) bulto (030).
t) txitxon (031).
g) txirxó (060).
h) txitxot (061).
i) toronro (180).
j) txitxote (190).
k)xirlo (250).

Bony és la denominació tradicional i general a la comarca, coincident amb els models
estàndards del català .

ElDECat tracta torondocomacastellanisme valencià i defuig la possibilitat de considerar-lo
mossarabisme . Davant lapossibilitatde relacionar-lo ambl'aragonès i deldubtede la seva genuïnitat,
el considerem forma pròpia no castellana, de fet, el recull en elDoal ; en qualsevol cas, no és forma
inclosa dins el model estàndard castellà . Pel que fa a l'enigmàtic toruro, potser relacionat
etimològicament amb (anterior, i davant la seva difícil filiació, el codificarem de manera idèntica a
torondo. Toronto, per contra, és unareproducció defectuosa delmot anterior.

Txitxote existeix en murcià i en el castellà d'Amèrica Central i Veneçuela, chichote, amb
significat idèntic (DVox). Deuserun canvi de sufixaugmentatiu castellà-ón >-ote parallel al nostre
cas i s'ha de codificar coma innovació provinent d'un dialecte castellà. La forma txitxot no és més
que (adaptació fonètica del mateix mot, igual comho és txitxó del cast. general chichón.

Pereto és forma tradicional de Guardamar, al costat del general a tot arreu bony.
Xirlo és un trenc o ferida produïda al cap o a la cara; no és, doncs, exactament un bony i,
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per tant, el considerem mot inexacte per al significat que tractem.''

?. 'Comunicar calor, especialment en un grau moderat, fer esdevenir calent.
a Si no vols la llet gelada, la poses al foc i la.. .

a) calfar (000) .
b) calentar (030).

Calfarpel més general en català central escalfar, és la forma generalitzada i vàlida des del
punt de vista normatiu i de (estàndard del català occidental-valencià i és present encara en el parlar
tradicional a tota la comarca.

8 . 'Contracció espasmòdica del diafragma, que determina una brusca sotragada del tòrax i de
(abdomen, la qual es va repetint a intervals més o menys regulars, i que va acompanyada d'un soroll
característic, produït per la constricció de la glotis i la vibració de les cordes vocals' .
o Si rius molt, al final, et pot agarrar. . .

a)xangló (010) .
b) hipo (030) .
c) hip (060) .
d) singlot (070) .
e) sanglot (071) .
f) sangló (201) .

La forma local per anomenar aquesta contracció és xangló [tjarl'glo] . La forma general
estàndard catalana tendeix a ser singlot, com arrepleguen DEC i DIEC però també sanglot, tot i que
en relació sobretot al plor ; en canvi, Dval recull xanglot com a forma valenciana general . De fet, tant
singlotcom sanglot (i també seguramentxanglot') provenend'unanteriorsenglot (delverbsanglotar
< sIivcúLTARE), recollit en algun text antic (DECat, s.v. sanglotar) . La distinció semànticamés omenys
generalitzada actualment, com a mínim en un registre formal i en (estàndard, entre singlot i sanglot
és bastant arbitrària i té origen fonamentalment en la literatura de la Renaixença . L'existència de
sanglot a la comarca, en la parla dels infants, caldrà que s'interprete com a innovació provinent de
l'estàndard . No valorem ací la confusió semàntica.

La nostra forma sangló, en canvi, deu ser, segurament, un híbrid entre el general singlot (o
sangloti el colloquialxangló . De tota manera, cal tenir en compte que és una resposta emesa per
un infant, grup que, com després mostrarem, no té gaire consciència de (existència dexangló entre
els ancians de la comarca, tot i que coneixen ben béxangló com a `carroll, singló de raïm' . Per tant,
en tot cas pot interpretar-se com un híbrid entre un mot tradicional i un d'innovat.

Tant hipo com hip i singlot tenen una codificació més transparent que no cal comentar.

9 . Instrument òptic format per un parell de vidres que se sosté al nas i a les orelles' .
o Si no veus bé, necessitaràs anar a l'òptica perquè et posen unes . . .

a) ulleres (000) .
b) gafes (030) .

s Vg. mapa 093.
ElDECat assaja la possibilitat que es tracte d'un anterior aixinglot, provinent del mateix ètim llatí però

precedit de prefix ex-.
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c) lentes (031) .

Recordem que gafes, provinent directament del castellà gafas, no és considerat forma
adaptada, malgrat el canvi de terminació, ja que sembla encara difícil de concebre una forma tal
sense aquesta modificació, la qual esdevé, a hores d'ara, encara ineludible.

10 . 'Formació epidèrmica de natura còmia que protegeix la superfície dorsal de (extrem dels dits
de molts animals ; específicament la de l'home'.
o [Indicació] .

a) ungla (000) però (070) a Guardamar i Crevillent.
b) unya (030) però (020) a Guardamar i Crevillent.

Malgrat que molt recentment, unya ja s'ha incorporat al model tradicional de les localitats
de Guardamar i Crevillent. Considerem, doncs, ungla innovació en aquestes localitats . No obstant
això, sabem que la seva presència és força gran i coneguda també en aquests pobles, tot i que ja no
la fan forma pròpia. Així, ungla provindria de (estàndard normatiu però té un suport forçaressaltable
en el parlar de la resta de la comarca .

11 . 'Porció petita o punta de pell que resta aixecada al costat de (ungla, desenemic, reveixí,
padastre' .
o Com es això que ix a la vora de (ungla . [indicació] .

a) repèl (01l) .
b) paostre (012) .
c)pastre (013) .
d) padastre (080).

Malgrat que el DECat (s.v. vessar) rebutja indirectament padastros com a denominació
d'aquesta dolència 9 (també ho fa, peromissió, a l'article pare del mateix diccionari) no creiem que
es tracte d'un castellanisme sinó d'una coincidència amb aquesta llengua. De fet, potser com a
argument de la seva genuïnitat, el DCVB el recull també en mallorquí. Igulament és recollida, en
accepció secundària, pel DEC.

De qualsevol manera, és la forma sense d intervocàlica la pròpia de la comarca, llevat de
Guardamar, on hi ha repèl, forma aquesta genuïna però no estàndard . La recuperació de la d, tot i
que no és mot habitual en àmbit de tema general, sí que ho és en el sentit més general de
pad(r)astre 'el que fa de pare', on la d és present tant en català com en castellà.`

12 . Afecció catarral de les vies respiratòries altes' .
o Si algú tus, estemuda, té mocs.. . és que està . . .

a) refreat (010).

8 Vg. mapa 157.
9Amb les següents paraules: «Lab. 1864 recull ravexinch com a dial . per la petita lesió de la pell dels dits

arran d'ungla, que en altres lloc es diu repelons o desenemics o enemics, i en cast. padrastros» .
'° Quan a l'alternança entre padastre i padrastre remetem al DECat, s.v. pare on es recomana com a

forma genuïna i gens vulgar la primera.
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b) refredat (070).
c) constipat (080).
d) resfreat (170).
e) rehiat (171).

Constipat i acatarrat són formes acceptades com a vàlides en català, tot i quesembla que
són menys usuals en (àmbit general, sobretot la segona. Constipat és la forma més habitual en
valencià però no s'insereix en el model tradicional de la nostra comarca. Així doncs, totes dues les
codifiquem com a formes innovades respecte al valencià local, coincidents formalment amb el
castellà però acceptades tambéen català .

Resfreat i retiiat són formes híbrides entre la forma local refreat i la castellana resfriado, la
primeraamb l'afegitó d'una s i la segona amb la terminació adaptada delmot castellà .

13. 'Que pateix quequesa o repeticions i interrupcions involuntàries en l'emissió de les paraules'.
o Com es diu aquell que s'enganxa parlant?

a) botijós (000).
b) farfallós (001).
c) sarsallós (011) / sarsellós (012).
d) tarta(xIa (030).
e) tartamudo (032).
t) tartamut (080).

Laformamésgeneralitzadaentre el model tradicional de la comarcaperdenominaraquest
concepte és botljós.Tot i provenir de botija, amb [d3], adaptació del castellà botija, pera 'tartamut'
és expressió ben antiga i generalitzada en valencià per la qual cosa l'hem codificada com a forma
tradicional genuïna coincident amb el model estàndard del català, ja que apareix en tres dels sis
diccionaris consultats (evidentment els més valencianitzants): Dval, DTab i DFPas; no el trobem en
els dos diccionaris més catalanitzants però tampoc en elDdfdval.

Sarsallós o sarsellós no es refereixen específicament al concepte de 'tartamut' sinó al qui
té una 'locució poc clara a causa d'una articulació defectuosa dels sons'. Ara bé sembla que són
denominacions tambébastantgeneralitzades peral'tartamut', potserambun desplaçament semàntic
ja més o menys establit. Nosaltres considerem aquestes formes com a inserides en el model
tradicional genuí i, evidentment, no coincidents amb el model català general (ni castellà).

Farfallós és recollit per tots els diccionaris ambla segona accepció, DECat (s.v. forfollar) no
li atribueix extensió general, tot i que la reconeix benesparsa capa Sud.

Tartamut pren el codi de les formes genuïnes (o acceptades) en català estàndard però que
tenen la corresponent equivalència formal i semànticatambéen castellà i queno pertanyen al model
tradicional."

14 . 'Colp amb la punta del peu'.
o Com es diuun colp que et peguen ambla punt del peu?

a) puntelló (010) /pontilló (011).
b) pumtelló (Oí2) .
c)pata(d)a (030).
d) pumtapeu (060)

" Vg . mapa 126.
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Puntelló i les variants, fonètiques però també ambpossibles canvis de sufix, no es recullen
enaquesta accepció en diccionaris generals (DEC, DFab), tampocend'altres més específics (DFPas,
DTab, DBnova) però síen els mésconsiderats ambles formes valencianes: el Dval i el Ddidval. Tot
i així, les prenem com a genuïnes dins el model tradicional no coincidents amb cap model
estàndard, on la seva presència sembla força feble (si no omesa completament).' 2

Puntapeu i patada (fonèticament més habitual patá) són castellanismes, el primer amb
traducció simultània de la segona part del compost.Tot i que elDCVB dónapuntapeu comagenuí
no creiem que ho siga víst l'ús que té a I'àmbit català (tampoc no apareix a cap diccionari dels
consultats) . Cal dir tambéquepatada no és estrictament'colp ambla punta de peu' comtampoc ho
és potada, però és forma ben estesa en castellà.`

15 . 'Acte de tocarambels llavis una personao alguna cosa cloent-los i descloent-los en el moment
del contacte, tot produint un petit soroll característic'.
o Si jo faig així [acció], què li he fet?

a) bes obeset (000).
b) besso o bessito (030).
c) petó (040).

Cal recordar que tot i que el diminutiu tant català -beset-com castellà -bessito- sónmés
habituals, hem optat per considerar-los una única variant. La forma bes no és la més estesa pels
dialectes ni pels estàndards catalans que arriben al nostre parlar. Al Principat homprefereixpetó ; en
valencià s'ha optat més per besada . Malgrat aíxò, bes apareix a tots els diccionaris, i pot ser forma
preferida en texts mésomenys d'àmbit general.

16 . Regió sacra i interglútia de l'ésser humà'.
o Com es diu l'osset que tenim al final de 1'espinàs?

a) rabello (010).
b) rabel! (060).
c) rabillo (190).

Rabel! pot ser una adaptació segons les regles fonètiques del català a partir de la forma
castellana no estàndard rabillo, però segons els informante que l'han feta servir, tots de la tercera
generació, podria ser mésvàlid considerar rabell una adaptació del colloquial rabello a la fonètica
general de català: una ultracorrecció .

Per a rabello, vg. entrada 17 .

17. Regió sacra i interglútia dels animals, especialment dels ocells'.
01 de les gallines o conills?

a) carpó (000).
b) rabello (010).
c) caopó (011) / copró (012) / carpó (013) / copró (014).

' 2 El futbol és un marc ben present als mitjans de comunicació on el mot té ocurrències repetides . Hi
sentim habitualment co1p de peu o cop de peu i puntada de peu.

13 Vg . mapa 168 .
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Apèndix 11

	

10

d) escarpó (015).
e) mos de la reina (180).
t) creso! (181).
g) rabillo (190).

Carpó és la denominació estàndard de la 'regió sacra i interglútia' . Com que hem pogut
detectar aquesta forma dins el model tradicional de la nostra comarca, la codificaremcomaforma
tradicional coincident amb el model català general. De tota manera, només l'hem detectada per
denominar el carpó animal, no l'humà.

En canvi, lesvariants fonètiques decarpó (cropó, carpó, cropó, copró) toti que algunad'elles
sembla realmentmésproperaa l'etimologia, seranconsiderades comaformes genuïnes locals però
fora del model estàndard, malgrat que copró té entrada en el Dval i en el DFPas.

Pel que fa a rabello, és un derivat del castellà rabo 'cua', existent també en tot el valencià
per referir-se a una cua peluda. Ara bé, aquest fet no implica que la nostra forma siga un
castellanisme; de fet, rabo podria serd'un mossarabisme (vg. DECat, s.v. cua irabassa). Mésencara
quan ens trobem davant d'una terminació que sovint slia considerat mossarabisme oaragonesisme
(cfr. tomello, moceguello, el Campello, etc.) . Aquest dubte ila mancade la forma rabillo en castellà
general per referir-se al carpóhumà, han fet que ens inclinem a considerar-la forma gentüna dins el
model tradicional i no coincident amb el model general.

En canvi, rabillo tot i queno està inserit en el model estàndard castellà en aquest significat,
la considerem castellanisme."

18. 'Òrgan fonamental de l'aparell urinari dels vertebrats'.
o [Dibuix] .

a) rinyó (180).
b) renyó (050).
c) renyó pronunciat [rep'd3o] (150).

És, certament, difïcil d'assignar un codi a la forma rinyó. Podria explicar-se com a
tancament de la ede tipus fonètic, per influx de la palatal següent, semblant acasoscom ara ginoll,
xixanta per genoll o seixanta o (antic Girona per Gerona . Ens inclinem, en canvi, per considerar
aquesta forma com a interferida pel castellà i amb un resultat híbrid . La forma renyó és la més
habitual en tot el valencià (vg. DECat, s.v. ronyó) al costat d'algun cas de ronyó; la variant
palatalitzada només és pròpia d'algunes localitats del català nord-occidental (Pont de Suert, per
exemple) on tambése sentsinyo(r) . En canvi, rinyó és general al sud valencià on sinyor no té gens
de vigència. Malgrat tot, certament el nostre resultat pogué ser fruit dels dos factors esmentats: bé
pogué començar sent un canvi merament fonètic intem del català que s'estengué ràpidament pel
pes de la forma castellana, obé les dues forces hi actuaren alhora .

19. 'Colp fort donat aunapersona o cosa per empènyer-la; 'empènyer' .
o Si jo et faig així [gest], és que et vull . ..

a) espentar (000) a FÀltet i Torrellano ; (050) a la resta.
b) estibar (0¡0).' 5

" Vg . mapa 105 .
'5 Pertanyeria a Crevillent i Guardamar la codificació (090), innovació provinents d'altres models

tradicionals no propis de la localitat. En canvi, no hi ha cap ocurrència del mot en aquestes dues localitats.
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Apèndix II

	

1 1

c) empu(xjar (030).
d) empènyer (040)
e) empentar (041).
t) espitjar (090).
g)empuixar(060)/rempuixar (061) /arrempuixar(062) peròa Crevillenti Guardamar (220,

221, 222) .

Estibar com a'empènyer' no apareix recollit enels diccionaris normatius catalans ; tampoc
en els castellans. Segurament es deu ser un desplaçament semàntic a partir de 1'accepció'disposar
qualsevol cosa compactament', la qual cosa, al costat de la distribució poblacional del mot, ens fa
considerar-lo formagenuïna dins el model tradicional ino coincidentamb el model català general.`
No és la forma pròpia ni de Guardamar ni de Crevillent, com a mínim actualment .

Espentar, tot i no ser la forma generalitzada a la comarca, se sent localment en punts
septentrionals de la zona (Torrefano i l'Altet). Així doncs, es codificarà com a forma tradicional
pertanyent a (estàndard (específicament valencià) ; notem que apareix en elDval, Ddicval i DFPas ;
en la resta només recullen espenta . De qualsevol manera, a la resta de la comarca serà codificada
com a (050), és a dir, forma innovada provinent del model estàndard valencià.

Empuixar, rempuixar i arrempuixarsón castellanismes bastant generalitzats a la comarca
amb una adaptació fonètica; per això, els tractarem com a adaptació a les regles, establits ja com
a tradicionals a Guardamari Crevillent. Empu[x]ar, en canvi, no posseeix aquesta adaptació.

Tant empentar com empènyer són les formes més atribuibles a l'estàndard específic
oriental .

Per a espitjar, recollim mots de J . Coromines (DECat, s .v . pijar) : «el poble de Barcelona i
de les comarques centrals ha fugit d'escrúpols creant espíjar com a equivalent depilar, no registrat
encara per Lab., DAg. ni DFa., però vivíssim, i assenyalat perAlcM a Tort., Gandia i Mallorca». Per la
nostra banda, hem sentit força pilar a la televisió de Catalunya. Ara bé, no es pot descartar del tot
que hi haja algun mestre originari de certes comarques centrals valencianes on espitjar és ben
comú.` Ens inclinem per aquesta segona opció, amb la consideració del mot com a provinent
d'altres dialectes valencians no estàndards, malgrat que, per exemple, apareix espitjar al DFPasb. `

20. 'Protuberància òssia del peroné i de la tíbia en el lloc on la cama s'ajunta al peu' .
o [Indicació] .

a) turmell (000) .
b) tortell (010).
b) garró (015) .
c) tobillo (030) .
d) tovillo (060) .
e) tobill (061) .
t) tumell (180) / tumell (181) / tomell (182) / tomell (183) .

La forma local més generalitzada és turmell (o turmei), forma que coincideix amb
l'estàndard general.

Les variants fonètiques de turmell (tumell, tomell, tumell, tomell i les corresponents ieistes)
com que no contenen canvis fonètics generals, sinó específics, les tractem com a provinents del

`Estibar se sentala MarinaAlta, concretamenta les localitats de Teulada, Alcanalí, Murla i Orba(Beltran
1997 : 55) i també més al sud: Onil, Castalla, Petrer a més a més d'Elx ¡,Santa Pola (Coloraina 1985 : 338) .

" Concretament a la Safor, la MarinaAlta i part de la Marina Baixa (J. Garcia & Beltran 1994; 106).
'a Vg . mapa 121 .
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tradicional i estàndard turmell però deformades segons fenòmens fonètics concrets i queencara no
han esdevingut propis del model tradicional, ja que la primera generació les fa servir molt
minsament. Només n'apartem turmell, afectat per un fenomen de canvi vocàlic força usual en
valencià i, en concret, en aquesta zona meridional. Incorporem garró en el model tradicional no
coincident amb el model general: no és exactament el tunnell per al DFPas, no apareix al Dd1dval
però sí que té presència en els altres diccionaris consultats. Això, no obstant, no ens fa deixar de
considerar garró com ano estàndard, per la seva concurrència ambla forma més general turmell.

Les formes purament castellanes, ambalgun canvi fonètic són tobillo Ci la ieista tobúo) . En
canvi, considerem a banda tovillo, adaptació fonètica, per cert, bastant generalitzada a tot l'àmbit
distingidor de b/v.' 9

21 . 'Fer una inspiració bucal, profunda, llarga i involuntària, amb separació de les mandíbules i
seguida d'una expiració tambéprofunda ¡prolongada, sovint sorollosa' .
o Quan s'està avorrit, es té son ofam, què es fa? [Gest] .

a) tindre-tenir migranya (010)
b) tindre-tenir histèric (011) / tindre hestèric (013).
c) bosessar (030) però a Guardamar (020).
d) bostejar (060) / bostesar (061).
e) badallar (070).
t) obrir la boca (120).
g) badar (140).
h) tindre-tenirmistèric (180) / tindre histèrit (181) / tindre desteri (182).

Les denominacions locals de 'badallar' en són dues bàsicament ; tenir migranya i tenir
histèric20 amb les variants més peculiars fonèticament o contaminades hestè ic, histèrit i mistèric.
D'aquestes, la méssovintejada és, sens dubte, hestèric i és aquestala que codifiquem com apròpia
del model tradicional ; també histèric, méspropera la forma original (provinent d'histèria), cabria en
aquesta apartat, malgrat que és suspecta de correcció formal, queno semàntica. En canvi, les altres
variants, mistèric, desteri i histèrit ja no coincideixen ambelmodel tradicional acausa d'influències,
contaminacions i canvis fonètics diversos .2' A Crevillent predomina obrir la boca però encara hem
pogut sentir histèrit, per la qual cosa considerem aquesta encara la forma tradicional.

Badallar s'erigeix comainnovació coincident ambel model català general, ja que apareix
només en un parlant de tercera generació, la qual cosa no aconsella de considerar-lo tradicional a
la comarca.

Els castellanismes, ambdiverses modificacions sufixals i fonètiques són bostejar, bostesar

'eA laMarina Baixa: escaravat, vaieta, vicicleta (Colomina 1991:27) ;aPedreguer(Marina Alta) vicicleta,
viver6, villet, vitxés (Garcia & Beltran 1994: 74); a Callosa d'en Sarrià i les valls deTàrbena i Guadalest: villeS vivero,
prohivir, convinar, vidó, vide(t), vicicleta, escaravat, cast. hevilla, vifar, veturr4 cast .javaf, (any) vixés o vissiesft)
(Beltran 1994 : 29); a Alacant villet, tovillo, vissagra, varvatxo, vicicleta, gavina (= cabina), vergerol o vegeruc
(=abellerol), viés (=biaix), vitxo, viscaio o viscarallat (=guerxo, en cast, bizco) (Segura 1996: 69); a Elx viveró,
vecicleta, vissagra, prohivir (Segura 1998 : 44).

' La primera a Santa Pola, Torrellano l'Altet i les partides orientals dSlx ; la segona a Elx i les seves
partides centrals, meridionals i occidentals .

z' Mistèric és evident que té com a font del canvi el motmisteri. Histèrit és un simple canvi d'oclusives
finals, parallel a d'altres casos recollits en altres zones dialectals catalanes (ànec-ànet, vimet-vimec o la primera
persona del present d'indicatiu de part del català oriental: càntoc-càntot) . Per últim, desteri té parangó en altres
formes comarcals que han adquirit aquesta dental, seguramentperhipercorrecció : descote, despanyar desquallat,
desgarrar, desguellar, destraviar, destablir, etc . Dequalsevol manera, aquestes tres variants són, preses perseparat,
formes á5llades, enfront del més habitual histèric.
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i bostessar. Ara bé, els dos primers casos presenten canvis que mostren clarament una voluntat
d'adaptació i, per tant, com a tals els considerarem. AGuardamarbostessarés jala forma pròpia del
parlar tradicional i, en consegüent, la codificarem com a tal nomésen aquesta localitat.

Obrirla boca és una formamés o menys neutra que pot indicar, en canvi, unapèrdua de
riquesa lèxica .

22 . 'Dit del qui se seveix de la mà o el peu esquerre en allò en què la generalitat de les persones
empren la mà dreta o el peu dret'.
o Si escric sempre en esta mà [fesquen-a], és que sóc. . .

a) surdo (020).
b) [O]urdo (030).
c) surd ['surt] (060).
d) esquerrà (070).
e) esquerrat (140).
t) socato (190) però aGuardamar (160).

Tant surdo com socato són les denominacions que formen part del model tradicional, tot
i ser les dues castellanismes . Ara bé, la segona només és completa a Guardamar; a la resta de la
comarca, no té gaire força a més amés de tenir, sovint, un caràcter unamica humorístic, cosa que
ja no apareix a Guardamar.

Esquerrat deu ser una forma normativa malreproduïda, a partir d'esquerrà ; notem que hi
ha unaúnica ocurrència que es dóna a la generació dels infants.

Cal dir alguna cosa amb relació a la distinció entre surdo i [6jurdo. Segons els criteris
establits, cap de les dues formes no seria considerada com a adaptació d'un mot estranger a les
regles fonètiques del català . Tot i això, l'aparició de les dues formes en una mateixa entrada ens
empeny a creure més convenient distingir-les . Així, és evident que la formaambs inicial es troba
més adaptada a la fonètica del català que no (altra, de manera que, relativament, codificarem la
primeracom aadaptació, malgrat infringir els preceptes que hemestablit i la segona considerar-la
efectivament la forma presa directament del castellà.

23. 'Part anterior de la cama, damunt mateix de l'aresta anterior de la tíbia' .
o [Indicació] .

a) espinella (0¡0).
b) espinilla (030).
c) canella (070).

Malgrat que espinella té l'aspecte de ser sospistós de castellanisme, la seva formació
morfològica és impecable. De fet, el DEcat l'arreplega sense fer-ne cap comentari (s.v. espina).
Codificarem la formacom a tradicional genuïna no coincident ambel model català estàndard, que
és canella.

24. 'Part superior¡ lateral de (espatlla de les persones'.
o [Indicació] .

a) muscle (000).
b) hombro (030).

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



Apèndix 11 14

25. 'Articulació del braç i l'avantbraç i les partes toves que l'envolten' .
o [Indicació] .

a) colze (000).
b) codo (030).

26. 'Sensació de calor i de fred alhora, amb estremimentotremolor'.
o Quan de sobte tens fred, t'agarren uns. . . de fred pel tot el cos que se't posa la pell de gallina.

a) calfred (000).
b) eriçament (010).
c) tremolí (011) / tremoló (012).
d) eriçó [ari'so] (013).
e) escalofrio (030)
f) escalofred (060)
g) calofred (170) / escalfred (171).

Eriçament, eriçó, tremolí, tremoló i, sobretot, calfred sembla que són les formes
tradicionals per denominar aquest concepte . Ara bé, només calfred és forma coincident amb el
model del català estándard. Les altres són d'àmbit més restringit.

Denominacions d'origen híbrid català-castellà són calofred i escalfred. Per últim, escalofred
sembla millor incorporar-lo a la categoria d'adaptació: de fet, és comprès com un mot compost la
segona part del qual és fro, que es tradueix directament per fred.

27. 'Prémer una petita porció de pel i cam d'algú agafant-la entre el polze i un altre dit' .
o [Acció].

a)pessigar (000) /pegarun pessic (001).
b) pelliscar (030).
c) repixcar opegarun repizco (190) /pixcar (191).

La perífrasi pegarun pessic és bastant més habitual que el verb pessigar, però totes dues
les considerem unamateixa variant.

Pel que fa tant apixcarcom al més generalitzat repixcar, prenem paraules de Beltran etalfi
(1992 : 505) parlant d'aquesta mateixa forma recollida per ells a Guardamar. «sembla haver-hi
penetrat [al valencià de Guardamar] pel veïnatge amb el murcià, que presenta repibco, repihcar
(repizco, -ar)». De qualsevol manera, pixcarnomésdóna una ocurrència en la generació dels infants
en una localitat, Guardamar, on només existeix repixcar. És veritat quedeuser una innovacióa partir
de repixcar i, pér tant, en part podria ser interpretada amb el codi (180). Malgrat això, com que es
tracta d'un mot de provinença regional castellana, creiem que aquesta segona adscripció és
preponderant, més sabent que en castellà familiar també hi hapizcar amb el mateix significatza

28. 'Posar els peus damunt d'una cosa per sostenir-s'hi, caminar-hi, recolzar-s'hi, esclafar-la'
o [Acció].

' Només tremooó i ariç6 a Guardamar; tremof a I'Altet i les partides orientals d'Elx on també és present
calfred; ariçament a Elx i Torrellano, on igualment hi ha calfred.

23 Vg. mapa 162.
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a) xafar (000) .
b) pisar (010) .
c) pissar (030) .
d) trepitjar (040).

Xafarés recollit per tots els diccionaris consultats, els d'àmbit valenciàenaccepció primària
i els d'àmbit més general o més àina principatícom a secundària. Hi ha, doncs, prou arguments com
per considerar-la forma estàndard .

No considerem pisar com a castellanisme perquè més àina es ser un arcaisme conservat
a la nostra comarca. Malgrat la seva presència en els tres diccionaris (Dual, DTab, DFPas) és forma
d'àmbit restringit .

Xapicar, a pesarde ser, segons la nostra enquesta, forma molt escadussera i excepcional,
té els seus equivalents en altres dialectes propers al nostre i documentació escrita en la nostra
comarca per la qual cosa no s'ha de tractar com una forma idiolèctica. Colomina (1985 : 207-208)
recullxapicar a Biar i el documenta a Crevillent; igualment recull xopigar i xafigar en gran quantitat
de localitats del valencià meridional alacantí.

29 . 'Trepitjar raïm'.
o Què li fem al raïm per traure'n vi?

a ) xafar (000) .
b) pisar (010)

Cal afegir la forma trepitjar pròpia del model estàndard del català principatí?a

30 . 'Estar inclinat el cos cap a terra sense tocar-hi els genolls' .
o [Acció] . Si em pose així, és que estic. . .

a) aponat (010).
b) ajumponat (011) / agimponat (0l2)/apunxonat (0l3)/ atXimponat (014)/ atxumponat

(0l5) /punxonat (016) / txumponat (017) / tximponat (018).
c) acatxat (017) .
d) en cuclilles (030) / en cucuilles (031) .
e) agatxat (032) .
e) en cuclelles (060) .

Agimponaral costat del congènere ajumponar, i les variants fonètiques o metatítzades que
hem indicat adés, són formes genuïnes però no pertanyen al model general. Apunxonat, el més
freqüent al Baix Vinalopó deu ser una metàtesi a partir de atxumponar. De tota manera, hi ha una
gran controvèrsia a delimitar l'origen icauses de tanta diversitat.' Totes aquestes variants del mateix
mot són pròpies del model tradicional, afectades unes per fenòmens propis de la comarca com
1'afèresi, d'altres amb vocalisme divers i/u que té paral-lelismes en altres contrades, o bé per

24 Vg . mapa 187.

' Vg . les explicacions i suggeriments de Colomina a propòsit d'aponar-se i de les variants que troba a
la Marina Baixa (1991 :95-96)

26Agimponar a les Valls del Vinalopó (Montoya 1989:125) ; agirnponar o atximponar a Alacant (Segura
1994:105 i 116) ; atxomponar a Biar (DCVB) ; i potserapornponar que nosaltres hem sentit a Onil .
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fenòmens com la metàtesi tren establida en aquest mot a gran part de la comarca. No es poden
tractar, doncs, com adeformacions mésomenysmodemes fora del model tradicional .

Pel que fa a aponar té presència en diversos diccionaris (Dval, DIEC, DTab, DFPas), mai
comaentrada bàsica. Acatxar apareix en el Dval i en elDFPascomaprimàries i comasecundàries
en el DIEC; no creiem, per contra, que sigael mot escollit percap estàndard peraaquesta accepció,
afavor sobretot d'ajupir. Agatxar, per contra, és una mera adopció del mot castellà.`

31 . Sensació experimentada en certs indrets del cos en ésser aquests estimulats lleugerament pel
tacte' .
o [Acció].

a) cuscanelles (0¡0).
b) cosquilles (030).
c) pessigolles (040).
d) cosquenelles (050).
e) cosquelles (090).
f) cosconelles (091).
g) coscanelles (180) / cosquinelles (191) / cosquenelles (182).

Cuscanelles només apareix en el Dval i no com a forma primària . No pot ser, per tant,
considerada com aforma estàndard, tot i que, indubtablment, és bengenuïna.

Cosquilles és el mot pres directament del castellà amb l'adaptació del femení plural a la
fonètica del català, adaptació que, per altra banda i, com ja hem dit, no considerem com atal a
efectes de codificació.

Cosquerelles és la forma estàndardmés recomanable i utilitzada en valencià ; és la pròpia
de la ciutat de València (DCVB, s.v. pessigolles) i també de la resta de les comarques centrals
(Beltran 1997 : 51).

Cosquelles, en canvi, hauria de considerar-se com a presa d'altres dialectes valencians
propers. Nosaltres la coneixem a la Foia de Castalla; el DCVB la recull a Torís, Moixent i, sota la
variant cusquelles, a Vistabella del Maestrat i Biar. El motnomésté presència entre els infants i, de
fet, un d'ells té ascendència provinent de Ribesalbes (Plana Baixa) on potserés viva aquestavariant.
Ara bé, els altres dos casos són propis d'infants d'Elx i Guardamar, relacionats familiarment només
ambindividus pertanyents aaqueixes localitats . Igual comenaltres casoscomaraen cuclelles,cabell
o d'altres formes sentides a la comarca entre infants: tomel 'caragol; cast. tomillo, no seria estrany
quecosquelles es generés de la mateixa manera: adaptació a les regles fonètiques del català per
analogia a altres mots terminació paral-lela . De la mateixa manera, hem de considerar el possible
influx dels mestres, alguns provinents dezones dialectals on fan servircosquelles . Enconclusió i com
sempre en casos gens clars, optem per afavorir l'origen genuí delmot.

La forma cosconelles és bastant segur que provinga d'altres dialectes valencians ; existeix,
per exemple, aBenissa (Beltran 1997 : 51) però tambéa altres localitats de la MarinaAlta i Baixa. De
les dues ocurrències del mot, una pertany a un infant amb ascendència procedent de la Nucia,
localitat de la Marina Baixa, on molt probablement hi haja aquesta variant. L'altra es pot relacionar,
segurament, ambl'origen del mestre.

Per últim, les variants coscanelles, cosquinelles 1 cosquenelles són variants molt properes
al model tradicional cuscanelles, potseremmotllades a la fonèticacastellana de (inici del mot(cusc-
> cosc-). Pel que fa al canvi fonètic de les dues darreres, deu ser una variació esporàdica, deguda
ala feblesa del mot ja en les noves generacions i, per tant, enquadrables en el codi corresponent a
les formes deformades a partir del model tradicional .

x' Vg. mapa 087.
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32. 'Esquinçar lleugerament la pell'.
o Què fan els gats amb les ungles, o una rameta o una superfície aspra que et frega per la pell
fortament?

a) arrapar (000).
b) arranyar (130) / ranyar (131).
c) aranyar (030) .

Arranyarz8 i l'escurçat ranyar són formes híbrides compostes sobre la castellana aranyar i
la catalana tradicional de la comarca arrapar, pròpia i acceptada com a pròpia del model estàndard
valencià. Notem que ranyar és afectat pel fenomen de l'afèresi i, doncs, és tractat com a forma
tradicional, malgrat la seva escadussera existència en el qüestionaria

33. 'Prestar concurs (a algú) en un afer, un treball; socórrer'.
o Si no puc fer això a soles, m'hauràs d' . . .

a) ajuar (010) /juar (011) .
b) aidar (012).
c) mudar (030) .
d) ajudar (070) .

Aidar és forma tradicional, ben conservada a Guardamar però no indïda en algun punt de
la resta de la comarca; lògicament, no és forma estàndard, tot i que té entrada en els tres diccionaris
més valencianitzants .

A pesarque hem detectat (vg. Fonètica) un procés de desafricació incipient entre els infants
[d3] > [ p ], []] o [i], hempogutobservarcom els informadors que realitzaven [aiu'Sar], pronunciaven
[di'd3oñs] o [di'd3oüs] . En conseqüència, aiudarés pronúncia lèxica castellanitzant.

Juar és afectat per afèresi, la qual cosa la lliga al model tradicional.

34 . 'Fer-se mal, ferir-se, espatllar-se, malmetre's' .
o Si caic un bac i em faig sang, em preguntaràs : -T'has fet mal? T'has ..

a) espatlar-se (000) .
b) nafrar-se (010) .
c) esporrejar-se (160) / aporrejar-se (161) /porrejar (162) .
d) fer-se mal (120) .

Nafrar és un arcaisme conservat amb relativa vivacitat a la nostra comarca que també té
presènciaen els diccionaris generals . Tot i això, les accepcions d'aquestmot posseeixen matisos una
mica diferents en la població entrevistada, la qual cosadeu indicarla decadènciaimminent del mot .
Indicarem aquestes discordances : el significat més generalitzat és el de 'estafar, enganyar, fer mal
en l'honor; també se sent com a'Fermal fïsicament, sobretot en una baralla'; se sent igualment com
a'espatllar-se, fer-se mal una personaperuncolp, unaferida, etc.';perúltim, accepció menys estesa
però, segurament, l'original'ferir-se' . De qualsevolmanera, no és mot que pertanga a cap model més
o menys estàndard.

sa Forma que coincideix amb el portuguès arranhar .

29 Vg . mapa 088.
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En canvi, aporrejar-se i les seves variants deuenser castellanismes provinents de la forma
aporrear, tot i queDval ja recull aquesta formaambel significat de 'pegar amb porra' . Malgrat açò,
ni el castellà estàndard ni les accepcions de Dval no tenen exactament (accepció de 'fer-se mal,
produir dolor' comapronominal . La formació morfològica delmotés possible en català, perla qual
cosa podríem considerar-laformagenuïna. En canvi, hem sentitforçaaporrarenparlants manxecs
exactament ambel mateix significat . Com que encara tenim constància que existeix espatlar com
a sinònim més tradicional, creiem que aporrejari vars . en són substituts mésmodems, relacionats
ambel castellà no estàndard. De fet, hi haaporrear'lastimar, golpear` a (Horta d'Oriola (Guillén 1974 :
241).

Espatlar-se pronunciat espalá-se sembla que encara es pot espigolar a la comarcaperò de
manera molt feble i diluïda en les altres formes

35. 'Impedir la respiració'.
o Si ei trobes davall l'aigua, no pots respirar; et pots . . .

36 . 'Caragolament de ventre percòlic intestinal.
o Com es diu el malde ventre que és com si es torceren els budells quan tens un còlic?

Beltran .

a) ofegar (000).
b) ufegar (010).
c) aftégar (011) / eufegar (012).
d) afuegar (013).
e) aufuegar (014).
1) a[xjuegar (015).
g) ahogar (030).

Ufega(r) és una variable acceptable des del punt de vista fonètic en (estàndard occidental-
valencià, ara bé no és gaire utilitzat a favor de ofegar, general en l'estàndard oral i, evidentment, en
tots els escrits. Les altres variants diftongades i metatitzades no són acceptables com a formes
estàndard. El cas a [x ]uegar, amb aquesta estranya consonant velar en un mot estrictament català,
el tractem com a forma genuïna pròpia del model tradicional . Malgrat això, cal dir que aquesta
aspiració davant [w] es pròpia delcastellàies trobadocumentada a les comarquesmurcianoparlants
properes:juerza, juera a Villena en texts dialectals del xlx i actualment /hwé/, /hwéra/, /hwé'6a/
(Torreblanca 1976 : 117-118) ; /xwére/, /xwéyta/, /xwlrse/ a(Horta d'Oriola (Guillén 1974 : 52).

Totes les variants d'ofegarseranconsiderades pròpies del model tradicional ja quepateixen
fenòmens fonètics importants a la zona: diftongació, la metàtesi3' o la conversió de la labiodental en
velar; amésa més, totes existeixen en la primera generació d'entrevistats.

a) retortilló (000).
b) tortilló (010) / entortilló (011).
d) revencillada (012).
e) retorn[x]á (060).
f) dolor de panxa (120).

Retortilló apareix en el DIEC, Dval, DFPas i DTab i la dóna el DCVB aCalasseit i el Maestrat.

' Vg. mapa 152.
3' VivaaAlacant i altres zones meridionalsde laMarina(Segura 1996:218) i informació personal de Vicent
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Revencilla(d)a és la resposta quehemobtingut en els parlars ancians de Guardamar, perlaqual cosa
sembla que és la denominació pròpia. Notem que revencillada existeix també a la resta de la
comarca però amb un altre significat .

La resta de formes genuïnes, tortflló i entortilló, no pertanyen a cap estàndard. La primera
apareixa Bell-lloc com a'remolf de vent' (DCVB) ; la segona és present a Nules segurament ambel
significat de 'revolta' (DECat, s.v. tòrcer).

Sembla que és torçó la formamés recomanada peraaquest sentit, malgrat que en valencià
sol equivaldre a'malaltia, sobretot de ventre."

37. 'Malaltia infectivocontagiosa, de caràcter epidèmic estacional en la població infantil, que deixa
immunitat duradora'.
o Comes diu eixa malaltia dels xiquets queperqué no avance més s'ha de posarunallum encarnada
a l'habitació del malalt?

a) pallola (000).
b) sarampió (060).

Pallola enl'accepció'xarampió', apareix comarecomanada en(estàndard valencià alDval,
i és formabenconeguda i gairebé exclusiva en tot aquest àmbit 1 també aEivissa (DECat, s.v. palla).
Es troba ja en vies d'extinció a la comarca.

38. 'Malaltia infecciosa, aguda i contagiosa, d'etiologia viral i començament sobtat, que causa febre,
esgarrifança, mal de cap, astènia, miàlgies i símptomes d'afecció a les vies respiratòries'.
o Com es diu eixa malaltia que és com un refredat però més fort i que fa mal tot el cos?

a) la grip (000).
a) elgrip (010) / l'agrip (masc.) (01 l).
b) la gripe (030).

La forma masculinanomésés recollida pelDval però com a secundària perla qualcosa no
la considerem estàndard.

39. 'Equimosi cutània'.
o Quan et pegues un colp normalment la pell s'enfosquix, què se t'ha fet?

a) blaüra (000).
b) blaverol (010) / blaverol (01 l).
c) morat (060).

Malgrat queblaverol és mot recollit pels diccionaris consultats (DIEC, DEC, Dval, DFPasb),
no ens sembla que siga un motd'àmbit general. Fixem-nos que aquests diccionaris recullen el mot
amb (accepció de bony amb extravasació de la sang', mentre que blau oblaüra no són bonys, sinó
només taques blavoses de sang sota la pell. Aquesta diferència no massa habitual col-loquialment
i la concurrència per al mateix significat d'altres mots més potents (blau, blaüra, morat), fa que ens
inclinem per considerar-lo formano estàndard.

Els mots blaüra i blaverol són, actualment, sinònims ja que on apareix el primer no sol

'També torsón'còlic de ventre' a l'Horta d'Oriola.
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coaparèixer el segon.

40. 'Enlairar, pujar els muscles en senyal de deconeixença' .
o [Gest] .

a) aüssar (010) / ussar (011).
b) alçar (070).

Aüssar només és recollit pel Dval, no prou per considerar-lo d'àmbit general.
Hem triat l'acció d'aixecar els muscles perquè és on hi ha més estabilitat, en la primera

generació, a l'hora d'utilitzar aquest mot. En altres contexts, n'hi ha menys freqüència d'ús (aüssar
la persiana, aüssar la màniga, etc.) i conviuen ambalçar opujar.

41 . 'Surt, sortit, sobresalt' .
o Si venen per darrere i et peguen un crit sense tu saber-ho, t'han pegat un . ..

a) espertugó (010) / despertugó (011) / espertuó (012).
b) glai (013).
c) pasme (014).
d) susto (030).
e) sust (060).

Considerem espertugó ivariants comaformes genüines i inserides en el model tradicional'.
Igualment glai, forma antiga de esglai, no pertanyent al modelgeneral.

Quant apasme, sembla que així escurçada (per espasme) i en el sentit de 'esglai, ensurt'
deu serun castellanisme, potser antic. Tot i això, la inseguretat d'aquesta afirmació al costat de la
generalització de fús del mot en alguna localitat de la comarca (a Crevillent), ens inclina a
considerar-la com aformant del model tradicional no castella. 3s

42 . 'Afamat, que té fam' .
o Si unapersona té molta fam és que està. . .

a) famolenc (000).
b) habrient (060).
c) desmaiat (120).
d) famolent (180).
c) destragat (250).

Desmaiat no és, específicament, ladesignació exacta peral concepte que tractem. Peraixò,

33 Vg . mapa 091.
' ElDECat (s .v. esporta) fa provenir aquest mot d'*esportegaó (-AT10NEM) amb diversos canvis vocàlics

i metàtesis. Arrepleguem nosaltres la forma amb-o- a ('Illa Plana:asportugó. També recull el mateix diccionari un
altre origen (s .v. estrop) : derivat d'estrop hi hauria *estropaó amb el mateix sufix, d'on, també per metàtesis i
canvis diversos obtindríem la nostraforma. La dde la formadespertugó apareix en altres mots amb el mateix inici
(decote, desquallar, desgarrar, etc.), en aquest cas reforçada per motius semàntics, ja que fa referència sobretot
a l'esglai que es produeix dormint i que sol despertar-nos .

'5Vg. mapa 118.
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tot i estarbastant generalitzada, laconsiderem unaforma neutra¡ empobridora enfront de famolenc.
No hem sabut trobar destragat en cap diccionari. Evidentment és un derivat de tragar,

castellanisme de la comarca per engolir. El seu afillament ens fa considerar-lo, malgrat que siga
d'origen castellà, com aforma pertanyent potser aun idiolecte .

Famolent és unaocurrència aillada en un informant de tercera generació, on ja es troba
molt diluïda en el record la tradicional famolenc. No es pot descartar (influx de la terminació
castellana equivalent: hambriento . Tot i això, mantenim la primera possibilitat de codificació, forma
tradicional però afectada per un fenomen de deformació .

43 . 'Durícia que surt a la pell' .
o Comes diuen les durícies que es fana la pell, sobretot al dit menut del peu oa les palmes de les
mans?

a) call (000).
b) durulló (010).
c) assenta(d)ura (012) /senta(d)ura (013).
d) callo (030).

De les formes que hem recollit, només call es troba als diccionaris generals i serà
considerada, doncs, com a forma pertanyent al modelgeneral al costat del model tradicional de la
comarca. No sembla, en qualsevol cas, gaire utilitzada en el model estàndard oriental.

Durulló és una deformació fonètica de l'estàndard duralló. Popularment a la comarca, se
sol aplicar més comunament a les dureses que es fan després d'una contusió .

Assentadura i variant és un motvalencià i ambun equivalent castellà idèntic. No creiemque
es tracte d'un castallanisme i, per consegüent, el considerem forma tradicional genuïna. Tot i això,
és méshabitual quees referesca a nafres produïdes per fregaments en qualsevol part del cos i, molt
especialment, en el cos dels animals de càrrega o faena. Ara bé, les ocurrències com asinònim de
call no sembla que siguen aillades i, per tant, podenrespondre auna accepció efectivament usada
i establida.

Duresa és el substantiu abstracte de (adjectiu dur, igual que vellesa de vell opuresa de pur,
però sense la caiguda habitual de las queés presentenaltres mots semblants (velles, belles, brutes,
etc.) ; és, per això, sospitosa de castellanisme, a la qual cosa s'afig que dureza és sovint sinònim de
call en aqueixa llengua. No és, doncs, denominació genuïna en català. Més aïna sembla adaptació
fonètica del sufix castellà-ema, en forma no colloquial, ja que hi correspondria la forma clàssica
catalana-ea ino-esa . Tambétrobem, percontra, la forma genuina durea per al substantiu abstracte
però la tractem com a adaptació fonètica ambl'accepció de call . Diguem-ne que es tracta de dos
graus consecutius d'adaptació: duresa més propera a la fonètica de la forma castellana dureza, i
durea amb adaptació completa a la forma valenciana corresponent a l'abstracte de dur.

44. 'Oposat a dret; esquerre'.
o El braç dret és aquest, i aquest altre és el braç .. .

a) esquerre (000) aGuardamar; (070) a la resta.
b) esquer (010) / esquert (011) / eixquert (012).
c) esquerro (013) a 1'Altet i Torrefano; (090) a la resta.

Les formes tradicionals i generalitzades del Baix Vinalopó per al masculí són les quetenen
absència de vocal final, sobretot esquer, després reforçat amb una dental o amb la s palatalitzada
Esquerés recollidaper diversos diccionaris (Dval, DISC, DEC, DFPas) però no és la forma triada com
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aestàndard. La formaque conté la regularització de la terminació ['er], força estranya en català, en
una altramésfreqüent ['ert] és habitual en totes les generacions. És veritat quehempogut comprovar
que té un increment d'ús en generacions mésjóvens, enfront d'una forta fermesa entre els ancians,
apesar de la generalització d'esquertaalguna localitat comara Crevillent. Precisament per aquesta
extensió i generalització en algunes zones, optema considerar-la igualment forma tradicional i no,
en canvi, forma deformadaa partir de laméscerterament tradicional esquer i, per tant, no paral "lela
aformes poc habituals com ara hamp, famolent, enjut, trocar, pamerola etc. per ham, famolenc,
enxut ('eixut'), torrar, panerola .

Esquerra és (habitual de la comarca veina de (Alacantí, forma que traspassa la frontera
comarcal i s'endinsa per les partides del nord-est com a element tradicional. Ara bé, a la resta de la
comarca només té ocurrència entre els infants, onsegurament deu ser un influx d'altres dialectes on
fan servir aquesta variant, segurament per via del mestre . No es pot descartar, malgrat que no ho
codifiquem com a tal, un presumpte influx del castellà.

Esquerre és forma única i tradicional a Guardamar pern no a la resta de la comarcaon deu
ser una introducció moderna i d'origen normatiu.`

45. 'Percebre una imatge per la vista' .
o Una paraula que significa el mateix que mirar oobservar i comença per u.

b) vore (o vórer) (010).
a) veure (070).

46 . 'Guardar una part del diner de què hom disposa' .
o Guardar els diners persi hi ha una necessitat futura és. . .

a) alforrar (010)
b) ahorrar (030).
c) estalviar (070).
d) enforrar (180) / aforrar (181).

Laforma tradicional i benconservada encara a la comarca per a aquest sentit -i també per
al de 'evitar alguna cosa, fer queno es produesca'- és alforrar i les seves variants modemesafomzr
i enforrar, amb canvi de suposat prefixa' . Dval recull alforrar com a secundària, també altres
diccionaris poc sensibilitzats per formes dialectals, com ara el DEC. Tot i això, no creiem que siga
aquesta la forma preferida en els estàndards. El castellanisme és, lògicament, ahorrarforma no tan
estesa com en altres comarques meridionals.

Estalviar no es coneix gaire a la comarca i, per tant, és més adient considerar-la innovació
provinent del model de català general. Ara bé, puntualment sembla que existeix estalviar a les
partides mésseptentrionals del terme d'Elx, fiteres ambles alacantines, on sí que és viva i tradicional
aquesta forma en l'accepció 'evitar una cosa, fer que no es produesca' . De qualsevol manera, en
l'accepció que tractem ara és del tot desconeguda en la varietat tradicional.`

47. 'Dona quepresenta (infant a les fonts baptismals i contrau l'obligació d'educar-lo cristianament

'Vg. mapa 122.
' La forma aforrar és .suspecta de pressió castellanitzant, però no la considerararem coma tal sinó com

a forma tradicional deformada modernament.
ss Vg . mapa 123.
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a falta de pares' .
o Comes diu la dona que acompanya un xiquet al batejar-lo?

a)padrina (000).
b) comare (010)
c) madrina (030).

Vg . entrada núm. 48.

48. 'Dona que assisteix una altra que rep el sagrament del matrimoni'.
o I si és en una boda?

a) padrina (000).
b) comare (010)
c) madrina (030).

Comare noés exactament el mateix quepadrina; es tracta, segons les obres lexicogràfiques
consultades, de la padrina respecte als pares de l'infant o respecte al padrí. Amés amés, comare
nomésho serà de bateig, no del matrimoni. Colomina (1985:185) diu que «aquest sentit de compare
i comare és un desplaçament semàntic del que tenien en català antic, i que encara es conserva a
quasi tot el domini lingüístic, 'padrí de fonts d'un infant en relació als pares d'aquest' (DCVB, s.v.)».
Es conserva, doncs, en part, ja queen la nostra comarca es refereix a la padrina respecte a (infant
(el qual pot dir «na comare» per referir-s'hi). Així doncs, és una accepció no estàndard, en
concurrència, a més a més, ambpadrina, més habitual en àmbits generals però que sembla que
també és popular a la nostra comarca.

49. 'Persona que té per ofici fer objectes de fusta, que la treballa'.
o Com és diu l'home que fa cadires, taules o mobles?

a) fuster (000).
b) carpenter (060).

50 . 'Portar, fer sortir, algú o alguna cosa fora del lloc o està tancat, retingut, posat'.
o Si hi ha un paper dins un caixó, i vull escriure-hi, òbric el caixó i el. . .

a) sacar (030).
b) treure pronunciat ('trewrej (040).
c) traure (050).
d) furtar (180).

La forma treure, ambe oberta, és pròpia d'algunes zones valencianes meridionals, abanda
de ser la pròpia del català oriental. L'existència de la formaen aquestes zones valencianes, deguda
amb molta certesa a (influx ancestral del mallorquí`, no creiem quehagen pogut tenir cap reflex en

39A gran part de laMarinaAlta i altres localitats circumdants com ara Tàrbena, Bolulla(a laMarina Baixa)
í Planes de la Baronia (al Comtat) . (Garcia & Beltran 1994: mapa núm . 5). Els mateixos autors (p . 128) afirmen :
«Treure . D'acord amb la pronúncia de la vocal tònica d'aquest verb, podem afirmar que ens trobem davant d'un
altre mallorquinisme fonètic, jaque el valencià general, paral-lelament a tot el català occidental, presenta la forma
més etimològica traure» . Afirmacions semblants a Beltran 1997 : 19, a Benissa i, anteriorment, Colomina 1985 .
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el parlar dels infants de la nostra comarca. Mésaïna el model oriental, modificatambl'adaptació de
l'obertura (segons el paral-lisme entre cru--Jure-crrejure), deuser l'origen d'aquesta variant.

Furtar semblaunainnovació bastant recent ja que només té presència en la generació dels
infants i únicament a Guardamar.

51 . Separar, fer desaparéixer una cosa del lloc on és' .
o La cosa contrària de posar-se les sabates, la jaqueta . . .
o Si vols veure la televisió i tens davant una planta que et destorba, dius al que t'acompanya: per
favor, pots . . . la planta d'aquí queno veig la pel-lícula.

a) llevar (000).
b) fugir (010) aGuardamar; (182) a la resta.
c) sacar (030).
d) treure (040).
e) furtar (180).

Llevar és la forma típicament valenciana per aquest significat i encara existent molt
puntualment a la comarca, en expressions estereotipades i en algun cas extremadament aillat .
Aquesta existència minsa és suficient com per considerar encara el mot tradicional a la comarca,
malgrat que no té presència en les respostes d'aquest qüestionari .

Sacar és, lògicament, un castellanisme, tot i que no directe, ja que ha patit un lleuger
desplaçament semàntic (sacar = quitar), parallel a treure per a'llevar', si més no al català oriental .

Tirar té actualment encara molt poca presència. Fugir, per contra, té una presència molt
mésconsolidada. Ha substituïtcompletament llevar a Guardamari Petrer i té presència compartida
a Biar, la Canyadade Biar, Crevillent i gran part de Vinalopó Mitjà (Colomina 1985 : 223). Aquest fet
ens fa inclinar-nos a considerar-lo ja comaforma tradicional aGuardamar, però no encara ala resta
on optem per mirar-lo com a innovació moderna.

52. 'Anar carregat amb una cosa, anar amb alguna cosa damunt'.
o Com es pot dir també anar amb barba, camisa, sabates. ..?

a) llevar (020).
b) portar (070).
c) dur (071).

Llevarcom a substitut del sinònims catalans portar-dur ja té presència absoluta en el parlar
tradicional de la comarca. Tot i això, no podem deixar de recordar la presència encara notable
d'aquestes formes a les partides meridionals del camp d'Alacant i (existència completa a la ciutat
d'Alacant mateix i cap al nord (Segura 1996 : 166) . No creiem aquest fet suficient com per inserir
encara el moten el model tradicional de la comarca

53. 'Anar carregat amb una cosa, anar ambalguna cosa damunt anant cap al lloc on és qui parla' .
o Pren això i demà m'ho .. aquí.

a) portar (000).
b) dur (00l).

En el sentit del castellà traer solen fer-se servir les formes portar o dur, genuïnes i
coincidents ambel model general. Puntualment, tot i queno recollit en aquest qüestionari, es pot
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sentir traure, castellanisme per intercanvi de formes 1 significats respecte del català traure 'sacar'.

54. 'Fer aguantar una cosa per la part superior sensequeres la sostinga per davall'.
o Unaperxa serveix per a . . . la roba.

a) penjar (000).
b) colgar (030).

55. 'Expressar a algú el desig d'obtenir d'ell alguna cosa'.
o Si vols un got d'aigua, vas al bar i li'1 . . . al cambrer.

a) demanar (000).
b) pedir (030).

56 . 'Despullat, sense roba'.
o Quan unapersona va sense roba és que va en. .

a) en conill (000) a FAltet i Torrellano ; (090) a la resta.
b) en cúrios (010).
c) despullat (120).

En cúrios és una metàtesi per en cuiros ; ara bé, la frase feta té equivalent idèntic en castellà,
en cueros i, per tant, és suspecta de castellanisme. Malgrat aquest fet, tampoc no es poc descartar
una creació paral-lela. Per això, ens inclinem a considerar-la forma genuïna del parlar tradicional .

En conill, i les seves variants apreposicionals, es troba bastant estès en pràcticament tot el
territori català, al Principat més habitualment en forma no preposicional i com a adjectiu : conill,
conilla (DECat, s.v. conill). Per contra, no sembla haver arrelat gaire en la nostra comarca ni ser la
forma pròpia llevat de les zones septentrionals, segons la seva distribució en la població. Com que
és forma colloquial i en els àmbits on l'estàndard sol ser la varietat utilitzada no té gaire presència,
cosa optem per mirar-lo com aforma provinent dels dialectes veíns.`

57. 'Disminuir les dimensions d'una tela, d'un teixit, etc., contraient-se' .
o Si una camiseta és de cotonet i es fica en aigua calenta es fa mésxicoteta. Això és ques'ha,.. .

etc) .

a) embeure (010).
b) encollir (060) / engollir (061).
c) fer-se xiquico (120).
d) acomtcar (180).

Embeure apareix en tots els diccionaris consultats en l'accepció que tractem, ja siga com

4° En aquesta pregunta volíem forçar l'expressió preposicional, molt habitual, que fa referència al fet
d'anar despullat. Així doncs, en forçàrem l'aparició amb la introducció de la preposició en . En qualsevol cas, si
(informant desconeixia l'expressió, vam optar per acceptar també l'adjectiu equivalent.

"' Vg. mapa 117.
Restablim (infinitiu, ací i tots els altres casos semblants, dels participis obtinguts (embegut, encoft,
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a transitiu o com a pronominal ; també en castellà existeix. Tot i això, no és motd'ús general: en
castellà predomina encogerse; en català, arronsar i encongir C col-loquialment en valencià entrar-
se'n, forma aquesta recollida pel Dval i en accepció semblant alDIEC)'.

Pel que fa a encollirsembla una adaptació de encogerdavant el paral-lelisme collir-coge^
Atenguem les paraules de J. Coromines (DECat, s.v. collir):

Encongit és un castellanisme, i documentatnomésen data moderna [ . .. ],
permésque la llengua ja se l'hagi fet seu i assimilat (com ho mostra la pron . k) ;
a la propagació de la nasal en cat., degué ajudar-hi molt la influència de
l'equivalència genuïna arronsat ; aquest continua essent l'expressió més castissa
de la idea, i l'únic mot realment recomanable, sobretot en les accs. materials:
convé dirarronsar-se un membre, i més aviat arronsar-se que no encongir-se una
roba. [ . . . ] Abans ja d'altres havien provatd'anostrar-lofent-ne encullir, enculliment.

Encollir té poca existència en català, enfront de la freqüència del cast. encoger i del port.
encolher, però no nul-la, almenys com aterme veterinari (`arronsar les extremitats') i també com a
arronsar-se un membre, el cos, habituala la comarcaestudiada¡tambéa d'altres, comara, l'Alacantí
ol'Alcoià . La poca freqüènciadelmoten valencià, on predomina entrar-se'n oembeure's, pot indicar
que, certament, es tracte d'una adaptació i com a tal l'hem codificat.

58. Rompre, fer a trossos un teixit en una estirada' .
o Si fem així [gest] amb una tela, és que l'hem . . .

a) esgarrar (000).
b) desgarrar (010).
c) esguellar (011) / desguellar (012) .
d) rompre (030).
e) trencar (031).
t) rasgar (032).

Vg. entradanúm. 59 .

59. 'Rompre, fer a trossos un paper en una estirada'.
o Si fem així [gest] amb un paper és que l'hem . . .

a) esgarrar (000).
b) desgarrar (010).
c) esguellar (011) / desguela(r) (012).
d) rompre (030).
e) trencar (031).

Esgarrar apareix com a secundària al DIEC, al Dval, al DECperò no al DFPasb . Aquesta
situació ens mena més aïna a considerar-lo com a pertanyent, si més no, al model estàndard
valencià. Desgarrar, coincident ja amb el castellà, no creiem que siga influx directe del castellà,

' Diccionaris d'ús bastant generalitzat, com ara el bilingüe de Ferrer Pastor, només donen com a
possibles arronsar i encongir (el segon únicament en el sentit relacionat amb el doblegament del cos) .

44De la mateixa manera, el més acceptatencongir és unaaltra adaptaciófonèticament diversa a (anterior
del mateix mot castellà .
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davantde bastants formes amb aquestafegitóenel parlar local (desguellar, desquallar, descote, etc.)
però, lògicament no és forma estàndard.

Les variants d'esgamzrcom ara desgarraril'altra denominació esguellarivariants, les erigim
com a representants tradicionals genuïns. El segon el donen Dval i DIECcom a secundari, fet que
no ens espenta gens a considerar-lo com a pertanyent al model estàndard.

Tant rompre com trencar, malgrat no ser formes castellanes, usades en aquests sentits sí
que s'hi converteixen, més quan observem l'evolució generacional del mot.1

Esquinçarés la forma pertanyental model del català general, però especialment utilitzat en
el català central .

60 . Es diu d'una tela densa' .
o Si fem una peça de llana i n'utilitzem molta, el resultat és un teixit molt pesat i tes . Es diu que t'ha
eixit molt . ..

a) tapit (010) .
b) feixut (011) .
c) tupit (030).
d) apretat (031)
e) atapeir (070) .
f) espés (120)
g) gros (121) .

Tapit i feixut són les denominacions tradicionals i genuïnes per aquest concepte,
emparentada la primera amb atapeft, variant la segona del general feixuc . Atapir, també existent a
la comarca, al costat de tapit són formes més o menys generalitzades en valencià Ctambé existents
al Pallars i la Ribagorça, vg . DECat, s.v. tapàs o tap) però no són recollides en els diccionaris d'ús
general . Feixut (i el seu femení feixua) són formes indocumentades i deuen ser fruit de la
interpretació del femení feixua com a feixuda, a la qual correspondria un masculí com aquest
(segons el model local mut-mua, venut-venua, pelutpelua, etc .) .

Són formes gendinesperòneutres, amb pèrdua d'exactitud enla denominació, gros iespés.
Atapeirmalgrat ser forma pròpia del català central, com ens recorda el DECat a la mateixa

entrada esmentada, s'ha erigit com a forma bastant general.

61 . 'Peça de gènere de punt que cobreix directament el tronc d'un futbolista' .
o Què duen els futbolistes : uns pantalons i una . . .

a) camisseta (030) .
b) samarreta (040).
c) camiseta (080) .

Vg . explicacions de la codificació a (entrada núm. 62.

62 . 'Peça interior de gènere de punt que cobreix directament el tronc d'una persona'.

' Creiem, doncs, potser inadequada l'afirmació de Colomina quan diu que rompre en el sentit de
esgarrar, esquinçar una tela no és uncastellanisme, «car jaapareixals clàssics, fins i tot el participirot» (1985:184) .
Acceptem que rot siga un arcaisme, potser reforçat per la fonètica castellana però, semàntícament, les dades ens
semblen ben explícites.
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o Perano tenir fred en hivem ens posem abric, jersei, camisa i damunt del cos mateix, una.. .

a) camisola (000).
b) elàstic (o elastiquet), alàstic (o alastiquet) (010).
c) camisseta (030).
d) samarreta (040).
e) camiseta (080).

Camisola és la denominació tradicional d'aquestes peces de roba.
Camiseta és una innovació normativa, ja queno sembla que és ladenominació tradicional

a la comarca, i és coincident amb el castellà. La pronúncia d'aquest motambssorda, ens condueix
a considerar-la castellanisme .

La forma oriental, fomentada fonamentalment per les retransmissions futbolístiques, és
samarreta.

Per últim, cal esmentarel localisme elàstic, unamenade camisolaque sovint ha esdevingut
denominació genèrica de la camisola interior.

63. 'Color de (espectre entre el verd i el violeta'.
o De quin color és el cel?

a) blau (000).
b) assul (030).'

64.

	

'Color de l'espectre entre el taronja i el violeta' .
o De quin color és la sang?

a) ro[xjo (030).
b) vermell (040).
c) roig (050).
d) encamat (160).

La designació encamatper al 'vermell' deu ser un castellanisme però actualment integrat
en el model tradicional de la comarca. Recordem les idees de Colomina (1985: 207) per recolzar
aquesta afirmació: a) només apareix als pobles situats al sud de la línia Busot-Biar; b) apareix
documentat en català al xvi però amb un matís de color més clar, menys pujat que el castellà
encamado 'vermell, enrojolat; c) a Petrer, on el terme general és vermell, s'usa encamat amb el
sentit de `enrojolat, vermell' . De qualsevol manera, no s'hauria de descartar la possibilitat de seruna
creació local, sobretot per les diverses vies d'evolució que seguiren, en aquestes comarques, les
significacions de roig i vermell.

El mot roig, típicament valencià, el considerarem representant de (influx del model
occidental-valencià estàndard, tot i que cal que ensadonem del paraMelisme fonètic que té amb el
corresponent castellà rojo .

Vermellés habitual enalguneszonesvalencianes (Colomins 1985:206-207i 1991 : 335-336) .
Tot i això, la via més evident de contacte d'aquesta forma amb els parlars de la nostra comarca
podria ser els mitjans de comunicació amb model lingüístic català oriental, fonamentalment la
televisió i no tant, doncs, els docents d'aquestes comarques més o menys veïnes .

' Vg. mapa 090 .
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65. 'Ornaments quees porten a les orelles'.
o [Indicació] .

a) arracó (000).
b) racó (010).
c) pendent (060).
d) pendient (061).
e) arracada (070).

No hem cregut convenient codificar arracó, sense la d intervocàlica, com a forma no
estàndard, ja que aquestapèrdua és molt general en valencià i acceptable en situacionsrelativament
formals. En canvi, racó ja no ha estat codificada perquè fafèresi és molt notable fonèticament
sobretot en un mot utilitzat majoritàriament en plural : es racaes. Per altra banda, en la pronúncia
arracada es veu clarament una voluntat de correcció que es veu reflectida en la codificació que li
hem atorgat.

66 . 'Cavitat d'una peça de vestir destinada a guardar-hi objectes, diners, etc.'
o On fique la mà? [Indicació]

a) butjaca (010) / borjaca (012) / bojaca (013).
b) bolsillo (030).
c) bolsill (060).
d) butxaca (070).
e) faldíquera (190) 1 faldriquera (191).

Laformaamb [d3 ] buyaca es presentacom la tradicional de la comarca; al costat d'aquesta,
trobem també variants fonètiques com ara borjaca oboljaca47 . La normal butxaca la considerem
innovació coincident amb el model general estàndard del català.

Evidentment bolsillo forma castellana i bolsill una adaptació fonètica .
Faldiquera o faldriquera tot i que sembla que són castellanismes provinents de faltriquera

mat. sig., són préstecs bastant reculats en el temps. Malgrat això, sovint -peró no sempre-fan
referència a una classe especial de butxaca obossaque hom duia davall el vestit .

67 . 'Fer a trossos un fragments una cosa dura'.
o Si ha caigut un got en terra, el got s'ha . . .

a) trencat (000).
b) rot (011).

El participi rot no deu ser un castellanisme ; està ben documentat en la literatura de tots els
temps en català i prové del llatí RUPTUM. Evidentment no és estàndard, com tampoc ho és romput,
enfront del generalitzat trencat.

` Aquestes variants tenen poca extensió, en comparació amb la forma, ja poc utilitzada perb molt
recordada butjaca . Malgrat que considerem boyaca i borjaca formes tradicionals (notem que les ocurrències són
esquifides i, per tant, no tindrà cap trascendència en el recompte i conclusions finals), sembla que es podrien
explicar com a préstecs d'origen castellà dialectal. En efecte, hi ha bofchaca en aragonès i murcià (DECat, s .v.
butxaca), que s'han reforçatamb el resultat híbrid que podria donar la forma local butjaca i el castellà bolsillo (sota
(influx de bolsa), idea aquesta també considerada pelDECat
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68. Desbaratar un aparell' .
o Si la televisió no funciona, això és que s'ha . . .

a) variat (000).
b) desbaratat (001) .
c) destraviat (010).
d) trencat (030).
e) rot (031).
f) avariat (033) .
g) escatxarrat (034)
h) espatllat (040).
i) estropejat (060).

j) desbaritat (160), desgarritat (161), desgarlitat (162) .

Per a les dues accepcions primeres, trencat és la forma general a la majoria de (àmbit
catalanoparlant Rot, perla sevabanda, deu ser un arcaisme provinent directament del participi llatí
Rupru, conservat en diverses comarques meridionals . Aquest manteniment pot haver estat reforçat
perla forma castellana paral-lelaroto, però sembla més adequat atorgar-li el rang de genuí. Romput
és la regularització del participi, formaaquesta (iladels seus derivats) que ha tingut èxit en la llengua
normativa; tot i això, no creiem convenient considerar-la coincident amb els models de llenguamés
ó menys generals .

Pera l'accepció darrera, tant trencat com rot i romput són unitats lèxiques catalanes però
sobre les quals s'haimposat una accepció d'origen foraster. S'identificaambtransferència demodels
designatius de Weinreich (1953) i, per tant, no poden ser tractats d'una altra manera que com a
castellanismes (així ho fa també Colomina 1985 : 184).

Desbaratar sembla que comparteix amb espatllar, fer malbé, etc. el significat que tractem
en els àmbits estàndards catalans .

Pel que fa a estropejar no dubtem a mirar-la com a castellanisme . De qualsevol manera,
som conscients que hi ha aquesta forma a les Balears en accepcions semblants . Ara bé, les
accepcions valencianes (vg . DCVB) són, per la seva poca extensió en els parlars de primera
generació, adaptació del castellà estropear, d'extensió força generalitzada.

Avaria i la seva variant escurçada per fafèresi varia és mot genuí provinent de l'àrab (vg.
DECat, s.v . avaria) i d'extensió força gran (vg . Colomina 1991 : 105) . Per això, és, doncs, una forma
existent en elparlar local però també d'àmbitgeneral . No considerem fafèresi com a fenomen gaire

desfigurador del mot i, pertant, no prou per encabir la forma ja en fàmbit de les variants locals amb
entitat' Avaria, coincident amb el castellà, ha tingut existència històrica en català (vg . DECat, s.v.

avaria) ; en canvi, la presència de (a)varia en algunes partides de la comarca, la migradesa de les
ocurrències i la seva adscripció sobretot a parlants jóvens o xiquets, ens empeny a considerar-la
forma innovada provinent del castellà.

Destraviar és variant fonètica i morfològica de extraviar. Aquest mot no té als diccionaris

l'accepció que recollim a la comarca. Ara bé, és ben possible l'extensió semàntica a partir

d'accepcions generals en la llengua catalana com ara `fer caure en (error o en el mal;

desencaminar', a partir de la qual `fer-se malbé una cosa, espatllar-se' és de derivació facil i evident.

De qualsevol manera, la peculiaritat de l'accepció i també de la forma indueixen a considerar-la

forma pròpia del model lingüístic local, d'extensió bastant considerable en la primera generació .

Desgaritat té és el seu equivalent idèntic castellà desgaritado, d'on prové, a partirdegarete

48 Més quan aquest adjectiu sol aparèixer en sintagmes com ara «està-variat», «me s'ha-variat» . A més
a més, de manera relativa, no existeix tampoc (o no Ehem arreplegat) la forma avariat, situació en què si que
podria ser adequat distingir una i altra amb codificacions diferents : aquella com a no coincident amb l'estàndard,
aquesta sí . Cfr. més avant (pregunta núm . 86) afonar / fonar . Vg. i cfr. arracá/racá, entrada núm . 65.
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(vg.DECatCastellà, s.v.garete). L'accepció trobadaés unamica desplaçada respecte a la que donen
els diccionaris castellans . És doncs, un castellanisme antic i, com a mínim, amb una tradició
important que es presenta forta en la primera generació. Les altres formes en sónmeres variants
fonètiques .'

Escatxarrat és, ambtotaseguretat, una innovació d'origen castellà (provinent de cacharro).
Per últim, espatllat pronunciat amblateral palatal prové directament de la varietat oriental

del català, segurament present gràcies als mitjans de comunicació oa les lectures d'aquell origen .

69. 'Molt sensible al fred'.
o Si una persona és molt sensible a fred, sempre IA fred, és queés molt . . .

a) friolenc (010).
ó) friolero (030).
c) frioler (060).
d) fredoler (061).
e) peló (180).

Friolenc 5° té una aparença una mica desconcertant: sembla que s'hi parteix d'una base
lèxica castellana filo ambel sufix ben català-enc . Aquesta ambigüitat creiem ques'ha de resoldre
a favor del català. Efectivament, existeix la forma fredolenc (DECat, s.v. fred) en (Antologia poètica
de Marian Aguiló i també actualment al parlar de la Marina Alta (Informació personal de Vicent
Beltran) . Una forma tal ha de patir indefectiblement la regla fonètica més important de les
comarques meridionals : la desaparició de la dintervocàlica, segons la qual la nostra forma arribaria
a *freolenc. Unavegada arribats a aquestpunt, els fenòmens antihià6cs són implacables i hi actuen,
en aquest cas tancant una de les dues vocals, àtones ambdues. Cert és que el parlar local tendeix
a tancarla oen la seqüènciaao (raureta, mocauret); en canvi, el contacte eo sol mantenir el timbre
de les vocals (reolar o regolar) . El tancament de la e, tot i que és poc habitual no sembla gaire
impensable, més encara amb la possible pressió del sinònim castellà biolero. Així doncs,
considerarem Nolenc variant fonètica de fredolenc i, per tant, forma tradicional genuïna no
coincident ambel model de llengua generals'

Friolero és, lògicament, una castellanisme integral. Tractarem hrioler com a adaptació o
integració fonètica i morfològica del mot al català. Per últim, pel que fa a fredoler és una formació
esporàdica seguint totes les regles de formació del català però amb (estructura de formació
castellana: homparteix de la base fred (amb el femení freda), sobre el qual hom li incorpora el sufix
(o sufixos) -ol+er, amb l'adaptació normal del castellà -ero en -er. Malgrat ser una formació
interessant és ocasional i cal considerar-la unaadaptació.

Peracabar,geló és unaformano arreplegada encap diccionari . La seva formació és evident
i paral-lela a d'altres mots valencians ambel mateix sufix comara arapixó, capó, anàlegs al castellà
meón, cagón, etc. De qualsevol manera no sembla quesiga pres d'aquesta llengua on *helón, que
sapiem, no té existència. Et mirarem com amotde formació peculiar en el català local d'algunes

49 Malgrat això, faltemança rlrrlrl és força interessant; remetem a la primera part d'aquest treball on en
fem un comentari .

so Vg. mapa 130.
e' De qualsevol manera, fiolento té una extensió bastant considerable eneldialecte aragonès . UALEANR

mapa núm. 1040 el recull en algunes localitats pirinenques d'Osca, dues de meridionals i, al costat de la variant
friolento, a gran part de Navarra i el centre d'Aragó. Aquesta formació fa sospitar sobre l'origen del nostre mot i el
posa en contacte amb el parlars aragonesos i, per tant, també amb els murcians, els quals deuen molts trets a
aquell dialecte No obstant això, la suposada antiguitat de friolenc al costat de la possible generació interna del mot,
ens fan inclinar-nos a considerar-lo genuí i tradicional . També frolento en (Horta d'Oriola (Guillén 1974:274) . En
castellà sembla que hi haviafriolento i frolento .
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localitats estudiades . 52

70 . 'Que conserva la seva integritat' .
o Si ningú ha menjat pastis, diem: Xe! si encara està aquí el pastís. . .»

a) sencer (000) a 1'Altet i Torrellano ; (070) a la resta.
b) sancer (001) a 1'Altet i Torrellano ; (090) a la resta
c) entregue (010).
d) enter (060).

La forma entregue molt característica de la zona estudiada té origen semiculte o com a
mínim «menys rigorosament vulgar» (DECat, s.v. enter) enfront de entir. És unavariant de entegre
provinent de INTÉcltun La transposició de la r és real, ja que és l'única forma existent actualment.

La forma general en valencià és sencer amb obertura de la primera e: sancer. Tant una
formacom l'altra són acceptables en l'estàndard oral valencià (Colomins 1990 : 14) malgrat que la
primera és força inusitada en tot aquest dialecte.Ales partides septentrionals (FAltet i Torrellano)
sembla que és sancer, amba a la primera sil-laba, també forma tradicional, ja que s'hisent sovint en
les generacions més ancianes. Malgrat això, tampoc no és gens indïda la forma sencer. Això ens du
apensar que potser fos sencer la varietat tradicional d'aquestes comarques i que la forma sancerha
estat introduïda recentment sota la pressió del valencià general; notemqueles partides fiteres del
terme d'Alacant (el Bacarot, el Rebolledo) només fan servirsancer. A la resta del camp d'Elx, se sent
molt esporàdicament tant sancercomsencer, la qual cosa no resol gaire el dilema ja que, bé deu ser
una romanalla d'un estat lingüístic anterior on sencer-sancer tenien encara vigència, o bé de
l'extensió de la forma general valenciana que és força coneguda i, per suposat, entesa a tota la
comarca.

Davant el dubte i la gran força de entregue a tota la comarca, pensem que és més adequat
considerar aquesta forma tradicional llevat de les partides de FAltet i Torrellano on serà tant sancer
com sencer les variants locals . Alaresta de la comarca es tractaràsancer com a innovació provinent
del català de gran part de les comarques valencianes isencer com a innovació provinent de lanorma
escrita i, per tant, d'àmbit general en català .

Entercoincideix ambel català enter però no té ús local tradicional i no creiem que se n'haja
estès el coneixement mitjançant els mitjans de comunicacióoa l'escola, on té poca freqüència d'ús.
Així doncs, considerem més adequada la codificació com aintegració o adaptació circumstancial
de la forma castellana entero . ss

71 . 'Que no és bo, referit a coses' .
o Si el pa no està bo és que està . . .

5' L'ocurrència afilada del paraHel aragonès chelón (ALEANR, mapa núm. 1040) en una localitat dels
Pirineus centrals deu respondre al mateix procés evolutiu, igual com geló-gelona 'id .' a Callosa d'en Sarrià
(informació de J. Colomina).

'53 Ho diem pels dubtes emesos per J. Coromines en el mateix article del seu diccionari etimològic:
«algunes vegades la r es devia desplaçar en aquest mateix nivell lingüístic i en la mateix forma, pronunciant
entrégue, -tréga, i la des de la mateixa època (encara que no sempre podem estar ben segurs que els publicadors
no desplacin la r per distracció, modemització o influència castellana» . No creiem que aquest desplaçament es
tracte específicament d'influència castellana malgrat que el dubte sembla díficil d'eliminar.

sa De qualsevol manera, se sentsencer en algunes localitats de laMarina Alta : «els mots bescoll i sencer
són pronunciats pels benissers bascoll i sancer, a diferència de molts pobles de la comarca (Llíber, Pedreguer, la
vall d'Alaguar i Benidoleig), on apareix la forma en lel» (Beltran 1997:20).

"5 Vg. mapa 180.
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a) roín (010).
b) mal (011).
C) malo (030).
d) dolent (040).
e) roí (050).

La forma roín és la més estesa en valencià general . No sembla que siga un castellanisme,
tot i que la formació C terminació) del mot és sospitosa. J . Coromines no descarta relacions
mossàrabs i fins i tot ibèriques (DECat, s.v. rui'rza) . En definitiva, pot ser considerada com a genuïna
però, certament, és difïcil d'afiliar a un model estàndard . És evident que és aliè a (estàndard
principatí (tant oriental com occidental) ibalear, com amínim en el sentit de `dolent' (en cast. malo).
Tampoc no ha adquirit plenaacceptació : elDIEC, el DFPasb o el DECnomés recullen l'accepció del
cast . `roín, mezquino' ; el Dval sí que recull com asinònim de dolent, sota la forma roícom aprimària
i roín com a secundària. Aquests dubtes ens porten a codificar el mot com a pertanyent al model
comarcalgenuí (i no solament d'aquesta comarca sinó també de les altres ° valencianes) peròfeta
de qualsevol model estàndard .

Mal és d'aparició esporàdica, només un informant, però de la primera generació i a
Crevillent. Notem les paraules de Montoya (1984: 239) a la comarca de les Valls del Vinalopó:

Mal, en gran part de la zona objecte d'estudi, tradueix el castellanisme
freqüent malo (adjectiu) : "És un xiquet molt mal, no para ni un moment" . Ara es
tracta d'una adaptació una mica més que fonètica; el fonema /-o/ és també un
morfema (--o, -a), amb un sentit gramatical i una concordança amb el substantiu
que acompanye. Sabem que el morfema zero és normal en català per a indicar el
gènere masculí.

No gosaríem feraquestes afirmacions de manera tan categòrica . L'adjectiumal, mala té una
profusa existència des dels orígens de la llengua i encara es manté en part del valencià, sobretot el
central i, amb certs matisos, també en el català central (DECat, s.v. mal) . Segons es desprèn de les
asseveracions de Montoya, sembla que és el mot habitual a totes les generacions per a l'accepció
que tractem . De tota manera, el mateix autor, en una altra obra (1989: 149), recull roinico en el
castellà de la Canalosa, poble de llengua castellana de les Valls del Vinalopó i el considera
«interferència del tipus primer procedent del valencià, dialecte en què es dóna amb exclusivitat (el
castellà ruin no té res a veure amb el significat que tractem i, formalment, també es pot considerar
un lexema diferent del nostre)». En deduïm, doncs, que roín és forma també existent (i exclusiva)
dels parlars valencians de la comarca que estudia . Sense la informació de la distribució exacta i
generacional de les formes mal i roín, si és que ambdues hi existeixen, i amb una única ocurrència,
per la nostra banda, a Crevillent com a segona resposta i en un informant força ancià podríem
aventurar que no es tracta necessàriament d'una adaptació o integració de la forma castellana sinó
potserun arcaisme comparableal del valencià central sense deixarde costat, com massasovint, una
presumpta influència, difícilment eludible, del castellà, el qual pogué més que aportar alguna cosa
nova, reforçar-ne la permanència.'

Dolent és forma habitual encara entre les primeres generacions de tota la comarca però
només en l'accepció de 'malalt, amb dolors' . En (accepció que ens toca ara no n'hi ha rastre en
aquestes generacions i només reapareix entre els jóvens amb l'accepció provinent del model del
català oriental.

5'A més a més, hi ha més ocurrències, això sí esporàdiques, d'aquest mal-mala en el parlar d'altres
ancians crevillentins, entrevistats fora d'aquest qüestionari, que reforcen aquest tractament genuí.
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72. 'Que no és bo, referit a infants'. 
D Si un xiquet no és gens bo, és que és molí... M 

a) rom (010). 
o)ma/{011). 
c) malo(030). 
d) dalent 040). 

73. 'totroduk-se un objecte pünxant a la pelT. 
a Si estas jugant amb una águila, Inal te la pots... fgestj • 

a) cíawr (000). 
b) fincar (010); afincar (011). 
d) ficar (200). 

Fincar Q la seva variant afincar) na sembla haver üngut gata presencia en la historia del 
cátala. De qualsevol manera, Foisténcia d'aquesta variant al cátala de la nostra zona d'estudi i algún 
esguit aíUat en texto antics potser acaben per donar corroborado a aquesta forma, paral-lela al 
castella actual hincar o al castella medieval fincar. J. Coromines (DECat, s.v. ficar) ens en diu: 

És rnolt dublés que hagi existit una forma medieval fincar com la 
castellana antiga i portuguesa, pero que com a catalana sofement figura en 
diccionaris defíríents: «fincarlo genolí~~», Curial (NCL, H, 210), ÍAlcMm cita dos 
textos mes d'editors encara roes faiexperts, que- sabien mes el lienguatge 
macarróHíc deis libros de caballerías que el del Tirant: no solament pógtieren 
pendre per ütlia de nasal la ratlleta que sovint posen els mss. medievals sobre la 
/ perqué no es confongui amb aitres lletres, siná que ací la fa mes suspecta el fet 
que hl hagi (en dos deis casos) una altra n implosiva, car els escribes és molt 
freqüent que allarguessin la titila de nasal mes dei que calía, donant Doc a 
malentesos; altrament una de les cites és de fesganifós pasfjtafd'Attdreu Febrer 
que a penes es pot mirar com a mostea de {lengua catalana. Ficar és la forma 
correcta, que posa l'auíor en el raaíeíx Curial: «lo reyfícá esperons al seu cavaíl» 
(ed. Rublo, 20 í), i probablement és rúnica que ell va usar. 

És aquestauna explicado plausible? La nostra forma, dones, deüserunhíbridmodem entre 
el cátala ficar í el castella hincar? De nou, davant del dubte preferim adoptar una solució favorable 
al cátala: la mirarem com a forma genuína no pertanyent ais models estándards. De qualsevol 
manera, ací ens referim només a l'accepció mes punxent del mot, equivalent a clavar 'punxar-se, 
introduir-se un objecte punxent', parai-lel al castella hincar que té la mateixa accepció. 

Per últim, ficar és una clara innovado provinent deis models estándard, pero apücat al 
signifícat que tractem ara, sembla mes adequat tractar-lo cora un híbrid on s'fian encreuat la forma 
estándard i el significat local (cfr. barwj'ar'escarieiar, barrejar la baralla'). 

74. 'Adrecar a algú blasmes per una falta comesa, per una omissíó" greu, etc'. 
• Si son lili n'ha fet alguna de bpna, no li pega pero primer el... i després el castiga. • 

a) renegar (010). 
b) reganyar (030). 
e) rvnyir (031). 
d) renyar (040). 
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e)bonegar (090). 
Qxillar (180). 

La unítat léxica mes estesa a la comarca pera aquest significa! és renegari esdevé la forma 
basicarnent tradidonal. Respecte a la seva generado, poc se'n din en els diccionaris i obres 
eonsuílades. Deti teñir origen en el homgar,més habitual i tradicional en valencia, delira! ásbonir 
'bromir, bruñir1 ámb l'ajuda d'un judeocatalá ábonig(u)ar 'fer bé, miUorar1 (DECat, s.v, bonir). A 
aquest se li degtié incorporarla forma i.ei signifícat de renegar 'defear de reconéíxer com a seu' i de 
renec 'parauia injuriosa', 

Renyar no té existencia tradicional a la comarca, igual com rercyir amb el sentit de 'reptar, 
amonestar'. Aba dones, eonsiderarern el primer com a provinent de model estlndard del cátala 
oriental i e! segón provinent del castéllá. Notem que el cátala només adrnet renyir com a intransitiu 
i equivalen! a baraüar-se, maJgrat qae com a transitiii té existéncia.forta a íes comarques centráis 
valencianes. 

No s'ha aelarit definitivament rorigen de la forma xillar 'cridar1 (vg. DECat, s.v. xisclar). De 
qualsevol manera, pot ser una forma autóctona o, com a mínim, ben antiga i, per aixó, sera 
considerada germina, Malgrat aixó, en raccepdd 'reptar, amonestar' es traeca d'ima innovado basfant 
recent i, per consegüent, és —de moment— un loealisme, tot i que ja es traba en situado d'estat 
avancat de generalitzatíó. 

La forma reganyar, genuina en cátala, no no és pas com a verb transitiu57 i equivalent 
semántíc de renyar. Per aixó la eodifjquem com a castellanísme. 

75. 'Ernbrutar-se, taear-se'. 
a Si t'arrimes a unlloc que té pintura, segur que Chas... n 

a) embrutar (000). : 
b) sallarC0Í0>. 
c) martxar (030). 
d) tacar (070). 

La forma sallar, sota la pronuncia sulla(r), és fa forma mes estesa i propia de la comarca. 
És raot ben genuí í de carácter forca arcaic. No és d'ámbit general, menys encara amb el tancament 
déla o en u en tota la conjugado també rizotónica. 

76. 'Que té els cabeils rojos, verrnells; pél-roig!. 
D Com es d|u la persona que té els cabeils de color cárabassa, del color del pél de la panqtxa?' 8 

a) roig (010) / raig assafranat (01 i) / roig de panotxa (012) / rotg picatas (013) / roig 
apanotxat (014) / roig éncarnlssat (OÍS) / roig picotas (016). 

b)pelirrofxJo (030), 
cypelirroig (060). 
d)pél-roig(07Q). 
é) rovisco (180). 
f) saíransro (181). 

57 Apareix en el DEC amb el siginiíical segOent: «tr.: mostrar tos dents, un gos o allra bestia, coro 
arnenásant de mossegar; tr,: mostrar tes corbes d'una part del ees posant-fes a¡ descobert, estrenyent la roba que 

. les cenyeix í traient-les enfora. Quino regcmyam una natja reganyaüa una cama.lñtt: mostrar d'estár énfadat, 
matoontent, etc, amb paraules de reny, amb retrete, etc. És una oella ínsu,'x>rtable: lot eféia reganya.* 
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La creença una mica despectiva de l'entremaliadura dels pèl-rojos ha provocat el
desencadenament d'una potència lèxica creativa típica d'aquests casos. Per això, n'apareixen força
denominacions. És roig la base a partir de la qual es creen gran part d'aquestes formes. Totes les
considerarem genuïnes però no pròpies dels models generals . (Vg. entrada núm. 77 per a una
explicació més aprofundida de la denominació roig i de les seves accepcions)58

Rouisco té poques ocurrències i, per això, serà considerat com a localisme. No creiem,
doncs, que siguen les restes de (antiga denominació comarcal del concepte . De qualsevol manera,
el mot té una etimologia dïficil, tot i que evidentment emparentada amb roig i el llatí RUaEu. La
derivació no és inaudita : rogisc (DCVB) apareix aLlucena i a Mallorca ambel significat de 'rogenc'.
L'arrel pertany evidentment a la de RUSEU . No n'hi testimonis antics ni tampoc n'hem sabut trobat
parents en llengües pròximes . Podria ser un derivat del castellà rúbio, però no n'hem trobat rastres.

Safranero és, comse'n pot deduir fàcilment, una creació expressiva d'origen comparatiu.
Pèl-roig és la denominació d'àmbit general. Pelirroig, en canvi, s'explica millor com a

adaptació del castellà pelirrojo.

77. 'Que té els cabells de color entre castany clar i groc d'or'.
a Com es diu la persona que té els cabells de color groc?

a) roig (010).
b) rúbio (030) .
c) ros (070).

Laformaroig es troba força generalitzada per les comarquesmés meridionals del valencià
(Coloraina 1985 : 206-207) per al significat de'ros'. Històricament roig s'ha referit molt habitualment
aun color amb una component més omenys elevada de vermell però sense arribar-hi, ja siga per
la participació del blanc odel groc, ambla participació del negre osense. Així doncs, un pèl-roig és
aquell que té el to de cabell rogenc, però lògicament sense arribar mai aser vermell: bé ataronjat,
bé tirant a castany. Fins i tot hi ha un testimoni on es fan sinònims ros i roig, si bé ja en valencià i en
data relativament recent: Fscrig defineix «(aproximadament) roig com "lo mismo que rubio% "rbig
claryroja clara: rosflo o rubio, -lla"» (DECat, s.v. roig). De fet, actualment roig, abandade referir-se
al vermell en valencià general, també fa referència al marró otons semblants en tot aquest territori;
J. Coromines mateix en dóna exemples : hi ha aigua, terra, fang, pedres o roques roges en tot el
territori. A la comarca estudiada encara hemsentit en els anciansqueparlaven de roig totreferint-se
a tonalitats prop del castany: «la porta eixa, la roja» on nosaltres clarament hi véiem marró. De
qualsevol manera, la nostra zona ha optat per especialitzar decididament roig per al roig clar, és a
dir, el castany clar, ja prop de groc i, per tant, gairebé equivalent al ros, amb el consegüent oblit
d'aquesta forma, arraconada en derivats pera denominacions culinàries de tonalitat daurada (rossat,
rossejat). Pel que s'ha pogut comprovar,és una denominació genuïna i força tradicional però no
pertanyent als models estàndards .

Ros és la forma general estàndard en tot el domini català.

78. 'Decebut'.
o Si vas aun lloc 1 esperes una gran cosa i després el que et trobes és una coseta queno val res, et
quedes tot. . .

a) esquallat (010) / desquallat (01 l).

2 La diferència entre roig picatós i roig picotós no creiem qué siga suficient com perconsiderar el segon
com a deformació moderna de la primera, efectivament més tradicional.

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



Apèndix II

	

37

b) decepcionat (030).
c) decebut (070).
d) defraudat (080).
e) desenganyat (081).
t) desiblusionat (082).
g) quallat (180).
g) deshrauat (250).

La forma esquallat i sa variant desquallat (aquesta ja en Escrig amb el significat de
«desmayarse o perder el ánimo» i comparable al castellà descuajado «hacer aunodesesperanzar
ocaer de ánimo») són provinents del verb quallar'coagular'arb un desplaçament semàntic capa
una accepció més figurada. Creiem queno s'han de considerar castellanismes sinó formes pròpies
del model tradicional però sense coincidir amb els models estàndards, tot i que esquallar apareix
al Dval. Quallar, en contra del que podria semblar, deuserunareconstrucció a partir del tradicional
desquallar sobre quallar (la llet, (allioli, etc.), amb la desaparició del prefix i la igualació dels dos
mots emparentats; notemquequallar només té una ocurrència i la tercera generació.

Decepcionat es considera un castellanisme . Decebut, en canvi, cal tractar-lo com a
innovació provinent dels models normatius i estàndards.

Pel que fa a desenganyat, defraudat o desil-lusionat, es tracta de formes normatives Ci
genuïnes) però també existents en els models estàndards castellans . Com que sembla que
desquallat ivar. han estat les expressions méshabituals peraaquestsignificat, aquestes tres podrien
ser tractades com a innovacions coincidents amb les expressions castellanes d'igual significat
(desengañado, defraudado, desilusionado) .

Perúltim, cal codificarla formaun xic peculiardesfrauat. S'ha recollit la forma, benpropera,
defrfraudar (en un text del segle xvi,DCVB)igual comderivats no cultes comara frauaire (DECat, s.v.
frau i DCVB a Lleida i la Segarra). D'aquesta manera, el nostre cas deu ser un compromís entre el
cultisme generalitzat defraudar¡ la derivació popular, idea que té recolzament en la migradesade
casos trobats (només dues mencions a tota la mostra enquestada). En conseqüència, deuseruna
forma idiolèctica.

79 . 'No recordar, perdre de la memòria'.
o Si no te'n recordes és que se t'ha .. .

a) olvidar (020).
b) oblidar (070).
c) olviar (220).

Codifiquem separadamentolvidar iolviar, malgrat que es tracten de variants fonètiques del
mateix mot d'origen castellà. Vg. entrada núm. 80 (nadar) per a una explicació més detinguda
d'aquesta decisió en casos parallels (nadar-naar).

80. 'Sostenir-se i avançar dins (aigua per mitjà de certs moviments dels membres' .
o Si s'ha ofegat a la mar és perquè no sabia . . .

a) anear (010) /near (011).
b) naar (012) / anadar (013).
c) ramar (014).
d) nedar (040).
e) nadar (080).
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Per codificar les variants obtingudes caldrà recordaralguna de les reflexions ja explicades
referides a la fonètica . Les formes tradicionals de la comarcasón rama(r), anearCnear) i naar. La
forma primera, típica de Crevillent, és evident que s'ha de codificar comatradicional no coincident
amb cap model general: notem que és remaramb un canvi de vocalisme àton bastant estès a la
comarcaen altres mots . Ara bé, les variants nedar, near, anearinadar, anadar, naars'han de tractar
comameramentfonètiques? Creiem que básicamentno.Anear inearsembla que es presenten com
a les tradicionals aElx i el seu camp i no tenen gaire presència entre la segona i la tercera generació
(per a unapossible explicació d'aquesta e que abraça tot el paradigma, vg. Fonètica, vocalisme) ;
nedarnomés apareix entre els infants i sembla que es pot afirmar, sense poraenganyar-nos, que és
'una forma provinent del model oriental i no d'una restitució de lada partird'una forma tradicional.

Elproblemamés greues trobaen la codificació delesvariants fonètiques denadar(anadar,
naar). Certament és un únic mot afectat per diversos fenòmens de caire fonètic; així doncs, caldria
que tingués només un codi assignat. Malgrat això, creiem adequat prendre ací el criteri fonètic per
codificar-les separadament: no creiem que fóra convenient dir que naar forma part del model de
llengua tradicional coincident amb el general. Per això, tant naar com anadar, ets fixem com a
formes no coincidents amb aquest model.

81 . 'Part lateral d'un carrer, d'un pont, etc, generalment més alta que la calçada, que és destinada
al pas de la gent que va apeu' .
o Pel carrer van els cotxes, les persones van per la . . .

a) cera (021) a Crevillent; (060) a la resta de la comarca.
b) acera (03l ).
c) vorera (070).
d) baldosa (160).
e) baldossa (190).

La forma baldosa, d'origen evidentment castellà, és la forma tradicional a tota la comarca
llevat de Crevillent per referir-se a la vorera dels carrers'°. En aquesta localitat, per contra, és cera la
forma tradicional, també d'origen castellà . Peraquesta raó, assignarem un codi diferent a la mateixa
entrada segons lageografia. La forma cera s'explicaperafèresi del castellà acera, amblaconsegüent
adaptació fonètica del so [0]. Malgrat que l'afèresi no és realment unfenomen específicament català
(tot i que se n'hi donenmés que en castellà) i tenint la necessitat de distingir una altra ocurrència,
acera, on hi ha només l'adaptació fonètica [e] > [s], codifiquem aquella com a adaptació a les
regles, i aquesta coma mer castellanisme no adaptat ni arrelat al model tradicional.

Pel quefa a baldossa, ens trobem davant d'un «castellanisme castellanitzat» i no existent
en el model tradicional. De nou, malgrat que hi ha una variació fonètica, la codificarem
separadament ara ja completament castellà, malgrat no existir aquesta accepció en la varietat
estàndard (però sí en d'altres i ambla mateixa s sorda).

" Més encara quan vam preguntar a (únic entrevistat que respongué nedar -de la localitat de
Guardamar-si coneixia cap altra variant del mot, la seva resposta fou ferma : «jo no ho dic mai, però alguns aquí
diuen naar» . De fet, la forma tradicional guardamarenca ésnaar i no arrear ni near.

' Cal dir, percontra, que en castellà estàndard no existeixbaldosa exactament en aquesta accepció, tot
i que síque té presència dialectal: existeix a Saix, Villena iCartagena (Torreblanca 1976:245). De qualsevol manera,
pot tractar-se d'un mot castellà, que ha pres, per metonímia, unaaccepciódiferenciada en la nostra zona, bé que
des de les zones murcianes esmentades adés «deu haver passat al valencià meridional alacantí». (Vg . Colomina
1985 : 194-195) .
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82. 'Material negre que s'obté per la destil-lació destructiva del carbó o d'altres elements'.
o Com es diu el material negre que s'utilitza per a asfaltarels carrers?

a) blec (010).
b)galipot (01l).
c) alquitrà (060) / elquitrà (061).

La forma blec es troba força estesa en la primera generació de les localitats i partides més
costaneres i septentrionals (l'Altet, Torrefano, Vallverde, Perleta, els Bassars i Santa Pola). És evident
que té origen anglès black 'negre' tot i que no és fàcil saber el camí d'arribada a les nostres terres.
Podria estar relacionada ambd'altres anglicismes delmónde la construcció comarapórlan'ciment',
bric 'taulell, rajoleta' existents en altres zones del valencià i provinent de marques, ciutats o mots
utilitzats o escrits en els materials confeccionats, sovint, a l'àmbit anglòfon. Galipot és un gal-licisme
ambuna significat semblant que ha pres, aGuardamar i la Marina, el significat de quitrà. Alquitrà és
formabendocumentada (vg. DECat, s.v. quitrà) des del segle XIII, abans inclús que quitrà, i es troba
ben viva en la primera generació de la nostra comarca. Això ens condueix adubtar si arribà a ser
generalitzada o no la forma blec C galipot) i que la forma actual alquitrà fos unainnovació, o bé si
aquesta no degué desaparèixer mai i compartí terreny amb les innovacions europees introduïdes
ambla generalització de la revolució industrial, potser en el segle XIX. Ara bé, cal consideraruna altra
zona, on predomina alquitrà però on és blec encara unaforma sentida i, sobretot, recordada entre
els més ancians; es tracta, concretament, de la resta de les partides rurals il-licitanes . En canvi, tant
la ciutat d'Elx com la localitat de Crevillent no mantenen aquesta denominacióen cap generació. A
això, cal afegir que el jóvens generalitzen ràpidament alquitrà, forma que s'hi erigeix com a
preponderant.

Així doncs, blec i galipot pensem que ja han adquirit l'estat de formes tradicionals. Alquitrà
no és forma normativa en cap diccionari dels consultats a pesar que pot ser genuïna, i la seva
extensió creixent és evident que s'explica per influx del castellà. Per això, i sabent que podem
cometre un error d'adscripció, optem que codificar-la com a forma adaptada a les regles del català,
sense exceptuar Crevillent, on és cert que ja podrien incloure-la en la varietat tradicionals'

Pel que fa a elquitrà, cal dir quenomés té una ocurrencia en segona generació. Tot i això,
el fenomen fonètic que slti dóna es troba bastant generalitzat (elmozar, ermozar, etc.) i, per tant, el
considerarem variant pertanyent encara al model tradicional.`

83 . 'Local destinat a guardar primeres matèries, productes o mercaderies, o les existències de
reserva d'un local comercial' .
o Si tens un comerç, on guardes totes les reserves i materials queno caben a la tenda? . És un local
gran .

a) magasent (010) / amagasent (011) / almagasent (0l2).
b) almassén (030).

e' El cas d'Elx encara és més evident: en primer lloc, mentre que les partides més costaneres i, potser,
més relacionadesambla substàncianegra, mantenen bastantfermament ladenominació blec i la resta, més rurals,
la conserven més precàriament, Elx, com a centre urbà i, per tant, amb un parlar teòricament més innovat, ja ha
optat per ladesignació alquitrà,segurament d'origen castellà. Crevillent, més allunyat de la costa, menys relacionat
amb fús de la substància i, a més a més, força més castellanitzat que la resta de la comarca, potser optà per
alquitrà més antigament De qualsevol manera, tomem a repetir que considerarem el mot com a adaptació del
castellà en totes les localitats, més quan no seria possible ni operatiu distingir entre un presumpte alqultrà genuí
(mot propi dels ancians de la comarca que el facen servir) i alquitrà innovat per influx del castellà (propi de les
generacions més jóvens) .

62 Vg. mapa 169.
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c) almasén (060) / almasent (061).
d) magatzem (070).

No hi ha gaire dubte de l'adjudicaciódecodisacadascunade les formes trobades . Si de cas,
caldrà comentar la consideració de almasén com a forma adaptada per la sonorització de la seva s.
La variació de sufixos a-, al-, --o pertany estesament a la primera generació.

84. 'Local destinat aguardar vehicles automòbils'.
o Com es diu el local on es guarden els cotxes (no val dir cotxera)?

a) garaig (010) /garaix (011).
b) gara¡kle (030).
c) garatge (080).

La forma méshabitual de tota la comarcaper anomenar el garatge és cotxera. En aquest
cas, en canvi, ens interessavaquines formes preniagaratge enel parlar local. Cal advertirque garatge
i les seves variants no sempre es refereixen al lloc on es guarden els cotxes ; sovint també al-ludeixen
al taller o lloc on es reparen els vehicles o, fins i tot, a l'aparcament. Les formes garaig ogaraix són
pronúncies més properes a la del francès [ga'Ra3] bastant esteses en el parlar tradicional
(considerant, recordem-ho, queés cotxera la forma realment tradicional en (actualitat) .

85 . 'Coberta d'un edifici feta amb teules' .
o Com es diu la coberta d'aquest edifici [dibuix]?

a) teulà (000).
b) terrat (010).
c) tetxo, tetxat (030).
d) teixat (060).
e) teulada (070).
t) teulat (200).

Teulada té moltpocavigència a lacomarca; tot 1 això, força informants, malgrat no ferservir
aquesta forma, ens han assegurat que n'eraaquesta ladenominació tradicional . Tanmateix, comque
la casa camperola tradicional en tota la comarca no solia tenir-ne, substituïda pel terrat, pla i sense
teula, aquesta designació ha arribat a substituir la primera en qualsevol de les dues accepcions. Per
això, consideren ambdues formes tradicionals .

El cas de teulat té una mica de dificultat d'adscripció de codis. Afiladament existeix en altres
zones de l'àmbit català i és ben genuí. En canvi, ací només la trobem en informants de tercera
generació que, al costat de la mancança d'aquesta formaafavorde teulada en els àmbits normatius
i estàndards, fa que ens inclinem a pensar que és un híbrid entre l'arrel catalana de teulada i la
terminació local terrat.

Notemque codifiquem separadament teulà i teulada. Com hem manifestat a (apartat dels
criteris de codificació, aquesta mena d'elisions de la d intervocàlica no les consideraríem suficients
comper mirar els mots afectats per aquestes com ano coincidents amb la forma estàndard, vista la
gran extensió del fenomenen tot el valencià. Ara bé, el canvi invers, és a dir, la introducció de la d
on no n'hi haviapopularment, si que ens semblasuficient comperveure-hi una voluntat de correcció
per part de l'individu usuari de la forma. Per això, concloem codificant aquesta com a innovació
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originada en la varietat estàndard.1

86. 'Destruir, enrunar un edifici, un monument'.
o Si la teulada de l'edifici ha caigut, se n'ha vingut avall, és que s'ha . . .

a) aíonar (000).
b) esfondrar, desfondrar (001).
c) afondre (010) / fondre (014).
d) aíonir, afunir (01l).
e) esfondrar (012).
f) fonar (013).
g) hundir (030).
h) enfonsar pronunciat enfon [sjar (150).
i) eníonar (200).
!) esfonar (201).

Afonar és forma ben generalitzada a la comarca i bastant general en l'àmbit valencià,
estàndard i normativa. D'aquesta manera, la codifiquem comaforma tradicional coincident ambel
model de llengua general (en aquest cas, únicament amb el model valencià). El cas de fonar és
bastant excepcional- té només unaocurrència- i, malgratque l'afèresi no provoca canvi de codi,
ací la mantenim com a tradicional però ja no coincident amb el model estàndard (sobretot escrit,
on la diferència és més evident) .

Perla seva banda, (d)esfondrar també és forma d'àmbit general, malgrat sermenys habitual
en valencià. És pròpia de les generacions ancianes de Guardamar, sobretot en aquest sentit. Els
informants quela triaren com ahabitual en els seus parlars, dubtaren entre una pronúncia i (altra,
per la qual cosa no les codifiquem per separat.

Afondre (i la seva variant fonètica fondre) no sembla que existesquen en cap altre punt de
la geografia del català, malgrat això, no creiem que deixe de ser genuí. Deu estar emparentat amb
(d)esfondraramb unar d'origen etimològic (de la declinació llatina FUNDUS, FUNDóRLS, vg. DECat, s.v.
fons .

Pel que fa a afonir o afunir sí que apareix a terres occidentals (DCVB el documenta a
Gandesa i DECat (explica com a «compromís amb enfondir). De qualsevol manera, no és forma
estàndard. D'altra banda, codifiquem les dues formes unitàriament, ja que també els mateixos
informants oscil-laven entre una i (altra.

Parallel a afonar/afonir hi ha també esfondrar/esfondrir. Aquest darrer té una certa
presència a la comarca, però cal tractar-lo com aforma no pertanyent als models d'àmbit general.

Pel que fa a enfonsar, és unainnovació provinent dels usos normatius i d'àmbit general, no
existent en el parlar tradicional. Ara bé, la pronúncia normativa és enfonjzjar amb s sonora. La
subsitució d'aquesta per una de sorda, és indicativa d'una forma imperfectament adoptada

Per acabar, tant enfonarcom esfonar fa l'efecte que es presenten com a híbrids entre la
forma local més estesa afonar i les dues d'àmbit general més divulgades (enfonsar i esfondrar) .

Perúltim, cal matisar que la pregunta realitzada es referia al'afonament d'una construcció,
fassorrament o enrunament d'un edifici, un monument, etc. Hem pogut detectar una notable
diferència entre aquesta accepció i la d'anar-se'n al fons (de (aigua normalment). Mentre que per
a la primera hom pot dir afonar (a tota la comarca llevat de Guardamar i Crevillent), afondre (a

°Vg. mapa 182.

6° No codifiquem diversament desfondrar i esfondrar perquè sovint, el mateixinformant oscf-lava entre
les dues formes malgrat que només és esfondrar la forma acceptada normativament El mateix cal dir de afonir
i afunir.
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Crevillent), esfondrir (al camp d'Elx) i (d)esfondrar (a Guardamar), pera la segona homprefereix
afonar (a tota la comarca llevat de Guardamar 1 Crevillent), afondre (a Crevillent) i afonir (a
Guardamar). Tot iaixò, afonirestà esdevenint, al'hora d'ara, denominació genèrica atota lapoblació
guardamarenca.'

87. 'So o conjunt de sons inharmoniosos de qualsevolmena que no és la veu humana o animal,'ni
el so d'un instrument musicat.
o Un avió, si passa a prop, com que els motors són molt potents fa molt de . . .

a) ruido (030).
b) soroll (070).
c) ruió (170).
d) roib (220).

Roto ha patitprou canvis fonètics comper allunyar-lo del castellà estricte i estàndard ruido.
En canvi, ruido o, més sovint, ruïdo són variants ja suficientment pròximes al castellà com per
considerar-les comatals. Rutb podria sersemblant a rorb ; en canvi, com quenomés té ocurrències
ipoques-entre infants, fa l'efecte que siga més adequat considerar-lo un híbrid entre el castellà
ruido i el local roib.

Per últim, soroll malgrat queno sona gaire estranya en el parlar tradicional, la qual cosa pot
indicar que la seva desaparició ha estat recent, no ha tingut cap ocurrència comaprimera resposta,
per la qual cosa cal considerar-la ja evident innovació respecte de la varietat local tradicional .

88. 'Canal o conducte per donar sortida a les aigües brutes' .
o Com es diu el forat per on se'n va l'aigua d'un pati?

a) albelló (000).
b) sumior (010) /sumior (01 t).
c) espeïor (012) / despeYbr (013) / espior (014).
d) arbelló (01S) .
e) sumidero (030) / somidero (031).
f) surider (060) /somier (061).
g) desai(g)üe (120) / desauie (121).
h) forat (122).
i) corsomior (180).

Albelló és forma ben geniüna i d'aparició en els diccionaris habituals.
Sumidorises variants fonètiques tenen aparençade serformacions potsercreades aimatge

del castellàsumidero. De qualsevol manera, la seva formació morfològica és impecable (fins i tot és
prou habitual la variant ambo, ben clàssica en el sentit de 'absorbir, sobretot la terra' (DECat, s.v.
sumir) i, des del punt de vista semàntic, tampoc no hi ha objeccions aaquesta creació paral "lela.

En expedidor¡ variants també hi veiem una formació morfològica i semàntica que no posa
objeccions a la seva genüinitat, on, a més a més, s'afig la inexistència d'expedidor en castellà
estàndard, coma mínim en aquest sentit.

Pel que fa a sumidero i sa variant fonètica, no hi ha dubte del seu origen castellà, malgrat
ser adaptada la u en o segons la fonètica local tradicional, canvi que no creiem suficient com per
adscriure's a un altre codi possible.

6'Vg . mapa 083.
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Sumiderés un evident híbrid, adaptació morfològicaalcatalà (en el cas desomier cal afegir-
hi també altres canvis i adaptacions al català local: obertura de u en o al costat de la desaparició de
la d intervocàlica).

Per últim, desaigüe i ses variants fonètiques no tenen entrada en els diccionaris normatius
i d'ús actuals, llevat del Dval, que el dóna com a secundari, malgrat que DECat el considere, sense
explicacions, un derivat normal de desaiguar, omès per la majoria dels diccionaris (vg. DECat, s.v
aigua) . Tot i això, observant la generalitat de denominacions esmentades adés, fa l'efecte que siga
una expressió no del tot exacta perreferir-sea aquest foratque solhaver-hi als patis interiors . D'igual
manera, és una simplificació lèxica donar-li el nom genèric de forat.

89 . 'Obertura prima, allargada 1 profunda, que generalment acostuma a travessar tot el gruix d'una
paret, d'un sostre, etc .'
a Com es diu (obertura llarga i prima que avoltes es fa ales parets perquè la casa ha cedit o peruna
tremolor de terra?

a) Clevill (010).
b) crivill (012) .
b) raja ['radia] (011) .
c) grieta (030).
d) crieta (031) .

Clevill és forma ben arrelada en valencià malgrat no tenir gaire presència als diccionaris
d'ús. Aquest fet ens ha inclinat a codificar-lo com a forma genuïna però no d'ús en àmbits menys
restringits que els quotidians ; notem que el Dval, li dóna entrada però prefereix clivell.

En segon lloc, raja pr. ['radia] té una explicació més complicada . . Notem que hi ha un
nombre de possibilitats d'interpretació etimològica i d'interdependències que ens impedeixenveure
el cas com a mera adaptació del castellà raja j'raxa] . De qualsevol manera, davant del dubte
preferim optar per reconèixer una certa possibilitat de ser genuïna .

Grieta i crieta són formes d'origen castellà . La sonorització de la velar inicial no l'hem
considerada per assignar-li el codi corresponent.

90. Rebuigs de la cuina o de la taula, deixalles'.
o A on es tiren totes les sobres d'un menjar?

a) brossa (010) .
b) bassura (030).
c) escombraries (040).
d) fem (050) .
e) basura (060) .

El desplaçament semàntic de brossa no es troba gaire generalitzat entre els diccionaris
consultats, per això no la considerem d'àmbit general.

Bassura és un castellanisme evident, mentre que basura és una adaptació fonètica d'una
s sorda a una altra de sonora, parallel a bostesar.

Fem (ofemer) malgrat que són formes locals ben sentides, solen referir-se al fem del camp
i no als desperdicis casolans. Per això i ja que és la que solen proposar els diccionaris normatius
d'àmbit valencià, la considerarem com a innovació (només semàntica) provinent dels àmbits
valencians.

Escombreries (curiosament amb e, i no escombraries que és la forma proposada pels
diccionaris, vg . Colomina 1995 : 83-85) cal considerar-la d'origen oriental .
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91. 'Partícules despreses per la fusta en serrar-se'.
o Com es diu allò en què es convertix la fusta en serrar-se? Servix per a posar damunt d'un toll
d'aigua que s'haja pogut fer a la casa perquè absorbisca tota la humitat .

a) serraüra (010) .
b) serrin (030) .
c) serri (060) ; asserri (061).

Optem per considerarserraüra com a forma no coincident amb l'estàndard serradures tant
per la pèrdua de la d intervocàlica com per la singularització del mot.

92. 'Encenall, tros prim de fusta que es fa quan hom la treballa amb el ribot o altra eina semblant i
que en surten enrotllats en espiral' .
o Com es diuen eixa espècie de caragols de fusta que se'n desprenen quan hi passes una plana?

a) borumballa (000) .
b) borrumballa (001) .
b) barumballa (010) .
c) brumballa (01l) .
d) burumballa (012) .
e) borufalla (0l3).
f) burrumballa (014).
g) viruta (030) .
h) veruta (060) .

Borrumballa és l'únicavariantrecollida als diccionaris normatius, com asinònim d'encenall .
D'altra banda, borumballa, amb r bategant, apareix a diccionaris com el Dval, i es troba bastant
generalitzada en valencià (el DCVB la dóna a tot el Uarg del País Valencià: Benassal, Sueca, Alcoi i
Pego). Les altres variants amb diversos canvis vocàlics les considerem dins del model tradicional
però no pertanyents a cap model estàndard.

Pel que fa a veruta, malgrat ser ben propera a (estàndard castellana viruta, el canvi fonètic
és prou notable com per assignar-li una codificació diferent. En aquest cas, pot ser adaptació a les
regles fonètiques del català local.

93 . 'Recipient de vidre, de terrissa, de metall, etc, que serveix per contenir i abocar l'oli i el vinagre
d'amanir, etc .' .
o Com es diu el recipient per posar l'oli a taula?

a) setrill, setrillet (000).
b) vinagrera (030) .
c) aceitera (031).
d) vina[x]era (032) .
e) oliera (060).
f) catalana (180) .
g) porronet (181) .

Vinagrera és paraula usada en castellà en aquest sentit. Certament també existeix en català,
on la formació és perfectament paral-lela. Ara bé, la distribució peredats pot indicarque és més aïna
d'una innovació d'origen castellà, igual com vinajera i, evidentment, aceitera.
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Oliera és mot existent en català amb el mateix o semblant sentit Tot 1 això, és bastant
migrada la seva presència en àmbits generals on sembla que predomina setrill . Per això, i per la
distribució per edats que té (només en la generació dels jóvens) pot indicar que es tracte d'una
adaptació ales regles de formació catalanes a partir de aceitera .

Pel que fa a catalana i a porronet són desplaçaments semàntics oformes més locals per
denominar aquest concepte. Es troben, en aquesta accepció, bastant estesos a la comarca i, el
primer, tambéen comarques veines . De qualsevol manera no coincideixen ambla denominació del
parlar tradicional de tota la comarca (ni de les comarques véines). Són, doncs, denominacions
genuïnes creades en època més moderna. De manera un xic relativa respecte de les altres formes
d'anomenar el setrill, les considerem innovacions locals .

94. 'Paretprima formada generalmentper maons posats de cantell i quenormalment no suportacap
pes' .
o Comes diu la paret prima que separa dues habitacions però que no sosté cap pes?

a) sitara (010).
b) tabique (030).
c) tabic (060).

No éssitara una formamassaconeguda arreu del domini lingüístic malgrat forma genuïna
d'origen àrab (vg. DECat, s.v. sistar) enfront dels més generals envà o barandat, ací no esmentats.

95. Substància negra quees diposita al fumerals i tubs que condueixen fum' .
o Com es diu això negre que es fa a les ximeneres?

a) suja (000).
b) hollín (030).
c) sutge (070).
d) sulla (180).
e) cascarulla (250).

Cascarulla, variant de cascarrulla té un altre significat que ací es deu haver confós (per
manca de freqüència d'ús del mot en qüestió) . El cas de sulla deu ser una amalgama de suja i
segurament sullar, de qualsevol manera, no obrim un altre codii l'adscrivim ales formes pertanyents
a idiolectes.

Quant asutge és unainnovació de l'àmbit general, malgrat que sobretot és pertanyent al
català central (el DFPasbil, per exemple, en hollín dóna, per aquest ordre, sutge, sutja, estalzí,
estalzim).

96. 'Conjunt d'operacions destinades a netejar i blanquejar la roba'.
o Què es fa quan dediquem un temps anetejar la roba?

a) ruscá (010) / ru CÍ)xcú (011).
b) colada (030).
c) bugada (070).

Ruscada i sa variant fonètica és forma eminentment valenciana, però també del català del
sud de la Franja, aragonesa i gascona i documentada des d'antic (DECat, s.v. rusca) tot i que no és
d'àmbit general.
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Bugada és el mot estàndard recomanatper tots els diccionaris, també els específicament
valencians. Colada és el moteminentment castellà peraaquest concepte . No distingim entre la
pronúncia colada i colri, tot i que detectem una presència absoluta de la segona formaa la primera
i segona generacions, i alguna ocurrència escadussera de la primera i el consegüent predomini de
colá en la tercera generació.

97. 'Recipent més o menys cilfndric amb ansa semicircular que serveix per guardar, transportar,
trafegar, pouar, etc, líquids'.
o Com és diu el recipient queservix per adur aigua? [dibuix]

a) poal (000).
b) cubo (031).
c) galleda (040).
d) pual (090).
e) balde (190).
1) caldero (191).

ÉsPoal,pronunciat [po'ai ], la formafonètica pròpia, tradicional i absolutament generalitzada
d'anomenar aquest objecte en els parlars no relacionats amb els mariners, els quals, en canvi, fan
servir, al costat d'aquest, la denominació balde. Per contra, la pronúncia [pual] no hi gens és
habitual. D'entrada no la considerarem pertanyent a(estàndard ja que difereix de la forma escrita
poal. Tot i que seria molt recomanable que s'acceptés, no hi ha, de moment, gaire consciència que
siga forma acceptable ; més aïna, els parlants unamica coneixedors d'aquests temes, la rebutgen
comapronúncia «incorrecta» . Quant al seu origen, cal fixar-se en els tres individus que la fan servir:
un d'ells es tractad'un infantrelacionatfamiliarment ambaltres comarquesmeridionals valencianes,
on éspua! la forma normal . En els altres dos, un infant de Torrellano i unadonade segona generació
de Santa Pola, semblaria més raonable, segons el seu historial lingüístic, tractar-lo com aevolució
fonètica espontània, que potser se situa encara en una fase embrionària. Ara bé, l'influx d'altres
parlars veins no és gens insensat . De fet, Torrefano es troba fitant amb les partides alacantines, on
ja començaasentir-sepual. Davant això, optemperconsiderarpualun influxdels parlars valencians
meridionals, tot i que no podem oblidar la possibilitat que s'haja generat la mateixa pronúncia de
manera independent (més, quan hi ha casos semblants com ara Juan, cuet, predominants a la
comarca) . Balde és motusat també sobretot en el llenguatge marinercastellà ; no pertany al model
estàndard d'aquesta llengua.

Quant ala consideració de pua! com a forma no estàndard, som conscients que és una
decisió que podrà ser força controvertida. Exposarem les raons que ens han convençut d'aquesta
decisió; de qualsevol manera, vg . els Criteris de selecció lèxica .

Estem d'acord ambles afirmacions que fa Colomina (1995: 29) quan comentaque «si hom
ha acceptat com aestàndard la reducció de la oàtonaauen el català oriental, sembla raonable que
també s'accepte en el català occidental». Certament,Joan esdevéJuan a totalacomunitatlingüística
catalana, però no ho fa aixísempre poal, allà on existeix. Més encara, a la zona central valenciana,
patró bàsic de (estàndard occidental-valencià, solen realitzar la forma amb o. Com que no és mot
que forme part de (estàndard oriental, on se sol fer servirgalleda i, a més amés, (escriptura guia
fortamentel quehomconsiderapronúncia«correcta», mirempua! comaformaallunyadadelmodel
estàndard.

' Insistim, en canvi, que coincidim amb Colomina (1995 : 29) quan diu : «la pronúncia estàndard
valenciana de mots com ara Joan, Josep, cobert o obert ha de ser *Juan, *Josep, *cobert o *obert : i aquells
valencians que pronuncien cosir, collir otossir com a *cosir, *collir o *tossir faran béde mantenir aquestes darreres
pronúncies en l'elocució estàndard» ; açò no és impediment perquè la pronúncia pual, siga ací considerada com
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98. 'Llevar, dissoldre amb aigua clara el sabó o altra substància, esbandir' .
o Si vols omplir una marraixa amb aigua i té restes de vi, què fas perquè no farga l'aigua gust a vi?

a) rentar (000).
b) en¡xJuagar (030).

© mot rentar, provinent del llatí REcENTARE'refrescar, passar un líquid per quelcom' (DECat,
s.v. rentar) tingué en català, en principi, el significat de 'esbandir, aclarir (roba, etc.) amb aigua' .
Actualment aquesta accepció només s'ha conservat allà on no hi ha hagut neutralització vocàlica i,
pertant, on nos'ha confós llevaramb Ilavar. Malgrat que aquesta accepció arcaica no apareix al DEC
ni el DIEC (pera sí alDval i, en elDFPasbil en la part valencià-castellà), creiem que sí que forma part
dels models d'àmbit general valencià, on és ben estès.

99 . 'Estri que serveix per pentinar els cabells'.
o Què utilitzes per a pentinar-te?

a)pinta (000).
b) escarpidor pronunciat escarpior (010).
c) pintó (011).
d) peine (030).
e) batidor pronunciat batior o batió (190).
t) pentinador pronunciat pentinaor (250).
g) pentina (251).

Pinta és mot pertanyent al català estàndard d'àmbit generals ' Puntualment ha aparegut la
formaescarpi(d)or com asinònim de pintamalgrat que més comunament es refereix a un altre tipus
d'instrumentpentinador.Pintó és un motderivatno arreplegatpels grans diccionaris catalans ; no per
això, en canvi, deixa de ser una forma ben genuïna.

Pel que fa apentinano és gaire casual que es repetesca en diversos informants jóvens d'una
localitat concreta . Deu ser un localisme recent fruit de la transparentització del motpinta gràcies a
l'amalgama amb pentinar. Pentinador és molt puntual i té, en la majoria de la població, una altra
significació ('drap per evitar els cabells en ser tallats') .

Per últim, batidor (pronunciat batior o batió) és d'origen castellà, com ho delata la seva
morfologia (caldria esperar batedorcom a derivat de batre, forma aquesta que també existeix a la
comarca amb un altre significat) . En castellà no és d'ús estàndard actualment Es troba bastant
generalitzat però no creiem que s'haja de considerar la denominació tradicional.

100 . 'Ganxo petit de ferro o d'altre material que, penjat d'un fil i proveït d'esquer, serveix perpescar' .
o Què és açò? [dibuix] Serveix per a pescar.

a) ham (000).
b) arsuelo (030).
c) an¡BJuelo (031).

a no pertanyent als models estàndards .
s7 Malgrat això, cal dirque algun informant ha esmentat aquest mot, en determinats punts de la comarca,

com a sinònim de'pinta molt espessa per llevar polls i Ilémenes' i no estrictament com el nom genèric. Aquest fet
és molt general a la comarca veïna de l'Alacantí.
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d) anmol (060).
e) ansol (061).
t) harp (180).

Ham" apareix moltpuntualment sota la formahamp, malgrat que el seu diminutiu segueix
senthamet i no *hampet. Per aquestaraó, perlapoca trascendènciafonètica de les dues pronúncies
i per la migradesa de la seva existència, hauríem pogut optarper no codificar-lo comavariant dé la
forma estàndard. En canvi, el nostre informador tenia perfecta consciència que el motacabava en
;o ; el coneixement de la normativa, almenys per via de (escriptura, hauria pogut inhibir aquest
desenvolupament consonàntic.

Anzol i ansol sónformes adoptades iadaptades del castellà. En canvi, ansuelo imésencara
sense cap mena de canvi fonètic an¡BJuelo són íntegrament castellanes en la seva forma.`

101 . 'Fil d'acer dolç, d'una gran flexibilitat i tenacitat' .
o Com es diu el fil de metall?

a) fil daram (000).
b) fil dalambre, alambre (030).
c) filferro (070).
d) fil dalam (170).

La forma fil dalam podria ser tractada merament com avariant fonètica d'aram . De fet, les
alternances r/l són força sentides en aquest subdialecte . Apesar d'això, hempogut observar que la
presència d'aquesta forma és molt minsa i només entre la tercera generació. Aquesta raó ens ha
conduït apensar que deu ser, més segurament, un híbrid entre la forma castellana alambre on la
dissimiliació de vibrants és comprensible, i la forma catalana aram on no cap aquesta dissimilació .

Pel que fa afilferro, considerem queés forma provinentdel modelgeneral toti que sembla
que té existència en comarques pròximes, comara les Valls de Vinalopó, sota la forma fil de ferro.

102. 'Instrument consistent en un gran nombre de cerres, crins, brins rígids, etc., plantats en una
placa que serveix per netejar, fregar, etc.'.
o Si tens pols als pantalons, què hauràs d'agarrar (gest) per llevar-te-la?

a) espalmadora pronunciat espalmaora o aspalmaora (010) / espalmador pronunciat
espalmaor (011), .

b) cepillo (030).
c) cepill (060).
d) raspall (070).
e) raspell (140).

Espalmador és (única forma que recullen els diccionaris generals i ja ho fan com a mot
regional ; espalma(d)ora, doncs, és mot dialectal.

Pel que fa a raspell l'hem codificat comaforma normativa imperfectament adoptada, tot
i que desconeixem la raó del canvi que s'hi ha donat.

Vg . mapa 137.
' Recordem allò que s'ha explicat al desenvolupament dels criteris, apartat c) .
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103. 'Làmpada elèctrica formada per una ampolla de vidre i un filament metàl-lic que es posa
incandescent i fa llum'.
c Com es diu això [indicació o dibuix]?

a) bombeta (000).
b) pereta (001).
c) bombilla (030).

Pera apareix al DECcom asinònim de bombeta; pereta és al DIEC i al Dval. En canvi, no
apareix al DFPasb, tot i això codificarempereta com aforma coincident ambles acceptades per la
normativa."

104. 'Sac rectangular de tela cosit de tots costats, ple de llana, crin, ploma, etc, que serveix perjaure-
hi al damunt'.
o Què es posa al llit damunt del somier?

a) matalaf(000).
b) matalàs (001).
c) matalap (010).
d) colxó (060).

105. 'Recipient portàtil fet devímets, de joncs, etc, entreteixits, ambunaansasemicircular travessera
a la meitat de la seva llargària'.
o Quan estàs collint figues, què utilitzes per a posar-les?

a) cestella (010).
b) canasta (011).
c) banastra (012).
d) cesta (030).
e) [6]esta (031).
f) cistella (070).

Cestella és la forma pròpia del parlar tradicional de la comarca. Cistella, en canvi, és
innovació provinent dels models d'àmbit general (malgrat que també podria pensar-sequefos en
part, si més no, provinent dels dialectes veins: a Alacant ja és diu cistella).

Canasta, segons DECat (s .v. canastra) és la variant antiga de (actual canastra. Sent
Guardamar, on hemsentit el mot, un lloc de forts arcaismes, no seria estrany trobar-ne un altre com
ara aquest ; tampoc seria inversemblant que fos un dels molts castellanismes que existeixen en
aquesta localitat. Ens inclinem per la primera opció.

Banastra té una ocurrència molt minsa, tot i que sembla que sí que es forma coneguda a
la comarca."

106. 'Conducte vertical quedóna eixida a (exterior al fum' .
o Com es diu el conducte per un se n'ix el fum?

'° Vg. mapa 092.
71 Vg. mapa 103.
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a)ximenera (000).
b) xumenera (011).
c) ximenea (030).
d) xiraeneia (040).
e) fumerol (050).

Ximenera'Z, igual com xemeneia, és un gal-licisme que prengué, en el segle xv la forma,
encara més propera al francès xemenea (> cheminée). ©català principatf preferí les formes amb
intercalació d'una consonant i antihiàtica; el valencià optà per una altre procés antihiàtic : lligar la
terminació amb una altra més habitual -era . Ara bé, mentre que des del centre d'innovacions del
nord, hom preferí xemeneia, el valencià estàndard sembla haver triat fumera!, com així ho proven
alguns llibres de text infantils . De tota manera� ximenera no apareix al DEC, sí en canvi ho fa en el
DFPasbil i en el Dval (al costat de xumenera i fumerol) però remetent a xemeneia .

La forma fumerol no existeix a la comarca tradicionalment i sembla que té origen en el
model estàndard valencià, malgrat que no apareix com a primària en el Dual.

Perque faaximeneia, l'hem codificatcom a provinent delmodel del català oriental . Malgrat
això, aquest model presenta la forma xemeneia [jama'nsja], la qual, llegida per un parlant
occidental-valencià esdevindria [tjeme'neja] .Així doncs, el canvi vocàlic inicial e>¡deu serperinflux
de les formes locals . Tot això, pensem que no ha de fer variar la codificació esmentada, sobretot
perquè seria contraproduent encetar un nou codi que representés els híbrids entre el català oriental
i el català locaL73

107. 'Cadascun dels objectes mòbils, pràctics o de guarniment, que constitueixen l'equip estable
dels interiors dels edificis i que en complementen la utilitat' .
o Com es diu això [indicació o dibuix]?

a) mueble (020).
b) moble (070).

108 . 'Pla inclinat que serveix per passar d'un nivell a un altre amb escalons'.
o Què utilitzem per a pujar d'un pis a un altre?

a) escalera (020).
b) escala (070).

De laforma genuïna escala, no n'hem trobat rastre actualment. Ladesaparició d'aquest mot
deu ser recent ja que, al Pinós i Monòver, localitats de la comarca véina de les Valls del Vinalopó,
encara conserven escala per designar l'escala de fusta adossada a la paret de les cases antigues
(Coloraina 1985: 195) . Malgrat això, aquest fet no condiciona la codificació establida.

109 . 'Seient individual amb respatller i petges'.
a Què és això [indicació o dibuix]?

a) caria (010).
b) caria (011) a Guardamar; (090) a la resta .

72 Vg . mapa 133.

' 1 més encara quan l'amalgama pot ser també deguda al castellà chimenea.
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c) cadira (070) .
d) carida (200) .

110 . Vas portàtil generalment de vidre de coll llarg i estret, destinat a contenir-hi líquids'.
o On posem el vi per guardar-lo?

a) botella (000).
b) ampolla (001) al camp d'Eix; (040) alaresta de la comarca (inclosa la ciutat d'Elx, l'Altet,

Torrellano i la Marina) .

No considerem botella un castellanisme malgrat que per via d'aquesta llengua arribà des
del francès, d'on sembla que és originària (DECat, s.v. bóta) . L'arrepleguen tots els diccionaris com
a possible, tot i que és ampolla la forma més sentida en (estàndard oriental. Ara bé, sembla que fou
ampolla la forma habitual d'anomenar aquest recipient en les generacions antigues de la comarca,
com a mínim al camp d'Elx on encara ho recorden de manera força pròxima .

111 . Dit d'una cosa de què ha estat sostret el líquid que la recobria o amerava'.
o Si veiem la roba estesa i l'arrepleguem és perquè, segur, la roba ja està . . .

a) enxut (010).
b) entxut (011) .
c) sec (030) .
d) eixut (070).
e) enjut (180).

Les formes amb nasal han estat enregistrades per Montoya però no explicades (Montoya
1989 : 127-128). En concret, aquest autor troba en[f]u(g)a(r) al sud de les Valls del Vinalopó
(Novelda, la Romana de Tarafa, el Fondó de les Neus, el Fondó dels Frares, Barba-roja, l'Alguenya,
la Canyada de FAlenya i l'Ombria de la Sarsa) ; en canvi, troba eixu(g)a(r) a la resta nord. Simplement
descriu el fenomen : «aparició d'una -n- adventícia i africació de [f], no necessàriament en aquest
ordre» (1989 : 127) . NiDECat niDCVB recullenaquesta variant. És evident que té un paral-lisme amb
el castellà actual enjuto (cast. ant . ensucho), la n del qual deu serun desenvolupament consonàntic
d'una antiga geminada : Exsucru > *essuito > ensucho (cfr. hincar < *FICcARE) . Malgrat aquest
paral-lelisme no podem considerar les formes enxut i entxut com a castellanismes ."

En canvi, sec és la forma que s'estén fortament tant amb el significat de 'sec' com el de
'eixut' . En aquesta segona accepció, és un calc clar del castellà.

112 . 'Saquet (de plàstic) per guardar tota mena d'objectes, sobretot per dur la compra'.
o Quan vas a un supermercat, et posen tot el que has comprat en una . . . de plàstic .

a) bolsa (020).
b) bossa (070) .
c) borsa (140) .

113 . 'Peça rectangular de roba que serveixpereixugar-se la cara, les mans, etc, després de rentar-se

74Al'Horta d'Oriola hi ha Kla ropa, ya la puè recoger; ya ehtá enjuta» .
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o banyar-se, tovallola' .
OQuan et llaves la cara i les mans, després te les tosques en una . . .

a) tovalla (010).
b) toalla (030) .
c) tovallola (070) .

114. 'Arma ofensiva formada per una llarga fulla tallant i punxant, d'un o dos fils, recta o corbada,
i una empunyadura, amb guardamà o sense, on s'engrapa la mà, o ambdues mans, per al seu
maneig, espasa'.
OQuina arma de mà és la que més es gastava abans d'aparèixer les de foc?

a) espada (030).
b) espasa (070) .
c) espassa (150).
d) espà (220) .

La forma espà (també sota les grafies espaa, spaa o spa) és ben estesa des del segle xut
(DECat, s.v. espasa) però ja començava a generalitzar-se espasa en la llengua viva en el segle xv .
Certament no hi ha documentació posterior on aparega aquesta variant i, per tant, sembla dificil
creure que siga un arcaisme conservat a la comarca. Més aïna deu ser una forma castellana,
pronunciada segons les regles del valencià meridional (notem que a la vora d'aquesta comarca, a
Alacant, ja només sentim espasa)." Per això optem que considerar el mot d'origen castellà a falta
de més informació que ho desmentesca, però adaptat a les regles fonètiques del valencià local .

Espasa és unainnovació carno existeix en el parlar tradicional comarcal. En canvi, espassa
és una mala adopció de la forma normativa per influx de l'escriptura (llegida sota l'influx castellà) .
Notem que si fos forma vinguda oralment, seria més fàcil que es pronunciés amb s sonora'

115 . Instrument consistent en una fulla llarguesa, generalment d`acer, amb una vora afilada, proveït
de mànec i que serveix per tallar' .
o Què utilitzes per a tallar el pa?

a) ganivet (000) a Santa Pola ; (070) a la resta.
b) ganylvet (010) /gavinyet (011).
c) gavinet (012).
d) cutxillo (030)."

116. Instrument d'acer de tall molt fi que serveix per afaitar el pèl, els cabells, però també amb els
mateixos usos que el ganivet'.
o Com es diu el tipus de ganivet que es tanca?

a) navalla (070) .
b) navaixa (090) .
c) navaja (220) .

"De fet en el segle xvrn ja trobem espaser i espases al Llibre del Mostassaf d'Elx (Cano 1995 : 118) .
76 Vg. mapa 120 .
77 Vg. mapa 135.
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En el cas de navaixa ens decantem a considerar-la préstec interdialectal d'una altra
adaptació del castellà. Notem que, de les tres ocurrències d'aquesta forma, totes tres entre infants,
dues pertanyen a informants relacionats familarment amb altres comarques meridionals (la Marina
i laVall d'Albaida) i la tercera, malgrat ser elxana, és matriculada a la mateixa escola. En qualsevol
cas, no es pot descartar que siga una adaptació directa.

117. 'Fer agut el tall o la punta d'una aïna, una arma, etc . donant a la fulla (angle de tall adequat per
a fús a què és destinada, esmolar'.
OS¡ un ganivet no talla, hauràs de dur-lo a . . .

a) esmolar (000) .
b) amolar (010) J molar (011).
c) afilar (030) .
d) almolar (180) .

Afilartambé és forma catalana però no creiem que siga la triada per cap model estàndard
actual català, per la qual cosa la seva extensió és a causa del castellà, llengua que sí que el té com
a estàndard .

Lesvariants prefixals d'esmolarles consideremtotes variants locals, llevat dealmolar, forma
afilada que ha de ser tractada com a deformació per canvi de prefix de les formes tradicionals a la
comarca . Tot 1 això, cal fer notar que molar és forma també normativa, tot i que poc coneguda
enfront d'esmolar.

118 . 'Líquid contingut en la fruita fresca, ja escorregut i llest per prendre'.
o Si tens set, pots agafar una taronja, escórrer-la i fer-te'n un bon . . .

a) suc (000).
b) sumo (030).

Encara quedaalguninformant anciàque fa servirsuc en aquest sentit, ja que lamajoria opta
persumo i deixen suc per al 'suc sense escórrer'.

119 . 'Vàlvula d'accionament manual que, adaptada a (orifici d'un recipient o a (extrem d'una
coducció, regula (eixida d'un fluid' .
o Què s'obri perquè isca aigua?

a) aixeta (000) a Santa Pola, Crevillent, l'Altet i Torrellano ; (070) a la resta
b) eixeta (010).
c) grifo (030) .
d) font (180).

Igualment sentim encara aixeta (i eixeta) com a denominació coneguda i existent en els
parlars més tradicionals, arcaics i menys contaminats de la comarca. L'hem trobat viu o recordat a
Crevillent, Santa Pola, FAltet i Torrellano, a les tres darreres localitats exclusivament referit a (aixeta
de les bótes. De qualsevol manera, l'absoluta manca de reconeixement per part dels informants de
la resta de la comarca ens aconsella presentar les dues codificacions diverses esmentades .

Font és un desplaçament semàntic de caràcter local però bastant estès a Crevillent.
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120. Mesclarla baralla de cartes'.
o Què es fa ambla baralla perquè les cartes no queden ordenades i es puga jugar?

a) bamejar (010).
b) barallar (060).
c) barejar (170).
d) palmejar (180).
e) bandejar (181).
t) barrejar (200).

Peral significat de'mesclar les cartes' el català local té laformagenuïna barrejardissimilada
en bamejar. Per tant, barrejar és un híbrid entre la formalocal (en el significat) i la normativa (quant
a la fonètica). Notemque aquest motno té existència tradicional en una altra accepció que aquesta.

Barallar, en canvi, deu ser un castellanisme adaptat (sobre baralla 'cartes' que existeix a
Eivissa, València, el Maestrat i l'Alguer segons el DCVB) tot i que té existència en grans zones de
(àmbitlingüístic català (Val., Maestr., Fraga, Tamarit de Llit també segons DCVB). Notemque barallar
augmenta la seva presència en les últimes generacions tot substituint bamejar. La variant barejar
sembla un híbrid entre el local bamejar i el castellà barajar (o barallar); per la seva insignificància,
considerem que ha d'adscriure's al codi de les formes d'un idiolecte. Bardejar i palmejar són
deformacions del tradicional bamejar, amb aproximació a una familia de mots més coneguda i
transparent (bardomera, albardar, palma, palmera)."

121 . 'Cilindre de qualsevol matèria cèna que envolta unametxade cotó que faunaflama lluminosa
quan hom l'encén'.
o Amb què ens il-luminem si no hi ha llum?

a) espelma (000).
b) ciri (001).
c) v['e]la (030) (pronunciat també ['bela]).
d) v['s]la (060) (pronunciat ['vela], ['bela], ['vels], ['bsls], ['vele], ['bele]) .

Vela, l'hem considerada forma castellana sempre i quan la pronúncia corresponga auna
e tancada Si la e esdevé oberta homiremcomaadaptaciófonètica ales regles del català. Observem
ací com no hem tingut en compte els altres fenòmens fonètics comara el betacisme o el tancament
de la vocal, mentre es done, en aquest segon cas, (assimilació vocàlica.

122. 'Líquid alcalí emprat per ferla bugada'.
o Què utilitzem perquè la roba quedemés blanca, a banda del detergent?

a) lleixiu (000).
b) le¡xlia (030).
c) legia [le'tia] (060).
d) aigüeta (180).

780primer cas també potexplicar-se ambel mateix fenomen que afectà terrerola per esdevenirterderola
en el parlar d'Alcoi (Colomina 1991 : 34) o a la família d'albardar-bardomera, emparentat amb el castellà barro i
l'aragonès bardo i d'altres mots també aragonesos bimardo, mardano, sisando, zordeaca que alternen amb la
solució més estrictament castellana bimarro, marrano, sarrio i zurriaga (Zamora 19852: 234). Cfr. també lasolució
castellana izquierdo al costat del català esquerre .
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Hi ha encara alguns informants que poden designar amb lleixiu el líquid embotellat i no
solament el confeccionat tradicionalment, tot 1 que laimmensamajoria distingeixambdues realitats,
l'una tradicional, l'altra moderna .

123. Manyoc d'espart, de fils d'alumini, esponja dura, etc, que serveix per fregar, especialment els
plats, les rajoles, etc .' .
o Quina cosa utilitzem pera refregar i netejar una paella bruta?

a) fregall (070).
b) estropall (220) .'9

124. 'No brut' .
o Ei contrari de brut.

a) net (070) ; pero (000) a 1'Altet.
b) !limpio (220).

La denominació general a la comarca és llímpio . Només els informants de 1'Altet altemen
les dues denominacions, però afavorint sempre el castellanisme . De tota manera, diversos ancians
de les partides centrals, occidentals i meridionals ens remarcaren que net era paraula viva a la seva
partida en els ancians de la sevainfantesa (potser individus nascuts abans de Pany 1860) . L'afillament
d'aquesta resposta i el record massa llunyà ens en fa dubtar i optem per considerar llímpio ja mot
establit com a tradicional alacomarca, adaptació d'unmotcastellà . Només FAltetmanté net tot i que
s'hi troba en retrocés bastant marcat.8°

125. Emportar-se la humitat, el líquid que conté una cosa' .
o Si et llaves les mans després te les hauràs de . . .

a) torcar (010) .
b) secar (030) .
c) eixugar (070) .
d) trocar (180) .

Torcar és mot existent en català estàndard però l'accepció que trobem en el nostre estudi
no hi coincideix deltot . Torcar és enels diccionaris catalans consultats'netejar fregant amb un drap,
un paper, etc.';en canvi, nosaltres cerquem faccepció'assecar (una cosamolla) passant-hi quelcom
que se n'emporte la humitat', eixugaren català estàndard però torcaren el catalàlocal de lacomarca
(i d'altres comarques valencianes), en deferència ales quals el Dval afig a la definició un altre matís :
<metejar, eixugar fregant amb un drap, un paper, etc». No considerem, per tant, aquestaaccepció de
torrar com a pertanyent a cap model estàndard.

Secar és castellanisme en aquest sentit, no ho seria pas, sota la forma assecar, si ens
referíssem a assecar alguna cosa que conté aigua de manera natural .

126 . 'Que no ha pres aliments des del començament del dia'.

79 Vg. Mapa 131 .
8° Vg. mapa 154.
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o Si no has menjat encara de matí, és que estàs en . . .

a) en dejú (000).
b) en dijú (0l0).
c) en aiunes (030).
d) en ajunes (060).
e) en aiú (170) / en ajú (171).
t) en dejuc (180).

Les formes méshabituals a la comarca per denominar aquest concepte són en dejú, forma
aquesta coincident ambel català estàndard normatiu, ien dUú, formagenuina bastant generalitzada
a tot (àmbit català (vg. DCVB) però no normativa.

La forma en aiunes és forma íntegrament castellana (recordem que l'adaptació de la
terminació plural femenina no la considerem com a tal) . En ajunes, en canvi, ja es presenta com a
adaptació fonètica pel canvi [y] >[d3] .

Les formes en ajú o en alú les tractem com a híbrids entre la forma castellana en ayunas
i el català en dejú .

127. 'Dolç en forma de coca de pa fet amb farina, sucre, ous, llevat, etc'.
o En Pasqua, mengem mones. La resta de Pany en mengem unes de semblants però més grans i
sense ou .'

a) mona (000).
b) tonya (010).
c) fogasseta (01 l).

Aquest menjar és propi de la zona estudiada C de gran part de València) i, per això, no es
recull en tots els diccionaris normatius catalans, llevat del Dval. De qualsevol manera, creiem que
les tres formes sóngenuines i acceptables, malgratque tonya tinga unaexistènciaparal-lela a Múrcia,
la Manxa i Aragó. En qualsevol cas, la mona, dolç de formes bastant variades és conegut i menjat en
tot l'àmbit català i sempre durant la Pasqua."

128. 'Fruit de l'alberginiera'.
o Vg . dibuix.

a) albargina (010) a 1'Altet i Torrellano ; (090) a la resta / bargina (01 l) .
b) albargenya (011) / bangenya (012).
c) beren[x]ena (030).
d) albergina (050).
e) beren[d3]ena (060).
f) albargïnia (070).
g) albarngena (250).

La forma albergina, la qual només apareix, dels diccionaris consultats, en el Dval com a
entrada secundària, la podem considerar comainnovació provinent del model estàndard (escrit)
valencià, fonamentalment per la seva e interior, enfront de les variants albargina (i bargina) que
canvien aquesta vocal per a, formes aquestes pròpies del model tradicional de part de la comarca

8' Vg . mapa 184.
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CTorrellano i 1'Altet) . L'aparició d'albergnna fora d'aquestes localitats és index de préstec o relació
interdialectal .

Albarginia, variant d'albergínia, cal considerar-la forma provinent dels models estàndards
no marcada específicament coma oriental o valencia .82

Albargenya i bargenya són les variants pròpies del català comarcal.Albargena apareixales
partides orientals enles generacions ancianes, teteres ambFAltet on jahi ha nomésalbargina. Podria
ser, doncs, unaforma local intermèdia entre la de més al nord i la de la comarca pròpiament o bé
un encreuament puntual i personal entre la presumpta forma pròpia albargenya i la ja veïna
albargina. Optemper la segona pensada.

Berengena és adaptació del castellanisme, també bantant generalitzat a la comarca,
beren [x]ena."

129. 'Fruit de la cogombrera'.
o Verdura verda, de forma allargada, semblant a falficòs però més fosc, curt i gros .

a) pepino (020).
b) pepí (060).

130. 'Pastanaga, safanòria'.
o Verdura de color carabassa, pareguda a la safanòria.

a) safan(5 ria (000).
b) cari['o]ta (010)/carl['o]ta (011).
c) sanaória (030).
d) [6]anaória (031).
e) pastanaga (040).
f) sanaòria (060).
g) carrota (090)."
h) escarlota (180).

La denominació general i també tradicional d'aquesta verdura és safanòria o carlota (amb
la o oberta o tancada) .

Quantasanaória (o [6 ]anaória) és formacompletament castellana, enfront de l'adaptació
sanaòria.

Pastanaga, pronunciat pastanaga, en l'accepció que tractem ara és d'origen orientaV`

' La forma que correspondria justament en aquest apartat seria albergínia. Ara bé, la mancança
d'aquesta forma al costat de la pronúncia oriental [elper'3inial, on a i e es neutralitzen, així com en I'occidental-
valenciana [alpar'd3inia], on la e de la grafia se sol pronunciar com a a, fan que en qualsevol model oral la
pronúncia amb a siga molt més habitual, malgrat l'escriptura

83Vg. mapa 085.

°" «La pastenaga s'anomena en les terres valencianes meridionals de dues maneres : la de color morat
safanòria i la de color taronja o més aïna butà carlóta aAlcoi, i a la Marina: carlòta a l'Alfàs (per contaminació del
nom de dona Carlota), carròta a Callosa [ . . .l» (Colomins 1991 : 148) .

' Malgrat que els diccionaris prefereixen la grafiapastanaga, Colomina (1991:261) opta, per a nosaltres
encertadament, com dicta (etimologia, perpastenaga malgrat la pronúncia general valenciana amb a.

' Vg . Colomins (1991) en 1'entrades carlota i pastenaga i DECat, s.v. pastanaga.
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131. 'Patata, trumfa'.
o Una truita pot sera la francesa ode . . .

Patata és forma pròpia del català oriental però també del castellà ; la codifiquem com a
innovació general (malgrat que és només pròpia del català oriental) coincident ambel castellà.

Creiila té origen castellà (igual compatata) perquè el producte va ser portatdes d'Amèrica
percastellans . És acceptable, doncs, aquesta denominació estesa pertotdel País Valencià. Comque
és un castellanisme necessari no el codifiquem comatal. Apareix alDval, al DFPasb i al DIEC com
a secundari. Totes les variants de creilla les considerem pròpies del parlar tradicional, ja que totes
tenen presència notable en la primera generació."

132. 'Carxofa'.
o Vg. dibuix.

a) creüla (000).
b) queraüla (010) / quereiila (011) / querilla (012) / crilla (013).
c) patata (080).

a) carxofa (000) a FAltet i Torrellano ; (070) a la resta.
b) encarnella (0¡0).
c) ancanària (01l).
d) accarxofa (012) / acarxofa (013).
e) alcatx['o]fa (030).
f) alcatx['o]fa (060).

Carxofa és forma pròpia del model tradicional només a 1'Altet i Torrellano. Ala resta seria
forma de nova incorporació .

Encamella és la denominació tradicional i típica de gran part de la comarca.ACrevillent
actualment predomina carxofa, en les seves variants accarxofa o acarxofa, malgrat haver-hi una
Costera de les Encamelles, comatopònim. Ancanària és la forma habitual de Guardamar, tambéés
forma propia i considerada genuïna per nosaltres.

Per últim, alcatx['o]fa és tractada ací com un mot adaptat a la fonètica catalana ; no, en
canvi, alcatx['o]fa.

133. 'Mongeta, fesol' .
o Llegum Vg. dibuix .

e' Vg . mapa 110.

s°ASegura (1998:139) trobem un assaig de l'origen d'aquest mot: «sembla que és un derivat de card. El
DECLC el dóna emparentat ambalcanería ('carxofa' a Guardamar) i amb el castellà alcanería: "potser d'una
metàtesi alcanereya (cf. alcaraúlla > àr. qarauya). En canvi, hi ha, segons el mateix autor, cardaaella al Pallars
i Andorra 'alcachofa silvestre' que la fa provenir d'una assimilació de CARDUA MELINA'cards de color groc viu, cards
de color mel', "que ha deixat també curiosa descendència en terres llunyanes, en les quals, però, -MELNA s'havia
dissimilat en -VELNA : d'una banda pisà antic cardavella 'mena de card' [.. .] . D'una forma dissimilada en -NELNA
podríem obtenir *~ANELLA motja molt prbxim al nostre encarnella.» D'altra banda, *cardella, derivat diminutiu
del femení (o plural) carda, podria estartambéen la base del nostre mot, ambun canvi semblant al que ocorre en
mots gavarnera-garvardera 'gavarrera'

89 Vg. mapa 100.

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



Apèndix 11

	

59

a) fessol (010).
b) habitxuela (030).
c) mongeta (040).
d) fesol (050).
e) betxuela (060) / habetxuela (060) .
f) fessol (150).

Fresol és la denominació tradicional peraaquest llegum en totala comarca fins fa benpoc,
malgrat que s'ha especialitzat força al tipus més habitual de fesol (fesol de careta). Per a la
denominació genèrica, queés la que preguntem, el castellanismehabitxuela té moltíssima extensió
i ha arribat gairebé a substituir la denominació tradicional. Hi ha també l'adaptació betxuela, amb
afèresi, fenomen força conegut a la comarca, i obertura d'una i àtona en e.

Mongeta no és forma del tot estranya en aquestes latituds ; de fet, encara se sent aAlacant
o Alcoi en el sentit de 'fesol cuif. Tot i això, en la denominació genèrica del llegum és d'origen
oriental, més quan és forma pròpia només d'infants.

Fesol és la forma preferida pels models occidentals-valencians mentre que fessol és una
adopció fonèticament imperfecta on es veu (influx d'una lectura acastellanada.`

134. 'Taronja'.
o La fruita més cultivada aValència.

a) teronja (010).
b) taronja (070).

Malgrat que les diferències entre les dues denominacions són únicament fonètiques, són
variants força representatives de zones i àmbits concrets . Lavariant ambamba és l'opció normativa.
Amb e, en canvi, és pròpia de certes zones valencianes (segonsDECat, s.v. taronja, existeix teronja
a Monòver, Almassora, Castelló de la Plana, Borriol i Xixona però ja taronja a Alacant) .

135. 'Poma' .
o La fruita que Eva donà aAdam.

a) poma (070)
b) mançana (130).

Poma és forma existent encara a la comarca veina d'Alacant on comparteix terreny amb
mançana. Al Baix Vinalopó, en canvi, poma es coneix però no s'admetcom a forma pròpia; si de
cas, noméscom amena de poma més menuda 1 d'un certcolor. Tot 1 això, ambmassa vaguetat com
per considerar-la actualment forma tradicional.

Pel que fa a mançana té tot (aspecte de ser un mer castellanisme . Ara bé, caldrà que
repetim ací les paraules de Colomina (1985: 185) :

No s'ha de considerar mançana, -er(a) com a préstec del castellà, car
maçana (<MATTiANA) ja apareix en els escriptors clàssics, i la n epentètica de
mançana també es dóna en mots autòctons com mangrana (per comptes de
magrana) .

'° Vg. mapa 127.
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Davant aquestes afirmacions, certament benfonamentades, podríem optar per codificar
mançanacomaformapròpia . Ara bé, la inseguretat d'aquesta informació` ens condueix aoptarper
una altra codificació, potser no del tot adequada, però creiem que més propera a la realitat : serà
tractadacomahíbrid entre el català i el castellà, semblant a altres casos com ara llició, hòmia, astò,
arranyar oseguns (lliçó, humida, açò, arrapar, segons). Certament, no és un híbrid, però fàcilment
la conservació tan ferma d'aquest presumpte arcaisme deu ser deguda a la pressió del castellà.
Aquesta afirmació, Ehem poguda aplicar a molts altres casos parallels. Ara bé, ací s'afig un dubte
força sòlid: l'arcaisme és formalment massasemblant a la forma castellana: no n'estem gens segurs
quesiga efectivament una conservació d'un mot medieval .

Hi ha dos altres casos força simètrics al cas de mançana: alquitrà i espà, considerats, per
contra, adaptació i no híbrid, ja que aquests contenen fenònems fonètics que hem considerat
adaptacions al sistema català, cosa que no ocorre en mançana.

136. 'Préssec' .
o Fruita d'estiu que té la pell suau com si fos de vellut.

a) bresquilla (000) aSanta Pola, Torrellano, l'Altet, Elx i totes les seves partides ; (050) a la
Marina, Guardamar i Crevillent .

b) malacató (011) l melacató (012).
c) melocot6 (060).
d) melicotó (080).
e) fresquilla (190).

Melocotó, denominació quedónasubentradaen e1DECat, s.v. meló, noés forma tradicional
en capcomarca catalanoparlant. En canvi, existeixen les variants melacotó envalencià, melicotó en
les Balears, malacató o malacaton al català nord-occidental . També es presenta malacotoner al
Maestrat i melicotoner a Eivissa. El mateix Coromines afirma que és forma acceptable en aquests
territoris . Ara bé, els diccionaris normatius nomésdonen, abanda depréssec i de bresquilla, la forma
melicotó, queconsiderem normativa, procedent del model general (tot i quedeu ser més pròpia de
les Balears) i coincident gairebé amb el castellà, malgrat que es defineix comavariant del préssec.
Melocot6 serà tractada com a adaptació de la forma castellana . En canvi, malacató omelacató són
les formes tradicionals, al costat de bresquilla (però no actualment a Guardamar, la Marina i
Crevillent) per denominaraquesta fruita.

Hi ha unadarrera variantfresquilla que és arreplegada en els diccionaris castellans com a
variant del préssec (DVox perexemple) . Aquestfresquilla és d'origen murcià ; vegem les paraules de
J. Coromines (1976-7:120, vol. III) : «El murcià fresquilla (García Soriano) no presenta,com es podria
creure, (alteració directa de P en f, sinó el canvi típicament murcià de b- en f- darrere la s de
l'article plural».

Deixem de costat les diferències de classe (préssec més petit, de secà, mésxafat; etc.) ja
que coincideixen poc entre uns informants i d'altres .

137. 'Cirera' .
o Fruiteta d'estiu, vermella, que sempre va en parelles .

a) cirera (000).

9' Notem que a Alacant, predominava fins fa uns anys poma, pomera i ara s'ha estès de manera força
generalitzada mançana: extensió d'un arcaisme? Potser sí, però coincident plenament amb el castellà .

' Notem que la pronúncia s per [e] no és tinguda coma adaptació estricta .
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b) cirereta (001) .
c) cireta (010).
d) ceressa (030) .
e) [8]ere[8]a (031) .
t) cira (180) .

Cireta, variant bastant estesa ala comarca, és unahaplologiadel diminutiu cirereta, parallel
al de cirerper cirerer. A partir d'aquestes dues formes, normatives en tots els models estàndards del
català, s'ha creat una variant localcira, des de la forma reduïda en diminutiu, que ja no és normativa.

Tant ceressa com [8]ere[6]a són preses del castellà amb adaptació al sesseig la primera i
sense cap adaptació la segona.

138 . 'Llentilla' .
o Llegum de color marró que més solen odiar els xtquets.

a) gentilla (010) .
b) llentilla (070) .
c) dentilla (090) .

De nou ens trobem davantvariants merament fonètiques que prenenvalordistintiu . Lentilla
és la pronúncia tradicional de la comarca, fruitde la dissimilació de les dues palatals laterals . Dentilla
és variant fora del model tradicional comarcal amb una dissimilació diversa, pròpia d'altres
comarques valencianes . Llentilla és la forma normativa pròpia del model estàndard.

139 . 'Tomaca' .
o Verdura encamada, vermella.

a) tomata (010) .
b) toraca (050) .

Les dues formes són normatives isón recollides en els diccionaris consultats, tot i que com
a regionals . La pròpia de la comarca és laprimera ; l'altra pertany al model tradicional de comarques
valencianes més septentrionals que la nostra i és (entrada bàsica del Dval.

140. 'Espàrec'.
o Mena de verdura que pot serverda o blanca, en Manda o sense [dibuix] .

a) espàrrec (000) .
b) espàrric (010) / espàric (011) / espàrec (013).
d) espárrago (030) .

A banda d'espàrrec, existeixen les variants fonètiques i arcaiques esmentades que no
considerem normatives . Espàrec, variant antiga i etimològica, sí que és recollida pels diccionaris
normatius . Malgrat això, només la sentim en la primera generació d'algunes zones rurals de la
comarca, la qual cosa ens indueix a no considerar-la lògicament com ainnovació però tampoc com
a forma pròpia del model estàndard. Espàrric i espàric tenen presència suficient en la primera
generació com per considerar-les tradicionals .

A Guardamar i Crevillent ha estat espàrrago la resposta unànime de tots els informants .
Malgrat això, molts informantes (inclosos els ancians) se sentien força identificats encara amb la
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forma espàrrec, la qual, doncs, mirem com a pertanyent al model d'aquestes localitats sa

141. 'sépia' .
o Mollusc de la família del calamar.

a) sípia (000).
b) sépia (080).

Sípia és la forma tradicional de tota la comarca. Pel que fa al català estàndard, sembla que
s'ha preferit optar també per sípia malgrat el predomini de la forma ambé també. De fet, el DEC
dóna la formaambvocal i comaprimària, igual comel DISC i elDval; en canvi, elDECat i elDCVB
dónenentrada primària asépia. El DFPasbil fa aparèixer, per aquest ordre, sípia i sèpia.

Davant d'aquestes altemances, considerem ambdues opcions existents en els models
estàndards . La primera pròpia de la comarca que estudiem, la segona innovació, coincident amb
l'altra forma normativa catalana C sembla que tambégentüna) sépia, encara queno podem oblidar
l'influx de la resta de dialectes catalans veïns que prefereixen sépiao el mateix sistema castellà que
també accepta sepïa, tot i que sembla que prefereixjibia. Així doncs, optem per donar-li el codi
corresponent a innovació pertanyent a l'estàndard però coincident amb el castellà.

142. 'Musclo' .
o Mollusc negre ambla molla de color carabassa. També n'hi ha en llanda.

a) me[x]illó (030)
b) clòtxina (050) .
b) mequelló (060) /mequelló (061) lme [x]elló (062).

Comqueno hi ha formes altematives i sí que, en canvi, trobem variants mésadaptades que
d'altres, codifiquem les formes de manera relativa a les trobades en aquest cas. Així, me[x]illó ,
malgrat que no conté nasal final, manté la velar fricativa castellana i, per tant, el codifiquem coma
castellanisme sense adaptar, en contra dels criteris establits al principi d'aquest apartat. En canvi, les
formes amb adaptació de la [x] en [k] i me[x]elló amb canvi vocàlic -totes també sense nasal
final- les mirem com aefectivament adaptades.`

143. 'Bacallà' .
o Peix que es menjasec.

a) abadejo pronunciat abaejo (010).
b) bacallar (011).

93 Vg . mapa 119.
sa Sípi(a) és pròpia de Mallorca, Menorca i al Rosselló (DCVB i DECat, s .v. sépia) ; a la resta del territori

aquests diccionaris atribueixen la forma sépia. En canvi, el LMP dóna sépia a totes les localitats de les
circumscripcions de Girona i Tarragona; a les tres de Barcelona, hi ha sépia (B1), sípiasepió (B2) i sípia (B3) . AI
País Valencià només hi ha sépia, llevat precisament de Santa Pola on recull sípia . Pel que fa a les Illes Balears, hi
predominasipi a Mallorca, sípiaaMenorca peròsépia a Eivissa. Per la nostra banda, ens sembla haver sentit o llegit
sípia en algun programa culinari de la TV3 .

95 El LMP recull a Santa Pola, a banda demeíxfiQó tambémorcilló i musclo que nosaltres no hi hem pogut
sentir (mapa núm . 704) . Musclo també a Alacant i Dénia.
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c) bacalao (030).
d) bacaaat (060).
e) bacallà (070).

Aba(d)ejo és un castellanisme antic en tot el català occidental que es recull en elDval com
a entrada bàsica; el DISC el dóna comamena de peix semblant al bacallà però mésmenut; el DEC
només pren l'adaptació abadeig com a sinònim del bacallà. Malgrat la gran presència del mot en
bona part del valencià, no creiem que s'haja de codificar com a del tot pertanyent a un model
estàndard, més quan hi ha pèrdua de la d intervocàlica .

Bacalat és adaptació dels infants, a partir de bacalao, comprès com si hagués estat
*bacalado.

144. 'Cigró' .
0 Llegum que es posa a la cam d'olla .

a) cigró (000); (070) a Guardamar.
b)garbanço (030)/garban[6]o (031).
c) garbanç (060).
d) garvanço (220) (només a Guardamar).

AGuardamar és actualment forma tradicional només garvanço. La variant méspropera al
castellàgarbanço és d'existència molt més moderna i només apareix en generacions jóvens o entre
els infants, ja no solament de Guardamar.

145. 'Cullera, estri de menjar
0 Per a menjar-nos la sopa, hem de fer servir una. . .

a) cullera (000)
b) cutxara (030); (020) a Guardamar.

146. 'Grill dels cítrics'.
o Unataronja se separa en diversos. . . [gest] .

a) palló (000) aSanta Pola, Guardamar i Crevillent ; (090) a la resta.
b) gall (010) / gallet (011).
c) ga[x]o (030).
d) gallo (170).

Vg . entrada 147.96

147. 'Amefia, llavor de 1'ametler' .
0 La molleta de l'ametla es diu. . .

a) palló (000).

96 Vg. mapa 134.
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b) molla (120).

De les quehemarreplegat, galló és (única forma normativa que apareix en els diccionaris
i és má'orma general valenciana» (DECat, s.v. gall n) . Gall (i gallet), en canvi, tot i que és
l'encapçalament de l'entrada del DECatno apareix en els diccionaris d'ús i, per això, esdevé forma
genuïna però no pertanyent als models estàndards.

Gallo existeix en localitats del català occidental (DECat, s.v. gall 11) on sembla que és
mossarabisme. Ala comarca que estudiem aquesta variant és excepcional i el parlant que la féu
servires trobaforça influïtpel castellà. Peraquesta raó, interpretem gallo comahíbrid entre la forma
castellana gajo i la local gall.

148. 'Floricof.
o Verdura semblant a la col però ambflor.

a) foricol (010).
b) coliflor (080).
c) pavo (190).`

L'única variant normativa és coliflor, forma'coincident amb el castellà. El parlar local
prefereix floricol.

149. 'Massa groga quehi ha a (interior dels ous' .
o La part groga de l'ou.

a) rovell (o rovellet) (000).
b) lema (030).
c) gema (060).
d) rovellat (250).

150. 'Crosta, part dura i més torrada del pa'.
o Com es diu la part dura del pa?

a) escoda (010).
b) cortessa (030).
c) corte[6]a (031).
d) escorça (040).
e) coda (050).
f) closca (070).

El Dval no dóna escorfa com a entrada bàsica i afavoreix corfa; les altres obres
lexicogràfiques consultades no recullen aquella forma

151. 'Closca de l'ou' .
a Com es diu la part dura de fou?

97 Existeixpava amb el mateix signficataMúrcia (1995, DiccionarioActualde laLenguaEspañolade Vox) .
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a) cáscara (030).
b) escorça (040).
c) closca (070).
d) càsquera (220) / càsquera (221) / càixcara (222).

La forma càsquera i ses variants càfxcara i càsquera sembla que són adaptacions de la
castellana cáscara, emparentada amb el dialectal català casca C amb mots com ara cascar,
cascarulla, cascarra, etc.) . Es podria considerar una evolució paral-lela al castellà en el català local
però ens inclinem per la primera pensada. Càscara, en canvi, és una mera adopció de la forma
castellana.

Closca és variant que pertany al model estàndard general. Escorça al costat de escorxa són
mots eminentment d'ús al catalàdel Principat. El seu significat gira al voltant d'aquest camp semàntic
però es relacionamésdirectamentambles cobertes menysdures (escorça de lamagrana, derarbre,
etc.) . Ens inclinem per la codificació comaoriental, deixant de costat la seva inexactitud semàntica.

152. 'Pilota de cam, farcidura' .
o Ala camd'olla, sobretot de Nadal, se li posen unes boles de cam que s'anomenen. . .

a) pilota (000) a Guardamar i Crevillent; (070) a la resta.
b) terongeta (010) / terongeta (011).

La denominació general i existent en part de la nostra comarca comatradicional éspilota.
La resta té terongeta com aforma pròpia i tradicional. Tarongeta és variant fonètica, tot i queno cal
assignar-li el codi d'innovació ja que segueix sent la denominació local a pesar del canvi vocàlic.

153. 'La primera (o la segona) menjada del dia' .
o Com es diu la primera menjada del dia?

a) annozar (010) l almozar (011).
b) ennozar (012) / elmozar (013).
c) almorzar (015) a Guardamar 1 Torrellano ; (170) a la resta.
d) arrorzar (016).
e) amorzar (017) a 1'Altet i Torrellano ; (171) a la resta.
t) alrorsar (030).
g) esmorzar (070).
h) esmorzar (150).
f) esrozar (200).

Aquest motpren moltes variacions, tot i que no gaire notables . Les que tenen simplificació
del grup rz > z són les més esteses a la zona, llevat de Guardamar on predomina almorzar i a
Torrellano i l'Àltet on se senten ja, com més al nord, formes ambel grup rz no simplificat (amorzar,
armorzar). La forma almorzar que s'estén per altres bandes de la comarca deu la seva forma
segurament aun encreuament entre la local annozari var. i la forma castellana almorzar, tot i que
no podem descartar també (influx de esmorzar. El mateixpodem dir d'amorzar, llevat de aVAltet
i Torrellano, on són formes tradicionals i normals.

Esmorzar és variant queno recollim com a tradicional a la comarca i que, per tant, podem
codificar com a innovació provinent del català estàndard general. Puntualmenthem sentit alguna
pronúnciaambs sorda que considerem forma estàndard mal llegida.

La forma almorsar, amb s sorda i coincident de manera completa a la forma castellana
almorzar, la mirem coma castellanisme, més quan només apareix en les generacions mésjóvens.

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



Apèndix II

	

66

Esmozar és híbrid entre el català local amzozar (i variants) i l'estàndard esmorzar.

154. Durun xiquet a l'esquena, ambels braços pel coll i les cames als costats'.
o Durun xiquet a l'esquena, ambels braços rodant pel coll i les cames als costats, és dur-lo a .. .

a) al be (000).
b) a ba borrego (--et) (011) / aba i borrego (012).
c) a(1) be borrego (-el) (0l4).
d) a cacot (015).
e) acoscoletes (030).
t) a respalda (031).
g) acaballito (032).
h) a ca coletes (060).
i) a (esquena (120).
j) a cavall (-el) (121).
k) a borreguito (190).
1) a cacote (191).
m) a(1) borrego (-et) (l80).
o) aca borrego (181).
p) abaix borrego (182).

Com veiem, aquesta denominació pren variacions innombrables . Al be 1 totes les altres
formes que incorporen be (o bor) ambborrego són les variants tradicionals de la comarca, amés a
més de a cacot, típica nomésde Guardamar. La forma albe és recollida en el Dval (tot i quenomés
amb el significat de 'al muscle') i en el DIEC però no en el DEC; d'altra banda, apareix a la gramàtica
de Badia (1994: 700) com apròpia d'un nivell formal valencià; optem per considerar-la pertanyent
a l'estàndard. Observem alguna forma com ara al borrego, al borreguet, a ca borrego que no són
exactament les tradicionals però s'hi acosten: són realment simplificacions i deformacions de les
tradicionals però no deixen de sermésomenysgenuïnes ." Igualmenthifem encabir abaixborrego,
que identifiquem com a transparentitatzació que ha modificat a bor i- per a baix-99.

Acoscoletes és unaadaptació del castellàa coscoletas . En canvi, aca coletes és considerada
com a adaptació de la forma castellana a una de les formes locals per al mateix concepte (a ca
borrego) .

A !'esquena oa cavall (-et) podríem considerar-les formes neutres. A respalda deu ser un
castellanisme."

Per acabar, a cacote el codifiquem com a interferència del castellà, sabent que deu serun
catalanisme castellanitzat i reprès pel sistema català mateix. A borreguito és forma presa del català
local però sota forma castellana.`

98 Recordem les paraules de J. Coromines (DECat, s.v. borrec); «en el domini català, des de Tortosa fins
a l'extrem Sud, s'usa una variant borrego, que donatel seu caràcter universal en aquesta zona és més probable que
sigui d'herència mossàrab que no un aragonesisme pastoril»

'Fenomen que té certs paral-lismes dialectals: al terme d'Alacant sentim elRaigguero [ra3'gero] per
comptes de el Raiguer(o) > RADICARIU (Segura 1996: 309) . Semblantment però a la inversa, la serra del Maigmó
[ma3'mo] però molts també [maj'mo] ; haiga i halgga en gran part del valencià meridional ; voritomar per comptes
de vaig tomar ['vaf tor'narl sentim a Beneixama.

'°° «El [sector] meridional [o siga, Guardamar, Crevillent i el Pinós), on els casos de Id -molde i
espalda- coincideixen amb el castellà, i poden, doncs, ser castellanismes» (Colomina 1985:149) . Més encara, és
espala (i mole) la forma més habitual a la comarca.

101 Vg . mapa 084.
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155. 'Amb el peuenlaire sense tocar terra'.
o Com es diu si vas amb un peuen alt i només utilitzant l'altre' .

a) a coix-coix (010).
b) a la pata co[x]a (030).
c) a !a cama coixa (060).
d) a la pata coixa (061).
e) a coixaes (180).
t) a coixquetes (250).

La denominació tradicional i encara ben viva a tota la comarca és a coix-coix. Tant a la
cama coixa com a la pata coixa són adaptacions de les formes castellanes . També hi ha el
castellanisme completambel so velar castellà. Per últim, a coixquetes sembla que és unacreació
individual .

A coixa(d)es és unaocurrència aillada.

156. 'Acumulació de greix, sobretot a la panxa, queformaunaespècie de rodes al voltant del cos,
especialment, la dels infants.
o [Indicació] sobretot en els xiquets.

a) rolls (010).
b) balones (011).
c) mitxelins (030).
d) molles (120).
e) rollos (170).
t) pengeroles (250).

Roll és la forma tradicional al costat de la creació metafòrica segurament més recent
balona.' °2 Assignarem a rollo la categoria d'híbrid català (local)-castellà (per l'adopció de la o final,
paral-lela a rollo'dolç arredonit') .

Molles és denominació genèrica i neutra, mentre quepengerola és ocurrència afillada.
Mitxeltn, en fi, és la denominació modema força estesa en castellà i també present a la

nostra comarca.

157. Solemnitat que se celebra el 25 de desembre i té per objecte commemorar el naixementde
Jesús a Betlem'.
o Per quina èpocamengem el torró?

a) Na! (010).
b) Naal (0l1).
c) Navidà (030).
d) Navidat (03l).
e) Nadal (070).

158. 'Instrument musical format per un recipient cobert amb una membrana travessada per una

' °2 La balona de la palmera és la part més bonyeguda del trono

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



Apèndix II

	

68

Canya' .
a Com es diu un instument musical que està format per un pot, una pell i una canyeta que es fa
sonar amb la mà sobretot per Nadal?

a) pandorga (010).
b) sambomba (030).

Malgrat que pandorga és en origen forma castellana, ja apareix al segle xvII a València
(DECat, s.v. pandero) i la podem considerar pròpia i genuïna. Enfront d'això, hi ha factual
castellanisme sambomba .

159 . 'Pare, en el llenguatge dels fills, com a vocatiu' .
o Com crides/cridaves ton pare?

a) pare (000).
b) tata (010) / ta (011).
c) papà (030).
d) papi (031).
e) papa (080).
t) «pel nom» (120) .

Les tres denominacions pròpies de la comarca per cridar el pare han estat pare, forma
respectuosa, i tatx o ta, forma més infantil i afectuosa. Papa i papà són formes més modemes que
tenen presència minsa encara a la primera generació . El segon «s'introduí en el s . xix com a
francesisme en certes famílies» (DECat, s.v. papa); el primer, en canvi, és la forma d'anomenar el
pare el el parlar català de sempre de les criatures i dels adults. Tot i això, no sembla que aquesta
forma tingués massa presència a la comarca ; per això, la mirem com a innovació coincident amb
el català i castellà normatius." Papl és variant moderna i acastellanada .

Anomenar el pare pel seu nom és ús actual, encara estranyen la major part de les famílies .
De qualsevol manera, el codifiquem com a forma neutra "'

160 . 'Pasta de guix i de greda, en barretes, per escriure a les pissarres'.
o Amb què escrivim a les pissarres?

a) tissa (020) .
b) ti[0]a (031).
c) clari6 (070).
d) guix (071).
e) gix ['tij] (150).
t) clarion (l90) .

Sembla que clarió és un gal-licisme adaptat però ja acceptat normativament. Clarion,
existent encara entre algun ancià, és la forma íntegra, sense adaptació .

"De qualsevol manera, és fàcil que també puga ser un retrocés accentual que solen patir certs mots
usats sovint en vocatiu. Cfr. per exemple el castellà Jose per José. Igualment alguns informants i també molts
individus del nostre voltant, fan servir papà ¡papa indistintament, sovint sembla que depenent de l'elocució, i el
segon molt més sovint en vocatiu.

'°' Vg . mapa 159.
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L'estranya forma gix ('dlijj és unamala lectura de l'escrita guix.

161 . 'Part d'una assignatura que un alumne ha d'aprendre per dir-la al mestre'.
o Part d'una assignatura que un alumne ha d'aprendre per dir-la al mestre.

a) llecci6 (060).
b) lliçó (070).
c) Vició (130).
d) llicció (170).

162. Volta completa d'un cos sobre ell mateix quan és en l'aire' .
o Volta que fem jugant sovint damunt d'una estora o un matalaf.

a) xirimbela (010) a 1'Altet i Torrellano.
c) voltereta (030).
d) tombarella (040).
e) volta (120).' °5

163. 'Objecte fet expressament per jugar' .
o Una nina, un cotxet, una cuineta, etc. són. . . perquè juguen els xiquets i les xiquetes .

a)juguet (000).
b)juguesca pronunciat juesca (010).
c)juguesquet pronunciatjuesquet (011) /jugasquet pronunciatjuasquet (012).
d)juguesqueta pronunciatjuesqueta (013);jugasqueta pronunciat juasqueta(014).
e)juguet (015).
f)juguet pronunciat juet (016).
g)joguina (040).' °6

164. 'Persona que apareix en forma d'ésser real, tot i ésser imaginat.
o Com es diu quan una persona es posa una llençol per damunt i es dedica aespantar la gent?

a) unapantasma (010).
b) un fantasma (080).
c) unafantasma (200) / un pantasma (201).

El gènere tradicional ha estatel femení aplicat a la formaambbilabial sorda: la pantasma .
Les formes masculina amb bilabial o femenina ja labiodental són barreges entre la forma local i
(estàndard catalana (tot i que també castellana) ; de qualsevol manera, no encetem codi nou per
indicar aquest matís i l'incloem com a híbrids entre el català local i el català estàndard.

165. 'Aparell format per un tros de paper mantingut estès i subjecte per una carcassa de canyes o
de llistons, lligat a un cordell llarg que homdeixa anar perquè s'eleve amb (impuls de l'aire'.

' °5 Vg . mapa 192.

'wVg . mapa 139.
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o Què fem volar per mona al camp?

a) catxerulo (010) / catxerulo (011) .
b) miríotxa (012).
c) envilotxa (013).
d) guiloixa (014) .
e) avilutxo / avelutxo (015) .
t) dragó (016) .
g) tragó (017).
h) estrella (018).
i) cometa (030) .
j) milotxa (050) .
l) milotxa però pronunciat afectadament [mi'lottla] (150) .
k) mitxola pronunciat [mit'Vola] (151) .

La forma catxerulo no sembla que siga la triada percap model estàndard . Al principat hom
prefereix estel ; en valencià, s'ha triat més àina milotxa (és aquesta la triada pel Dval) . Tot i això,
catxerulo és recollit pels diccionaris consultats (llevat delDFPasb) com a secundari, perla qual cosa
ens inclinem a no considerar-lo forma estàndard .

Pel que fa a les formes comarcals, predomina catxemlo%atxirulo però també apareixen
formes properes a milotxa : avilutxo, enviloixa, guilotxa i fins i tot un àillat Ci sospitós) '°' milootxa a
les partides occidentals.`

166 . 'Figureta humana de cartó, drap, cera, plàstic, etc . que serveix de joguina per infants'.
o Amb què juguen sobretot les xiquetes?

a) muny1ca (010) /munyica (011).
b) monya (012) .
c) nona (013).
d) munyeca (030) .
d) nina (070) .
e) nyonya (180) .

Monyicaisavariantmunyica deuen ser, segons .l . Coromines, <anés aviatherènciamossàrab
tant o més que mot propagat pels xurros» (DECat, s.v. monyó)`. Igualment considerem monya,
malgrat existiruna fonnaexacta i amb el mateix significat en castellà.Nona és forma local i més àina
infantil, però amb presència no gens menyspreable.`

167 . 'Recipient clos que té una petita escletxa per la qual hom introdueix diners per guardar-los-hi' .

'°' Sospitós de no ser propi de la zona, sinó manllevat al parlar oriolà, on és ben viu, precisament pel seu
isolament Malgrat açò l'acceptem com a forma tradicional perquè la resposta pertany a un individu de la primera
generació. A més a més, miloLva encara se sent pel camp d'Alacant, aplicat a sentits figurats i milocha és forma
ben coneguda a Morta d'Oriola.

'°° Vg. mapa 151 .
Ja siga aragonès o mossàrab, ambdós orígens condueixen a considerar la forma com a genuïna per

la seva antiguitat. En tot cas, la via aragonesa ens sembla més probable .
"° Vg . mapa 155 .
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o Recipient tancat que t6 unaranureta per on clavem monedes per guardar-les .

a) vidriola (000).
b) vedriola (O10).
c) hufxa (030).
d) guardiola (070).

168. 'Sot ple d'aigua de pluja' .
0 Si plou, al carrer s'acumula (aigua i es fan.. .

a) xarco (020).
b) xarc (060).
c) bassal (070).
d) xàrcol (220).

169. 'Llançar una petita quantitatde líquidque es desprèn d'alguna cosa i és llançada a distància en

agitar-la, colpejar-hi, etc.'
o Si colpegem l'aigua, ens en saltarà a la roba. Ens ha. . .

a) esguitar (000).
b) salpicar (030).

Esguitarés laformabàsica delDval; no apareix alDECni al DFPasb ; i sí queho fa, però com

a entrada secundària, alDISC. La mirarem comaforma estàndard, pròpia del valencià, tot i no estar

del tot establida encara .

170. 'Sostenir-se un cos a la superfície d'un líquid'.
0 La fusta no s'afona. Això vol dir que.. .

a) surar (000).
b) anadar pronunciat anear (010) / anadar (011).
c) flotar (080).

Les formes ane(d)a(r) i ana(d)ar no són exactes peral significat quecerquem, però tenen
presència representativa en la primera generacióambaquesta accepció .

171. 'Porció d'aire o d'un gas qualsevol envoltat d'un tel d'aigua o d'un altre líquid'-
o Quan plou, als tolls, es fan unes boletes d'aigua que rebenten de seguidacom si foren de sabó .

a) bambolla (000).
b) barbulla (011) / barbulla (012) / barbulla (013).
c) bomba (014) / bombeta (01 S).
d) burbu[x]a (030)/borbu[x]a (031).
e) pompa (032).
f) borbuixa (060) / burbuixa (061), .
g) borbuja pronunciat [bor'bud3a] (061).
h) bombolla (070).
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i) ampolla (140).
j) barralet (180) / barrilet (181), .
k) bufa (182).
1) borbolla (183).

Bombolla éslavariantnormativa queprefereixelcatalà delPrincipat, mentre quebambolla
pateix un canvi vocàlic ben general en tot (àmbit lingüístic català i documentat des de ben antic
(DECat, s.v. bombolla); aquesta apareixcom aprimària alDval però no té presència ni al DIEC, el
DEC ni al DFPasb ; allò i la semblança formal i fonètica entre les dues variants ens condueixen a
considerar ambdues pertanyents als models estàndards. Pel que fa a borbolla i ses variants, sembla
que tenen origen genuí; ja apareix barbulla 'bambolla' al diccionari d'Escrig i hi ha tot un seguit de
formes ambla mateixa evolució consonàntica i semànticament benprop (borboll, borboll, barbull,
embarboll, barbullador, etc.) . Pel que fa a borbolla, malgrat que coincideix amb formes més o
menys documentades i emparentades, és unaocurrència afilada i en la segona generació, la qual
cosa deuvoler dir és una creació idiosincràtica híbrida entre dues variants tradicionals : bambolla i
barbulla.

L'accepció 'bombolla' perabomba obombeta ja apareix el 1640 en el diccionari de Pere
Torra (DECat, s.v. bomba). No deu ser casualitat queencara es diga a la nostra comarca. Tot i això,
tampoc no es pot descartarque es tracte d'una de les formes castellanes estàndardspompa, on s'han
modificat les bilabials oclusives sordes per influx de bambolla o barbulla . Davant el dubte, actuem
a favor del català i la codifiquem comaforma local genuina no coincident ambel model estàndard
català actual .

Barralet i savariantbarrilet són formes poc utilitzades . Les enquestes dialectals han mostrat
alguna minsa ocurrència més, sobretot al camp i entre persones de primera generació. Les
considerarem formes locals i puntuals.

Bufa no correspon exactament a la nostra accepció però s'hi acosta formalment i
semànticament. Això deu explicar-ne (aparició.

172. 'Agregat de bombolles que es formaa la superfïcie d'un líquid violentament agitat'.
o Si poses sabó a (aigua i l'agites es farà. . . També si la marés agitada, se'n formaa la platja en
trencar les ones .

a) bromera (000).
b) broma (010).
c) espuma (030).
d) escuma (040).

Broma, malgrat aparèixer en els diccionaris, sempre ho fa en segona accepció i se situa
entre els més sentits escuma del Principat i bromera del valencià .

173. 'Lleugerament impregnat d'aigua' .
o Si la roba no està eíxuta ni banyada, és que està. . .

a) húmeda (030).
b) humida (070).
c) hòmia (130) / humida (131).
d) húmita (171).
e) húmeda (172).
t) húmïa (200).
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Húmta i hòrrida són híbrids entre facceptuació plana castellana i el vocalisme del català
local homit (cfr. J. Coromines troba homit a Onil, DECat, s.v. humit). Húmeda és evident
castellanisme. Húmita i húmida són híbrids entre la forma castellana húmeda (per l'accentuació) i
la catalana normativa humit-humida (pel vocalisme postònic i la dental sorda del primer). Perúltim,
húmia pareix ser unabarreja entre la forma local hòmia i la del català normatiu humida.

Apareixen altres variants importants però queno considerem : homitós, variant fonètica del
normatiu humitós, derivat d'humit, sense sonorització de la dental final i samorejat varíant de
eixamorejat, alhoraprovinentde eixamorat,matsig. Comqueens interessava, en aquesta pregunta,
la forma que prenia el mothumit-húmedo en el parlar local, deixem de costat altres designacions
exactes però que no s'adequen aaquesta circumstància.`

174. 'Porció de terra voltada d'aigua per tots els costats' .
o Mallorca t6- marper tots els costats. És una. . .

a) illa (000).
b) isla (030).

Només hi ha existència d'illa comadesignació no toponímiaaSanta Pola i de manera molt
precària. Malgrat això, el parlar tradicional de tota la comarca coneix per (Illa (Plana) (única que
coneixen de manera directa. A més a més, la majoria té consciència que aquest nom és el nom
valencià del quesolen anomenarisla (o puntualment irla) . Per això, optem per codificarilla coma
forma encara existent en el parlar tradicional de la comarca.

175. 'L'Illa Plana o Nova Tabarca' .
o Enfront de Santa Pola, al mig de la mar, hi ha. . .

a) 1711a (Plana) (000).
b) Tabarra (030).

Només caldrà repetir ací els mots de J. Coromines (DECat, s.v. illa) : «!Illa Plana únic nom
català de la que els marins castellans anomenen "de Tabarca" (La Vila J., Alacant, Benidorm, Santa
Pola 1963)» .

176. 'Moviment oscil-latori de les aigües de la mar'.
o Si la mar està revolicada, a la platja hi haurà moltes. . . que si són fortes et poden fer perillar.

a) ona (000); a Crevillent (020).
b) colp de mar(010).
c) ola (030).

Colp (de mar) és la denominació marinera, gairebé única en aquest àmbit, per a(onada .
AGuardamarl'ús del motona es troba molt disminuït tot i que creiem que encara se'n pot considerar
el mot tradicional.

177. 'Porció de costa amb arena' .

111 Vg. mapa 138.
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o A l'estiu, ens n'anem a la.. . a banyar-nos .

a) playa (000) a Santa Pola, Guardamar, la Marina, FAltet, Torrellano i les partides orientals
d'Elx' z; (070) a la resta

b) la urellà de la mar (010) .
c) la mar (011).
d) paaja (030) .

És evident que a les localitats on només existeixpaaía no fa gaire temps que hi és present,
segons es comprova en la conservació del mot a tota la zona costanera. Ara bé, a la zona no
costanera és viva unaaltra denominació tradicional, pròpia de zones on no coneixen gaire la platja :
la mar, la urellà de la mar, mots ben genuïns i equivalents en qualsevol situació.`

178. 'Embarcació gran' .
o Per anar a Mallorca, s'ha d'agafar un. . .

a) barco (020).
b) banc (060) .
c) vaixell (070) .

179. 'Germen d'una planta'.
o Perquè isquen les plantes, les haurem de sembrar. Hem de soterrar una miqueta les . . . i regar-les .

a) semilla (030) .
b) llavor (070) .
c) siment (160).

Ens inclinem més àina a pensar que siment, més que un arcaisme conservat a la comarca,
és una adaptació del castellà simiente, parallel alpendent dependiente. La -1 desiment ens sembla
que traeix l'origen del mot . De tota manera, simiente, en cast. és viu a l'Aragó i altres regions ; no és,
doncs, pertanyent al seu estàndard (DECat, s.v. sembrar) .

180. 'Instrument agrícola per llaurar' .
o Què s'utilitzava per a llaurar?

a) aladre (000) .
b) forcaf (010) .
c) arado (030).
d) arat (060) .

El forcat és, estrictament, una mena d'aladre o arada amb dos braços . A la nostra recerca,
demanàvem el nom genèric, que és fonamentalment aladre a la comarca. Els més entesos
distingeixen aquest del forcat. Ara bé, molts parlants, fins i tot llauradors, no fan aquesta distinció i
fan servir forcat com el nom genèric d'aquest ferrament de llaurança. No és tret isolat : «està tan
generalitzat a la Ribera, que allà quasi ha eliminat l'ús d'aladre J.G.M. (c . 1955) ; sento forkát com a

"2 ATorrellano i les partides orientals d'Elx, la presència de platja és molt minsa.

113 Vg. mapa 164.
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denominació d"arada en general' a Miramar de Gandia, a Estubeny)> (DECat, s.v. forca). No és, en
qualsevol cas, denominació estàndard.

181. 'Obscuritat relativa'.
o Si et pega el sol, a la paret es projectarà la teua. ..

a) sombra (020).
b) ombra (070).

182. 'Ploure en gran quantitat'.
o Si plou en gran quantiat es diu que està plovent. . .

a) a rejo (010) / a réjol (011) / a rejos (012) / a réjols (013).
b) a barrals (014).
c) a cànters (060).
d) molt (120).
e) amanta (121).

Per aetimologia i comentaris de rejo (vg. apartat Fonètica. 1.1.11. La -o final) . Les variants
ambs adverbial`, estan poc generalitzades però no creiem que somprou diferenciades comper
codificar-les comadeformacions evidents de les formes efectivament tradicionals ; a bandade tenir
una lleugera presència també entre els ancians.

A manta és forma bastant usual a la zona estudiada i també en altres comarques véines .
Igualment es coneix en castellà (DVox) i en aragonès (DECat, s.v. mant). No obstant això, enfront
de l'extensió d'a rejo i var., optem per mirar-la com a formano marcada i d'àmbit mésgeneral."5

183. 'Pluja forta i curta' .
o

	

Si ha plogut molt però ha durat poc, ha caigut un bon. . . o una bona. . .

a) xapacó (010)
b) xapalló (01l).
c) aiguarrada (012).
d) xoparron (030).
e) xaparró (060).
t) ramatada (180).
g) arrejada (182).

Hi ha força denominacions populars per denominar el xàfec. Les respostes
aclaparadorament méssovintejades ha estatxapacó i les seves variantsxapalló, xoparró, xaparron .
Ramalada, aiguarrada i arrejada han estat formes molt puntuals i sempre en segona resposta .
Ramalada significa, bàsicament, colp pegatamb un ramal (`mena de corda'); des d'on s'explica
`rauxa, pensada sobtada o capriciosa' . Evidentment, un aiguat ràpid i capriciós és bastant proper
semànticament axàfec i vet-ne ací l'origen . Ara bé, no sembla que, ambaquest significat desplaçat,
tinga gaire extensió, malgrat que hem sentit el mot diverses vegades en les nostre entrevistes . Per
la seva baixa freqüència l'encabim en la codificació 180, on hi ha les respostes puntuals .

"° Ode plural, tenint en compte abarrats, amanoUs, abots i barrats, etc.
"5 Vg . mapa 078.

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



Apèndix 11

	

76

Pel que fa a aiguarrada, sembla que és bastant general en valencià, i se sent de tant en tant
a la comarca .

Per últim, arrejada és forma genuïna, derivat impecable de a rejo `amb força' . De qualsevol
manera només ha tingut una aparició, i en segona resposta, en el total d'informants . Creiem més
adequat mirar-lo com a mot local i esporàdic.`

184 . 'Humitat en forma de gotes liquides que es formen sobre el sòl, la vegetació, etc . durant la nit' .
o A la nit, es fan gotetes per damunt de les plantes o els cotxes. Això es diu. . .

a) roixio (010).
b) rocio (030) .

Per a comentaris i origen de roixio, vg. Fonètica. 1 .1 .11 . La -o final"'

185 . Resplendor viva i molt breu que es produeix a les tempestes' .
o

	

Si hi ha tronada, hi ha el tro. Però, abans, què es veu?

a) llamp (000) .
b) rellamp (010) .
c) relámpago (030).
d) rellàrpec (060) .

Llamp, estrictament, no és un resplendor sinó la mateixa descàrrega elèctrica que es
produeix entre els núvols . De qualsevol manera, a la zona costanera predomina llamp amb el sentit
de 'llampec ; ho acceptem com a forma normativa malgrat la diferencia de matís . Rellamp només
és recollit pel Dval, però amb remissió a llampec. Rellàmpec ens sembla una adaptació completa
del castellàrelàmpago" s , sobretot tenint en compte que les respostes són molt minses i només en
boca d'infants."'

186 . Astres que brillen al firmament amb llum pròpia'.
o Com es diuen els punts de llum que hi ha al cel en una nit clara?

a) estrella (000).
b) estrela (050) .

Estella és un castellanisme però que té ja el vist i plau normatiu i estàndard, malgrat que,
amb bon criteri, Dval dóna a estela l'entrada primària Estela, a banda de ser forma estàndard
valenciana, coincideix amb el model tradicional de les comarques veïnes, on puntualment hi ha
estj ' sjlla i també est[`e]lla (Colomina 1985 : 339, mapa 71) . De tota manera, creiem que deu tenir
més influx la llengua normativa que el parlarcomarcal veí damunt del parlar de les generacions més
jóvens per la qual cosa, donem preeminència a la codificació 050, és a dir, forma provinent del

" 6 Vg. mapa 193 .

"' Vg . mapa 173 .
"a Aquesta presumpta adaptació o híbrid entre rellamp, llampec, rellampec i el castellà relàmpago,

existeix en diverses localitats valencianes i de la Franja d'Aragó : Calasseit, Aiguaviva d'Aragó, Valljunquera,
Benílloba, Biar, Moixent, el Pinós (DCVB) .

"' Vg . mapa 141 .
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model estàndard del valencià

187 . 'Primer mes de Pany
o Idem .

a) giner (010).
b) enero (030).
c) ener (060).
d) gener (070).

La formaginer, existent en boca d'alguns informants com a forma antiga de la comarca, ja
no es diu i només queda en la memòria. Ara bé, aquesta memòria fa que encara la considerem com
apròpia del parlar tradicional malgrat la seva migradesa . Aquesta explicació s'ha d'aplicar igualment

a la resta dels mesos de Pany existents en aquest qüestionari . De tota manera, cal fer alguna

puntualització : la denominació genuïna març té encara força vitalitat en el parlar actual, molt menys

en té maig, i tenen un ús ben escafit o només en el record giner, febrer, jan, juriol, setembre,
novembre i desembre.

188. 'Tercer mes de Pany
o Idem ".

a) març (000).
b) março (030).

189 . 'Cinquè mes de l'any'
o Idem .

a) maig (000).
b) maio (030).
c) mai (060).
d) maig però pronunciat [m'aitf] (150).
e) maig però pronunciat [m'aix] (151) .

190 . 'Sisè mes de Pany
o Idem.

a)jun (010).
b) [x]únio (030).
c)juri (060)' 2° .
d)juny (070).

191 . 'Setè mes de Pany
o Idem.

's° Considerem juni adaptació del castellà junio, tot i que també es pot explicar com a lectura
castellanitzada dejuny . Reforça la nostra opció l'existència dejuli perjuliol.
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a)juliol (0l0).
b) [x]0o (030).
c)juli (060).
d)juliol (070).

192. 'Onzè mes de Pany
o Idem .

a) novembre (000).
b) noviembre (030).

193. 'Dotzè mes de l'any
o Idem.

a) diciembre pronunciat [disjémbre] (030).
b) diciembre pronunciat [disjémbre] (060).
c) dicembre (061).
d) desembre (070).
e) deseembre (150).

194. 'Últim dia de la setmana'.
o Idem.

a) dumenge (010).
b) diumenge (070).

195. 'Després'.
oJo puc fer unacosa ara, en aquests moments, a les cinc de la vesprada . Si he de fer-ne una altra
a les set de la vesprada diré : això ho he de fer, no ara, sinó d. . .

a) demprés (010).
b) después (030).
c) després (070).
d) dempués (170).
e) endespués (190).
f) dispués (191).

La forma tradicional i encara existent a la comarca és demprés. Hi ha l'híbrid entre la
tradicional i el castellà dempués. Les formes dispués oendespués són mers castellanismes, amb
diverses deformacions fonètiques o morfològiques que no sembla oportú de qualificar com a
adaptacions al sistema català. Per això, optem per mirar-lescomacastellanismes procedents del
sistema castellàno estàndard (DVox recull endespués comavulgarisme i apareix disuds en lleonès,
Zamora Vicente 1985 : 91), tot i que aquests vulgarismes poden haver estat generats
independentment dins el sistema català . La poca trascendència d'una o l'altra codificació ens
condueix ano obrir cap altre valor per aquests casos.

196. 'Ans, abans, fa una estona'.
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o Una cosa l'has feta o l'has dita fa un temps però no massa. Si jo et preguntara : quan has fet o dit
això? Tu em respondries ... És el contrari de la paraula anterior (después, després, etc.) .

a) abans (000).
b) ans (010).
c) denans (011).
d) nans (012).
e) antes (030).

Per amés explicacions sobre aquests mots, vg . Colomina 1985 : 187-8. ' 2 '

197. 'Fa bastant de temps, antigament, abans'
o Aprincipis d'este segle diuen que es vivia més tranquil . Creus que això és veritat?

a) abans (000).
b) ans (010).
c) denans (011).
d) nans (012).
e) antes (030).

198. Mat" .
o Tu et sols alçar a les vuit o les nou del . . .

a) matí (000); però a Guardamar (090).
b) maní (010).

A Guardamar és maití l'única forma característica i pròpia del seu parlar. Els parlants en
tenen consciència i saben que la resta de la comarca utilitza matí i, per això, fan servir maití amb
molta prudència, resultat, potser, d'anys (o segles) d'escarniment. Per tant, el coneixement de matí
no és fruit de l'extensió actual de l'estàndard, sinó d'aquesta consciència de diferenciació ja antiga.
Optem, en tot cas, per considerar l'ús de matía Guardamarcom a influït o causat per parlar de les
localitats veïnes, malgratqueés cert que, sobretot els infants, potser coneguen i corregesquen el seu
maní tambéper aquesta nova presència de la forma estàndard catalana .

199. 'Matinada'.
o La primera part del dia, abans del matí és la.. M'he alçat a les tres de la. . .

a) matinà (000).
b) madrugada (030).
c) matinada (070).

200. Vesprada, capvespre' .
o La segona part del dia, després de dinar és. . .

a) esprà (o asprà) (010).

'z' Vg . mapa 075.
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b) tarde (020) a Guardamar; (030) a la resta de la comarca
c) tarda (040).
d) vesprada (050)
e) vesprà (090).

201. 'Blat' .
o La farina del pa està feta de. . . mòlt .

a) forment (010).
b) trigo (030).
c) blat (070).

202. 'Escorça d'alzina surera'.
o De què està fet el tap d'una marraixa o el tauler d'una aula'.

a) suro (000).
b) corxo (030).

203. 'Poncella, la flor abans d'obrir-se'.
o La flor abans d'obrir-se es diu un. . .

a) capull (010).
b) capullo (030).
c) capoll (070).

Considerarem la variació ó > úde capull com a d'origen no castellà. J. Coromines alDECH
(s.v. capullo) explica que el castellà capullo és un encreuament entre capillo (<CAPELLUM)1 cogulla
`capa de frare' (o bé de (original llatí cucuLLUM `capuç, capuxa, caputxa' . El català capoll confirma,
segons aquest autor, aquesta etimologia ja que presenta la vocal que té en altres llengües
romàniques el representant popular de cucuLLA: it. cocolla, fr. c(ag)oule, oc . cogola . Es dóna el
mateix encreuament en el sud de França on hi ha copullo, capulo, capulet, etc. Segons això, és
possible que *cAPPULLus, encreuament entre els mots llatins esmentats, ja existís en llatí vulgar.
Notemqueen català, sobretot mallorquí, hi ha capulla ambsignificat semblant i en occità capulho
'montón de veinte gavillas'. Així doncs, podria ser un vocalisme on hi participà la forma mig-sàvia
catalana cogulla, ben estesa i generalitzada des d'antic.

De qualsevol manera, malgrat inclinar-nos per aquesta opció, és evident que la presència
del castellà pogué esdevenir el factor mésdecisiu d'aquest canvi. Tot i això, davantdel dubte, sobre
optem que beneficiar l'opció de la generació interna del mot.'

204. 'Òrgan de les plantes superiors especialitzat en la fixació de la planta i l'absorció d'aigua i
substàncies químiques'.
o La part d'una planta que va per davall terra i la hi subjecta s'anomena. . .

a) (ar)rails (010).
b) rakes (030).

122 Vg . mapa 166 .
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c) raises (060) .
d) (ar)rels (070).
e) raels (200) .

La formarael és ben clàssica (DECat, s.v arrel) i encara té existècia actual a diversos pobles
de les Garrigues i el Priorat. En lanostrarecerca, és una troballa excepcional (només una ocurrència)
en en parlants jóvens ; això ens condueix irremeiablement a mirar aquest mot com a híbrid entre el
local (ar)rail i el general (ar)rel.

205. 'Òrgan retràctil situatalapart terminal del'abdomen ique serveix com a arma ofensivaa alguns
insectes'.
o Com es diu (agulla que clava la vespa en picar?

a) frçó (010) .
b) vinçó (011) .
c) funçó (012) .
d) agui[x]ó (060) .
e) agulló (070).
f) punxa (120) / punxo (121) .
g) punçó (180).

Fiçó apareix al Dval 1 al DISC però com a secundaris, a favor de fibló que és la forma més
habitual en (estàndard. Vinçó i funçó fa l'efecte que siguen variants de l'original fiçó, amb
(intercalació d'un element nasal . Punçó, malgrat que és forma ben habitual a Guardamar, no hem
trobat adient enclavar-la en el seu model tradicional ja que encara funçó és present en el parlar dels
ancians . Notem que la variant amb p deu ser posterior, influïda pels paral-lelismes catalans i
castellans punxa, punxar, punzón . `

206. 'Insecte de la família dels formícids' .
o Insecte menut i molt treballador que apareix a les cases a l'estiu.

a) formigó (010) .
b) hormiga (030).
c) formiga (070) .
d) cuc (120) .

Fonnigó no és forma normativa per al nom genèric de les formigues, però és aquella la
denominació més estesa i tradicional a hores d'ara a la comarca.`

207. 'Fer fugir un animal' .
o Fer fugir les mosques. Diem : (,Xe, . . . les mosques, que en tens moltes damunt».

a) huixar (010) / ahoixar (011) .
b) ahuixai (012) /huixar (013)` .

'23 Vg . mapa 128 .

124 Vg mapa 129 .
iss Fem servir la grafia que ofereix el Dial; mantenim la h també en la resta de variants.
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c) espantar (080).

Malgrat que ahuixar apareix comaaccepció primària en elDval i en el DISC, no apareix en
el DFPasb ni en el DEC. Tampoc no creiem que puga considerar-se d'àmbit general, amb la
competència delmés conegut espantar.

208. 'Grup nombrós d'abelles' .
0 Un grup d'abelles volant formaun. . .

a) eixam (000) / aixam (001).
c) en[x]ambre (030).
d) enxam pronunciat [ep'jam] (060).
e) enxambre pronunciat [er'Jambre] (061).
t) eixambre pronunciat a(i)xambre (170).

La formaenxam podria ser tractada de dues maneres: considerar-se híbrid català- castellà
(enjambre X eixam) o bé, creiem que més encertadament, unaadaptació del mot castellà a les
regles fonètiques del català, segons casos semblants com ara fam-hambre, llum-lumbre, nom-
nombre, etc.

209. Insectes del gènere Bombus, semblant a les abelles però més gros, pelut i de vol brogent' .
0 Insecte paregut a l'abella però mésgros, pelut i que fa soroll en volar.

a) bomiró (010) / bumeró (011).
b) bombiró (014) / bumbiró (015).
c) bumerol (016).
d) brumerol (017).
e) abe[x]on-o (030).
t) buberó (180) / boviró (181).

La variació vocàlicabomirrí/bumeró ibombiró/bumbiró creiem queno és suficient comper
donar, acadascunade les segones formes, unacodificació diferent, sobretotperquè tenenpresència,
més o menys estesa, en el parlar de la primera generació. En canvi, buberó i boviró presenten
deformacions, diguem-nemés greus: vocàliques i consonàntiques ; amés amés, la seva presència
és força més habitual en generacions no ancianes i pràcticament indït en aquestes.'Z'

210. Insecte de la família del coccinèl-lids, de cos arredonit i èlitres puntejats' .
0 Insecte semblant a(escarabat però roig i menudet, amb uns puntets negres al cos.

a) mariquita (030).
b) marqueta (060).
c) marieta (070).
d) mariola (090).
e) cucaratxeta (160) / cucaratxeta de Sant Miquel (161) / cucaratxeta de la mel (162).
t) bouet (250).
g) maricona (251).

126Vg. mapa 095.
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Mariolanomés apareix en boca d'un informant menut, però relacionat familiarment amb
Ribesalbes (Plana Baixa) on podria ser que fos mariola la denominació d'aquest insecte. No seria
gens estrany carn'hi ha d'altres d'emparentades com ara boriola (aAlacant) `objecte molt lleuger'
(Segura 1996 : 135), boriol (a Alcoi, Ador) `insecte xicotet, negret, que vola i busca la flor dels ceps,
blat, faves, etc. (DCVB), voliol (aViladrau), `marieta, insecte de l'espècie Coccinellaseptempunctata'
(DCVB). La considerarem, per tant, forma pervinguda d'altres dialectes valencians.

Cucaratxeta és formaevidentmentemparentadaambcuca toti que la derivació deusermés
aïna castellana. Així ho considera el DCVB. En canvi, elDECat esmentacucaratxa (s.v. cuc) però no
en diu res. Això sí trobacuqueta, cuqueta d'Aragóocoqueta deDiós en diversos pobles de l'altAragó
tant catalanoparlants com aragonesoparlants. Així doncs, considerem cocaratxeta mot tradicional
a la comarcaperò originalment relacionat amb el model castellà .

Bouet és un altre insecte, bastant semblant a la marieta.

211. Insecte de l'orde dels lepidòpters' .
o Insecte voladorambles ales grans i de colors .

a) paloma (000) /palometa (00l ).
b) maripossa (030).
c) papallona (040).
d) mariposa pronunciat [maripoza] (060).
e) maripossa pronunciat [mariposa] (06l) .

212. Insecte pareguta la llagosta pero més menut i no tan saltador, saltamartr" .
o Insecte pareguta la llagosta pero més menut i no tan saltador.

a) llagostí (010).
b) cavallet (012).
c) saltamontes (030).
d) saltamartí (050).
e) saltamonts (060).
t) llangostí (180).

Saltamartí és forma coneguda en el valencià central i té presència en tots els diccionaris
d'ús consultats i en gran part dels escolars. Per això, és forma provinent d'una proposta de
l'estàndard valencià .

Cavallet aGuardamarés força generalitzat en totes les generacions. '2'

213. Escarabat de cuina' .
o Insecte paregut a(escarabat però queva per les trapes i albellons.

a) panerola (010).
b) paneerola (01l).
c) cucaratxa (030).
d) pamerola (180).

's' Vg . mapa 140.
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Panerola és enregistrat per tots els diccionaris consultats . Ara bé, el DIEC li dóna tres
accepcions, començant per 'porquet de Sant Antoni', 'diferents insectes dictiòpters' i, per últim
'escarabat de cuina'. E1 Dval i el DEC coincideixen, començant per 'escarabat de cuina' i afigint
també, en segon lloc'diversos crustacis isòpodes' . ©DFPasb defineixpanerola com a'cochinilla de
humedad, porquetW. Per al significat que ara tractem, els quatre diccionaris prefereixen escarabat
(de cuina) (forma aquesta ben sentida a la publicitat de la Televisió de Catalunya); l'últim afig
panereta . Aixf doncs, és un mot secundari en tres diccionaris i inexistent en el quart. A més a més,
té específicament el significat de 'diversos crustacis .. .', al qual, s'afig, de manera compartida i
secundària, el d'escarabat de cuina. Aquests fets ens condueixen a tractar panerola com a no
pertanyent a cap model estàndard, malgrat la seva evident genuïnitat 1 conveniència.

Panderola encara té un ús més restringit ; a més a més, ja no té presència al DEC ni al
DFPasb ; i als altres dos, apareix amb remissió apanerola .

La forma pamerola és excepcional: només té una ocurrència i entre els més jóvens. Es
tracta, simplement, d'una interpretació C elocució) errònia de la fonètica del mot.'2'

214. Insecte de la família dels vèspids' .
a Insecte estiuenc volador a ratlles grogues i negres que té una picadura dolorosa .

a) vespa (000) .
b) avespa (010).
c) llobet (011) .
d) avispa (030) .
e) vispa(060) .
f) abella (180) .

No considerem avespa híbrid amb el castellà, malgrat que pot serque alguna cosa en tinga,
ja que és molt fàcil la generació d'aquesta forma dins el català, ja siga per influx d'abella, ja siga per
la tan repetida pròtesi (amoto, acomençar, anadar, etc .).` En canvi, considerem vispa com a
adopció del mot castellà a les regles fonètiques del català local, on fafèresi és bastant generalitzada.

Tots els llauradors de la comarca distingeixen ben bé entre la vespa o avespa i el llobet.
Aquella fa elniu d'una espècie de paper fabricat perelles mateixes, sobretot en buits i forats de totes
classes (rajoles, finestres, tubs, etc.) i té la picada molt dolorosa . En canvi, el llobet té la picada
encara més dolorosa (diuen que «pica i mossega a la volta») i construeix el niu davall terra, en una
espècie de cadolla oforn soterrat, laqual, en ser destapat quan hom llaura la terra, pot causar estralls
entre els animals i fer mal al llaurador. Ara bé, bastants informants confonen aquestes dues espècies
de vèspids, sobretot a favor de avespa, però també bastant a favor de llobet, que esdevé, sovint, la
denominació genètica de (insecte . Aquest fet, usual en totes les generacions adultes (inclosa la
primera generació), no el considerem deformació moderna del parlar tradicional, malgrat que
efectivament ho és, com ho proven gran part de les respostes dels ancians . Optem que mirar-lo com
a mot pertanyent ja al model tradicional, fonamentalment perquè és un principi de generalització
d'un mot ben tradicional que no coincideix amb el castellà, fenomen aquest bastant excepcional en
una comarca on les generalitzacions solen afavorir les formes més semblants a la ¡lengua veina .

' 28 Vg. mapa 158.

' G AI respecte, DECat, s.v. vespa recull : «En algunes zonesval. i de la part ponentinadel car. occid. sembla
que és popular l'aglutinació del la -a de l'article (ajudada per la influència d'abella), com en castellà : així ja avespa
en Carles Ros, 1764 (p. 29), però segons AlcM reapareix véspa cap aAlacant» . De fet, a (Illa Plana només se sent
vespa.

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



Apèndix II

	

85

215. Teixit quefabriquen diversos aràcnids'.
o Teixit que fan les aranyes.

a) taranyina (010).
b) telaranya (030).
c) teranyina (070).
d) talaranya (l70).

La forma talaranya, molt puntual, es pot deure a la combinació entre el mot tradicional a
la comarca taranyina i el castellà telaranya.

216. 'Gènere de mamífers de la famlia dels camèlids (Camelus sp.), gran, robust i ambunao dues
gepes' .
oAnimal domèstic del desert ambdues gepes.

a) gamell (010).
b) camello (030).
c) camell (080).

Atribuïm a camell el fet de ser innovació coincident amb el castellà, partint del canvi
experimentat en el mot tradicional gamell.

217. Mamíferde l'orde dels quiròpters, ratapinyada' .
o Mena de rata voladora que apareix a poqueta nit a festiu per amenjar insectes mentre vola.

a) mosseguello (010) /mossiguello (011) / mossiguello (012).' 3°
b) mosseguillo (013) / mossiguillo (014).
c) morseguillo (015) / morseguillo (016).
d) mossiguello (017) / mosseguello (018) / mossiguello (019).
e) murciélago (030) /mur[e]iélago (031) / murciégalo (032).
f) rata penada (050).
g) ratpenat (051).
h) murciélac (060).
i) murciàlago (061) / murciégalo (062).
j) rata pelada(¡ 40).
k) mossaguillo (180).
1) monaguillo (181).

Les formes tradicionals a la comarca per anomenar aquest mamífer són, segons les
localitats, mosseguello (o mossiguello), mossiguillo imossiguello, de les quals noméshem trobat la
primera al Dval i comasecundària. Les altresvariants d'aquestmotproliferen en la segona generació
i tomenadecaure en la tercera i quarta; malgrat això, considerarem totes aquestes variants formes
locals coincidents amb el model tradicional atenenent a la seva gran semblança formal. Només

3̀° Respectem les grafies que dóna l'únic diccionari que recull mosseguello (Dual) malgrat que
considerem que haguera estat més adequat grafiar moceguello, segons l'etimologia MURE-cCcu, i tal com fan el
castellà (murciélago omurciégalo i rrnurceguillo, DVox) oel mateix J . Coromines quan escriu murcec, muricec i la
variant castalluda mocigaló (DECat, s .v . murcec) .
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considerarem a banda les variants monaguillo i monaguillo, les quals se'n separen un xic més,
creiem que prou com per codificar-les ja coma variants no tradicionals.

La forma murciàlago, castellanisme evident però ocasional sota aquesta forma, conté un
canvi vocàlic que l'allunya del castellà estàndard. Malgrat que no és exactament una adaptació
fonètica, diguem que hi ha un canvi que ajusta i mena cap a una pronúncia potser més fàcil per
dissimilada (murcié- > murcià-) . Notem que aquest fenomen també s'ha donat en aragonès :
murïdacálo, provinent d'un anterior murdácalo (Zamora Vicente 1985 : 228) . La inadequació
d'encetar un nou codi només per un cas ens obliga a inserir-lo en aquell ambquèmés semblança
puga tenir. Podria ser forma provinent de¡ castellà estàndard adaptada fonèticament, o bé, com un
mot provinent d'una formano estàndard castellana . Optem per l'adaptació o deformació fonètica
interna del motdins el nostre subdialecte . Elmateixtractament li donemala metàtesi murciégalo .

Malgrat que a la comarca veína de (Alacantí, la forma usual és rata pend, no considerem
la forma dels infantsratapenada comaintrusió interdialectalja que sembla mésadientmirar-lacom
aforma provinent del model estàndard valencià, sobretot per la conservació de la dintervocàlica.`

218. 'Amfibi de la família dels rànids' .
o Animal verd i saltador queviu a les basses.

a) granota (000).
c) rana (030).

219. Rèptil saure lacertiforme de diferents famílies'.
o Rèptil que ix a la nit per les parets. Vg . dibuix .

a) dragó, -et (000).
b) tragó (010).
c) lagart[x]a (030).
d) llagarti[x]a (060).
e) lagartijapronunciat [layar'tid~a] (061).
f) andragó (090).
g) fardatxet (180).
h) sargantana (250).
f) salamandra (251).
j) fardaixina (252).
k) drac (253).

Cal distingir acítres espècies díferents de rèptils que és evident que se solen confondre en
ambients no gaire coneixedors de la fauna pròpia. En principi, hi ha el fardatxo o llangadarix (en
castellà lagarto, sobretot la Lacerta ocellata) que tractarem en (entrada següent. En segon lloc, hi
ha el dragó, rèptil saure lacertiforme, fonamentalment la Tarentola mauritanica (en castellà
estàndard salamanquesa`. En tercer lloc, hi ha la sargantana, molt semblant al llangardaix o
fardatxo però de petites dimensions (Lacerta agilis, L. viridis, L. hispanica, L. muralis, etc.) ; en
castellà estàndard lagartija; els castellanoparlants locals en solen dirsargantana Cd'altres variants

'3' La qual ha acabat per convergir amb la castellana originària i etimològica.
isz Vg. mapes 170 i 171.
`33 En el castellà parlat a la zona se sol anomenar dragón o, més encara, lagarto o lagartija, el qual sol

ser habitua! en ciutats i pobles i se'l reconeix pujant per les parets, de nit, o acudint als insectes atrets pels llums
artificials).
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fonètiques com ara sangrantana, sagrantana) però també lagartija .
Els ancians i la gent del camp distingeix benbé aquests tres tipus de rèptils. Al primer, li

dóna el nomde fardatxo ; al segon, l'anomena dragó (o dragonet); el tercer, rep la denominació de
sargantana o fardatxina . Ara bé, en les generacions menys coneixedores d'aquests temes s'ha
produït una confusió entre els tres saures que es mostra en els resultats (fins i tot amb d'altres
animals, com ara l'amfibi salamandra).

Com que la confusió entre dragó-lagartija és força generalitzada, no la desestimem Sí que
descartem com ainexactes els casos més flagrants d'errorodesconeixença, comara salamandra,
sargantana ofardatxina).

Fardaxet és unacreació interessant i genuïna, força sentida per nosaltres en la comarca
veïna de (Alacantí també agent ciutadana i aflunyada de l'ambient rural. La considerem forma no
tradicional però és unapèrdua lèxica evident (el tradicional dragó), ambel consegüent enriquiment
semàntic de fardatxo.

El motdrac, esmentat perun infant, és una confusió del tradicional dragóamblaformadrac
referida al mostre fabulós.

220. Rèptil escatós de la familia dels lacèrtids i de gran tamany (sobretot la Lacerta ocellata)'.
o Rèptil pareguta (anterior però gran i de camp.

a) fardatxo (000).
b) lagarto (030).
c) llangardaix (040).
d) llagart (060).
e) lagart (061).

Fardatxo és mot específicament valencià : el Dual el dóna com aentrada bàsica ; apareix
com asecundari al DEC i al DISC però no té presència al DFPasb .

221 . 'Peix de la família dels selacis'.
o Vg . dibuix.

a) tauró (000).
b) tiburon (030).
c) tiburó (060).

Malgrat que a les respostes del qüestionari present no hem sentit tauró en cap individu de
primera generació, sí quehempogut arreplegar el motamb certa vigència en el parlar dels mariners
santapolers i guardamarins, també a 1'Altet (i a Alacant)'. Això ens fa considerar el mot com a
encara tradicional a la comarca, tot i que força restringit.

222. 'Peix de la família dels túnids'.
o Com es diu aquell peix blanc i saborós que es posa en llanda amb oli?

a) tonyina, -eta (000).
b) atun (030).
c) attí (060).

' 34 El LMP recull tauró a Santa Pola (mapanúm. 651) al costat de tiburó .
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223. 'Classe de vertebrats, ovípars, plomats, alats, de fecundació interna, la major part voladors' .
o L'àguila, el falcó, el canari o el colom són. . .

a) pardal, -et (000) .
b) ocell (070) .

224. 'Òrgan format per les mandíbules dels ocells i revestit d'una beina còrnia' .
o Per on mengen els pardals?

a) pico (020) .
b) pic (060) .
c) bec pronunciat tant ['bek] com ['bsk] (070).

225 . 'Part posterior dels ocells' .
o La part de darrere d'un pardal .

a) coa (010) .
b) cola (030).
c) cua (070) .
d) rabo (190) .

Vg . entrada núm. 227 .

226. 'Part posterior dels peixos'
o La part de darrere d'un peix.

a) coa (010) .
b) cola (030).
c) cua (070) .
d) rabo (250) .

Vg . entrada núm . 227 .

227. 'Part posterior camosa de certs mamífers'.
o La part de darrere d'un gat.

a) cola (030) .
b) cua (070).
c) rabo (160).

Lavariant antiga i regional coa, tradicionalal BaixVinalopó, és recollidape1DEC, DvaliDIEC
com a secundària però no perDFPasb el qual només arreplega cua. La coa només s'aplica a la del
peix i, molt menys, a la dels ocells . No la considerem pertanyent a cap estàndard. Rabo deu ser un
castellanismes però tradicional ja, sempre i quan s'aplique a les cues camoses (de gat, de gos, etc .) .

" Per a altres explicacions de base diferent, mossàrab, vg. DECat, s.v . cua.
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Com a la dels ocells, té força extensió i, evidentment, no coincideix amb la denominació del castellà
estàndard. No tenim constància que existesca cabo en aquest sentit dialectalment en castellà ;
l'extensió de significat pothaver-se donatja en castellà o desenvolupar-se en valencià. En qualsevol
cas, la considerem forma castellana no coincident amb el seu estàndard . '3s

228. 'Producció de la pell dels ocells' .
o Els pardals estan coberts de . ..

a) ploma (000) .
b) pluma (030) .

A Guardamar té molt pocavigènciaploma però encara es reconeix com a forma pròpia per
alguns informants ancians .

229. 'Ocell de (ordre dels passerifomzes de la família dels hirundínids, de cua forcada' .
o Ocell negre que ve a l'estiu i fa el niu a les teulades. Vg . dibuix.

a) golondrina (020) .
b) oroneta (070) / oronella (07l).

230. 'Ocell de la família dels plocèids, el més conegut i habitador de les ciutats i pobles'.
o Pardal grisós més conegut i habitual als pobles i ciutats .

a) taulaí (01l) .
b) teuladí (050) .
c) gorrió (060) .
d) teuladí (200).
e) teulaí (201).

Ens trobem davantde dues unitats lèxiques, teuladí i gorrió, però laprimerapateixuna sèrie
de canvis fonètics que faran dels resultats formes no pertanyents als models estàndards . Tauladí
sembla un híbrid entre la forma tradicional taulaí i la normativa teuladí; teulaí s'explica com unhíbrid
semblant a (anterior però amb resultat diferent (el primer amb correcció influïda pel mot base
estàndard teulada ; el segon amb restauració de la e'3') . Gonió és una adaptació d'un mot castellà,
generalitzat a Crevillent i Guardamar, però on encara hom té consciència (sembla que encara algun
ancià en fa ús) que taulaí és la forma pròpia .

231 . 'Ànec collverd, ocell de la família dels anàtids, bon nadador, el mascle del qual té un magnífic

"ElDCELC de 3 . Coromines, s .v. rabo, recull aquest terme «en valenciano» (donde rabo es desde luego
castellanismo) aunque ya arraigado» . Dóna la mateixa informació que DECat : rabo es refereix només a la part
carnosa i coa la peluda dels animals com ara el cavall o la rabosa; per a la dels animals inferiors (cucs, peixos,
sargantanes . . .) només coa ; pera l'extremitat dels gossos, gats o ratolins només hi ha rabo.

'3' També es podria interpretar com una restauració condicionada per la vocal del seu original teula.
Explicat així, no hi cap l'influx normatiu . De qualsevol manera, com que només n'hi ha una ocurrència, la
transcendència en laquantificació és molt minsa . D'igual manera, hi havoluntat de correcció, fet aquest més propi
sobretot dels infants, com és el cas de l'individu únic que emeté aquesta resposta .
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coll verd lluent; la femella és parda. Anas platy7hynchos'.
o Ais saladars hi ha moltes classes de pardal. Aquest [vg. dibuix] quin és?

a) gabre (010).
b) ànera (011).
c) pato (030).
d) ànec (070).
e) anec (150).

Aquest ocell és molt comú a les abundants zones humides de la comarca. Comés natural,
aquell informant que el conega li donarà el nomautòcton quees gabre per al mascle, i ànera pera
la femella, malgrat que hi ha certaconfusió peral motgenèric (per al qual alguns prefereixenànera) .

La pronúncia anec [a'nek] és unaadopció imperfecta de la forma normativa.
Popularment el nom genèric d'aquestamena d'ocells és el castellanisme pato, tot i que

cadascun d'ells té el seunomespecífic.Així doncs, anomenarànec oporto a l'ocell mostrat al dibuix
del qüestionari és, estrictament, una simplificació de lariquesalèxica: lògicament els jóvens i infants
cada vegada coneixen menys el seu entom natural. Passem per alt aquesta distinció entre
espècies.'

232. 'Extremitat locomotora de certs mamífers, carnosa, com ara la del cavall'.
o Extremitat del cavall.

a) pota (000).
b) pata (030).
c) cama (070).

Vg. entradanúm. 233.

233. Extremitat locomotora de les aus' .
o Extremitat del pollastre .

a) pota (000).
b) cama (001).
c) pata (030).

Cama és denominació també aplicada, en català, a ladels animals.' De qualsevol manera,
cap diccionari (sobretot i el DCVB niDECat) no especifica a quina mena d'animals hompot aplicar
aquestadenominació. Perles respostes obtingudes alpresentqüestionariiperles nostres entrevistes
dialectològiques prèvies, ens fa l'efecte -tot i que no ho trobem gens segur- que el parlar
tradicional de la comarca fa servirpota per a qualsevol extremitat inferior, llevat de les humanes i,
no tant, per ales dels ocells ; en canvi, fa servir cama per a les humanes i, bastant sovint, per a les
dels ocells (cfr. diversos noms d'ocells en català : cama-roja, cames-llargues recollides per la CEC
i d'altres específicament valencians comaracamallonga arreplegatperlaGulaNatCV) . Peraquestes
raons, optem per codificar diversamentcama perasegons quin referent Creiem que és tradicional
per a les extremitats de les aus però no per a les dels mamífers, designació que mirem com a

"Vg. mapa 086.
' 39 Notem, perexemple, la segona accepció del DCVB : «ens els animals, cadascuna de les extremitats

que sostenen el pes del cos en caminar; cast. pata.»
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innovació coincident amb(estàndard, tot i que sembla que aquest prefereixpota .'°

234. Mamífer de la familia dels èquids (Equus asinus)' .
o Animal domèstic, més menut que el cavall, amb el cap i les orelles més grosses.

a) ase (000).
b) burro, -et (030).
c) as(n) (060).
d) ruc (070) .
e) asse (150).
f) matxo (250).

Ase encara se sent sovint a Crevillent i pertot aneu en frases fetes i altres denominacions
completament comprensibles pera la majoriad'informants (lletsó dase, moscadase o expressions
com ara «no sap si li pega a l'ase oa(albarda» `anar desencaminat, no encertar-ne una', «ja caurà
de son ase» `ja se n'adonarà', «anés tonto que un ase»). És, doncs, forma encara tradicional.

Considerem la formaas comaadaptació del castellàperquè(informant únicque l'esmentà,
pretengué pronunciar-la inicialment com a ['azn], fins que desistí¡, ell mateix, optà perla
simplificació ['as].

Les denominacions matxo i burro, també acceptades en els diccionarisnormatius, provenen
del castellà i aixího reconeix elDEC.'a' Malgrat ser tots quatre normatius, comquease és usat encara
a la comarca, hem decidit considerar el préstec acceptat burro com a castellanisme modem a la
zona . Pel que fa a matxo, el mirem com a forma peculiar perquè no és exacta la denominació` i
esdevé una resposta afillada . Rucencara se sent aplicat a persones, sobretot a infants, però no queda
gaire rastre de la seva designació animal : optem per mirar-lo comainnovació pertanyent al model
estàndard.

235. Varietat domèstica del porc senglar (Sus scrofa)'.
o Animal la camdel qual serveix per a fer botifarres, salsitxes, pemils, etc.

a) porc (000).
b) cotxino (030).
c) cerdo (031).
d) xino (190).

Malgrat que porc ja no té existència en les conversacions habituals dels habitants de la
nostra comarca, témoltaforçaencaracomadenominació referida a personesbrutes, tant físicament
com moralment i al famós sant del porquet, per la qual cosa roman encara amb força el significat
bàsic del mot en la consciència col-lectiva . Per això, el mirem coma tradicional a la comarca.

Xino, denominació molt generalitzada a la comarca és, evidentment, una reducció del
castellà cochino, i el considerem ja tradicional per la intensitat de la seva vigència . Chino és la
denominació del porc aAndalusia i la Manxa (DVox) .

' 4° Fixem-nos, per exemple, en la definició de cama-roja a la CEC: «nom de diferents ocells camallargs
que tenen les potes vermelles, com el flamenc, el cames-llargues i altres» ; el subratllat, lògicament, és nostre .

w' Mauro prové del castellà macho, mat. sig . però en aquesta llengua també és un préstec del portugués
muacho, derivat de mu(u) 'mul' (DECat, s.v. mut).

Fa referència al mul i no a fase.
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236. 'Mamífer remugant de la família dels bòvids (Bos taurus)'.
oAnimal que s'utilitza per a torejar.

a) bou (000) a tota la comarca; (050) aGuardamar i Crevillent .
b) toro pronunciat [`toro] (001) o [`toro] (002) aGuardamar i Crevillent .
d) toro pronunciat [`toro] (030) a la resta de la comarca.

La denominació tradicional del boubrau a Guardamar i Crevillent és toro, ambla o tònica
oberta. Els jóvens d'aquestes dues localitats que han perdut aquest tret fonètic i que tanquen la o
-sobretot a Guardamar-, realitzen el mot tradicional de manera idèntica al castellà. Tot i això, no
podem considerar-la una unitat lèxica castellanitzada, a banda del tret fonètic esmentat, de la
mateixa manera que no podem considerar, en un apartat lèxic on ens situem, la forma ['bow] com
aforma castellana, apesarde la fonètica . A la resta de lacomarca, on només existeix bouper aquest
significat, pronunciar ['toro] sí que és un cas prou evident de castellanisme lèxic.

237. 'Traure la llet d'una femella prement-li la mamella' .
o Idem .

a) munyir (000) / esmunyir (001).
b) monyir (010) / esmonyir (011) amonyir (012).
c) ordenyar (030).
d) traure la llet (120).
e) sacarla llet (121).
f) armonyir (180) / armunyir (181) /mullir (182) / almonyir :j 83).

Esmunyiri munyirapareixen en el parlar local i, de més amés, són les seleccionades per
la normativa.

De les altres varientats, les quals són fonamentalment d'origen fonètic (o morfològic),
distingirem dos codificacions: aquelles que apareixen de manera generalitzada en la generació dels
ancians, en concret, monyir, esmonyir i amonyir, caracteritzats per (obertura de la vocal àtona en
els tres casos i pròtesi vocàlica (o canvi de sufix) en el tercer i, en segon lloc, les variants aparegudes
en generacionsmés jóvens, Puna ambrotacisme (ammonyir, ammunyir), la segona que experimenta
desnasalització de [P] (potser per influx d'altres mots com ara mullar, moll, o el cast. mullido) i la
que afig unprefix inusitat en aquestmota la comarca(almonyir) . Al primer grup, li atorgarem elcodi
propi de variants tradicionals genuïnes però no coincidents ambels models estàndards. Les segones
es tractaran com a unitats deformades a partir del model tradicional però ja fora d'aquest.

238. En aquest lloc'.
o En aquell lloc és allí, en aquest lloc és . . .

a) aquí (020).
b) ací (050).

Ací no existeix en la parla tradicional actual de la comarca i ens ha costat molt de trobar-lo
utilitzat en la literatura popular, per aquesta raó no podem incloure'l en el model de llengua
tradicional . Pel que fa a aquí, no necessàriament l'hem de veure comun castellanisme directe, sinó
comuna tria entre les formes catalanes (ací-aquí) induïda pel castellà . Coloraina (1985: 181) afirma :
«en el valencià meridional alacantí el calc del castellà encara ha estat més fort: no solament s'ha
adoptatahí, sinó que per a laprimera personas'ha mantingut aquí. El sistemade l'alacantíés, doncs,
ídèntíc al del castellà: aquí / ahí/allí». Mas (1994: 101) troba ací 1 no maiaquíen la documentació
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fins i tot del segle xviii a Elx. Per altra banda, M.A. Cano (1995: 88) ja detecta unacerta vacil-lació i
decantament de aquí perexpressar proximitat al xvtt. B. Montonya (1986: 231) troba ús viu de acía
Elda a principis del xvii però igualment documentaaquíamb el sentit de acía finals del mateix segle
en aqueixa zona (Elda i Petrer). En definitiva, sembla que els desenvolupaments del valencià
meridional alacantí i del català central són independents (malgrat quepotser tinguen en comú que
pogueren ser forçats pel sistema castellà). En la nostra zona, com mostra Colomina (op. cit.), aquí
restava en unasituació «compromesa», situat entre laquí castellà de proximitat i Taquí del català
central més ampli semànticament però que també engloba la proximitat

Dialectalment, en el valencià meridional no alacantí tambées donen casos, alguns força
antics, de substitució de acíper aquí. És el cas dels pobles costaners de la Marina Alta (Dénia, Xàbia
i Teulada) on aquest ha pres vol ja en totes les generacions, mentre que a Calp, encara es manté
entre els mésancians (Garcia &Beltran 1994:33) . Segura (1996:103) trobadocumentacióde la ciutat
d'Alacant de mitjan segle xx on encara es manté, tot i que no amb seguretat, fús de ací on,
actualment, només existeix l'altra forma

Optem, doncs, per codificar aquícom ad'origen castellà, ambles matisacions fetes adés,
i ací com a forma aliena ja al parlar comarcal, de manera que es presentaria com a innovació
provinent fonamentalment del modelestàndard valencià.

239. En direcció a' .
o Unsvan en direcció a aquí, els altres van. . . allà .

a) pac a (010) a Santa Pola, Torrellano, l'Altet i la Marina; (090) a la resta de la comarca.
b) dret a (011) / detr a (012) / retra (013).
c) p'a (030) ; pero (020) a Crevillent i Guardamar.
d) hacia pronunciat [asja] (031)
e) capa (070).

Colomina (1985: 188) considera p'a una «adopció del castellà popularp'a (< para)». Hi
estem plenament d'acord però hemde considerar l'opinió de Montoya (1989: 116) que juga també
amb la possibilitat que siga una solució autòctona (cap > pac > pa), la qual cosa sembla més
discutible .

La preposició para indica direcció en castellà, al costat de hacia. Vulgarment pren la
mateixa forma que el valencià pa (DVox) . Malgrat que en castellà estàndard es prefereix
absolutament para (o hacia) per a la direcció, la reducció pa es troba força present en tots els
àmbits, fins i tot en registres elevats o formals. Aquesta és la raó per la qual la considerem coincident
oprovinent del castellà estàndard, i no d'altres varietats dialectals no estàndards . ACrevillentp'a és
única formaen totes les generacions i ha esdevigunt, per tant, forma tradicional.

Per altra banda, l'existència de pac aen tota la franja constantera pot induir a pensar que
fos aquesta la variant estesa a la resta del camp, fins i tot a Guardamaro Crevillent, on també pogué
ser habitual la forma encara usadaa les Valls del Vinalopó deve(r)s . Ara bé, com que no en queda
rastre llevat de les localitats esmentades, optem per fer-la no pertanyent al model tradicional d'Elx
i el seucamp estricte ni de Crevillent i Guardamar.

240. 'En un lloc pròxim'.
o Si ta casa és pròxima a la meua, això és que vivim. . .

a) (a)prop(et) (000).
b) cerca (020) aGuardamar; (030) a la resta de la comarca
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241 . 'En un lloc no pròxim'.
o El contrari de prop (o cerca) .

a) (a)llunt pronunciat també [`junt] i fins i tot [`daunt] (010).
b) lluny (070).
c) Llarg (180).

La forma llarg, encara no gaire freqüent a la comarca, ja es troba força generalitzada a
Alacant i en altres punts del Vinalopó . La manca d'aparicions d'aquest mot en les respostes' 43 i la
seva presència només en la generació dels infants ens fa inclinar-nos aconsiderar-lo com a mot local
o puntual, malgrat que som conscients de la seva presència en altres punts del sud valencià i també
dialectalment en castellà (largo = lejos) .

242 . 'Lentament'.
o El contrari de fer les coses a pressa és fer-les. . .

a) aespai, -et, -iu (000).
b) crespa¿ -et, -iu (001)
c) xino-xano (010).
d) aespau, -et (011) a Torrellano i FAltet; (090) a la resta.
e) d'espau, -et (0l2) a Torrellano i FAltet ; (09l) a la resta.
f) a poc, apoquiu (013).

Les formes compostes pels descendents semicultes o més o menys populars delllatí spAnu
apareixen aDval !DISC; també la recull E Valora la seva gramàtica (19843 (1977):144) i Badia (1994:
701) al costat de a espau com a col-loquials . No apareix alDECni alDFPasb . Creiem que són formes
pertanyents als models estàndards les que contenen la variant espai però no les formades amb
espau, tot i que en àmbits més generals predominen altres denominacions, com ara apocapoc o
de mica en mica.

La variant apoc, forma reduïda de apocapoc, tampoc no podem considerar-la normativa,
tot i que és evidentment genuïna.

PerWtim,xano-xano és fitalianisme acceptat perexpressaraquestsignificat. En canvi, xino-
xano és acceptat en el DFPasb i secundari a Dval i DIEC.`

243. 'Segons'.
o Això depèn. Se . . . com un mires.

a) segun (0a0).
b) segons (070).
c) seguns (170).

Seguns ha estat codificat com a híbrid català-castellà, jaque manté la s de la forma catalana
però ha modificat el timbre de la seva o fins esdevenir u, com el castellà. Es tracta d'una innovació
força generalitzada ; de fet, queden pocs ancians que encara mantenen segons.

143 Només un informant dels 138 de l'enquesta sociolingüística i cap ocurrència en la dialectològica.
"" Vg. mapa 077 .
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244. Ala part de dalt' .
o Això està . .. la taula lindicació] .

a) damunt (000).
b) dalt (010).
c) encima (030).

AGuardamar predominaencima però se sent, en sentit direccional amunti, amb el mateix
sentit, dalt . Així doncs, encara és adequat considerar, també en aquestalocalitat, el motencima com
a innovació provinent del castellà .

245. 'A la part de baix'.
o El contrari de damunt.

a) sota (040).
b) davall (050).
c) baix i ses variants abaix, debaix (060).

La utilització preposicional de baix és un castellanisme . Davall fou, segurament, la forma
utilitzada en el seu lloc però ha desaparegut completament del parlar comarcal i de totes les
localitats del valencià-meridional alacantí.

Pel que fa a sota, hemde constatar la seva existència a la comarca en el parlar tradicional
però combinada amb baix : el resultat n'és baixsota pronunciat ibaj'sota] o iba'joto] i amb el
significat sempre figurat i més aïna moral de 'sota la influència d'algú'. En qualsevol cas, ens hem
interessat ara només pel significat bàsic de la preposició que correspon al seu contingut físic .

246. 'Dins, dintre'.
o El contrari de fora.

a) dins (000).
b) dintre (001).

Unallambregada ràpida a la comarca ens fa reconèixer que tant dins com dintre s'utilitzen
altemativament i de manera indistinta, llevat del cas de Guardamarque sempre fa servir el segon.
De fet així horeconeix J.Colomina (1985:187). Ara bé, a priori, ens feia l'efecte que hi havia un canvi
en moviment afavorde dintre iendetriment de la forana dins. L'altemança, doncs, semblava que era
la pròpia del parlar tradicional de la comarca, mentre que els més jóvens anirien optant per unade
les formes, en aquesta cas la divergent respecte del valencià general però fonèticament paral"lela a
l'estructura de la forma castellana corresponent (dins, dintre-dentro) . Al segle xvu, Cano (1995: 89)
noméstroba dins aElx. De qualsevol manera, optemperconsiderarambdues formes com a pròpies
del català tradicional de la comarca, sense teniren compte la semblança del segonamb el castellà.

Encara que aquesta entrada no aportarà cap dada en la quantiticació global, ja que les dues
variants tenen el mateix codi, creiem que és un canvi interessant queno podemdeixar de costat.'

247. Mai, jamai'.
o No ho he fet, ni abans, ni ara ni ho faré.. . de la vida .

145 Vg. mapes 079 i 080.

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



Apèndix II

	

96

a) mai (000).
b) nunca (030).

Mai té poca existència aGuardamar-tot i que si a la resta de la comarca-, però encara
es pot sentir en la primera generació i en expressions fossilitzades (Beltran i altres 1992 : 500).

248. En quatitat excessiva'
o Te n'has passat . M'has posat una quantitat excessiva de vi. Me n'has posat. . .

a) massa (000) a Torrellano, FAltet, Santa Pola i les partides orientals; (070) a la resta. .
b) de més (010).
c) demassiado, -ao (030).
d) demasiat (060) / demassiat (061).

Massa se sent puntualment a la comarca, sobretot ala zona costanera i al nord (incloses les
partides orientals del camp d'Elx), per la qual cosa es podria deduir que fos aquesta la forma
tradicional i les altres les sobrevingudes més tardanament. Tot i això només creiem pertinent
considerar-la tradicional a la zona esmentada i no a la resta, on serà una innovació provinent dels
models estàndards generals .

Demasiat ens sembla un castellanisme ben adaptat a la fonètica catalana i més aïna
descartem la possibilitat que es tracte del català antic demesiat (possibilitat queno descarta del tot
Colomina 1985: 197) . No tan ben adaptat es presenta demassiat. © castellanisme pur també es
presenta a la comarca: demassiado odemassiao.

Per acabar, hi ha una expressió bastant estesa a la comarca, de més, ben habitual entre els
més vells que és precisament l'origen de la forma catalana, del Tirant, demesiat, malgrat queDECat
(s.v. més) la considera un calc del castellà . Vg . Morfosintaxi, s.v. de més per a un comentari més
profund de l'expressió. De tota manera, davant el dubte, ens inclinem apensar en unaforma local
de la comarca, de gènesi possiblement interna al català. Com que es troba bastant generalitzada ens
permetem d'inserir-la en el model tradicional i no de considerar-la, únicamentcom a forma local
més o menys esporàdica .
Detota manera, nomésfunciona coma quantificadoraillat, que és, precisament, el quepreguntàvem
en el qüestionari : me n'has posat de més, en tinc de més però no *és de més gran, *tinc de més
faena.

249. 'Aquestes coses, açò' .
o Aqueixes coses és això, aquestes coses d'ací és . . .

a) açò (050).
b) astò (130).

Tenim constància que açò existia en zones on ara només hí ha astò : a la literatura
costumista del segle passat apareix aquesta forma, tant a la de Noveldacom ala d'Alacant. D'altra
banda, hi ha localitats de la Marina Baixa on hi ha les dues formes en lluita generacional (Colomina;
1985 : 182) . Apareix açò al texts il-licitans dels segles xvi, XVII i xviii (Mas 1994: 91.92 i Cano 1995 : 76-
77). Tot i això, no en queda rastre oral ni record al Baix Vinalopó. Així doncs, aquesta forma,
probablement tradicional a la comarca fins fa poc de temps, l'hem haguda de codificar com a
normativa provinent exclusivament del model occidental-valencià.

Quant a astò, Colomina (1985: 182) ja ens corrobora el seu origen analògic basat en el
model castellà .
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250. 'En quantitat regular' .
o Enguany, aquests arbres s'han portat bé . Han fet. .. fruita.

a) bastant (000); pero (080) a Guardamar en la quarta i tercera generacions .
b) prou (090); pero (001) a Guardamar en la primera i segona generacions.

Pensem que l'adverbi bastant es troba dins el marc del model de llengua general perquè
és el que la normativa mana utilitzaren aquest significat. Som conscients, tot i això, que el model oral
de la televisió o la ràdio en general no en faça un ús estès i tendesca més a fer servir la forma b) .
Aquest ús, força ampli i fins i tot reflectit en texts escrits i des d'antic, però no pertanyent a
(estàndard`, el mirarem com a pertanyent al model tradicional d'altres comarques valencianes . De
fet, no apareix reflectida aquesta accepció en el Dval ni en els altres diccionaris consultats . De
qualsevol manera, la localitat de Guardamar ja ha eliminat bastant del seu model de llengua
tradicional a favor de prou, forma aquesta que també considerem normativa per (extensió que té en
tot l'abast lingüístic català . Cal precisar, però, que les noves generacions en aquesta localitat
prefereixen novament bastant. Aquesta preferència creiem que s'ha de considerar a banda, ja que
no es deu tractar de (influx lingüístic de la resta de la comarca sinó de la conjunció de forces
provinents de (estàndard, sobretotescrit, i del castellà, que usatambé bastante enaquestaaccepció.

251 . 'De matí o abans d'hora foscant, a una hora no avançada del dia' .
o Ei contrari de tard.

a) enjom (000).
b) prompte (030).

Les gramàtiques catalanes recullen dejom i d'hora amb aquest significat ; en canvi, enjom
no sol ser-hi tan present. Malgrat això, el considerem forma pertanyent al model estàndard, ni que
siga (occidental-valencià; de fet, és recollit pel DISC i pelDval i té semblança formal i origen idèntic
a dejom.

Prompte pronunciat [`pronte ] no és un castellanisme sempre i quansempre en el sentit de
'sense tardar; al cap de poc temps, d'acía poc temps'. Ara bé, utilitzat en l'accepció de enjom sí que
l'hi hem de considerar.

252 . 'Menys' .
o El contrari de més.

a) manco (010).
b) menos (030).
c) menys (070).
d) mens (140).

No hemsabuttrobarcap formapertanyent al model tradicional que nosigael castellanisme
menos. Només hi ha manco de manera força residual, igual com a la comarca véina de l'Alacantí

'4'J . Lacreu (1992 z : 137) ens en diu: «Tot i que, a partir de l'ús tradicional i de l'arrelament popular, pot
seracceptable l'ús deproa ambla doble significació de `suficient' i de `quantitat regular', almenys enels nivells més
formals resulta preferible emprar aquests dos quantitatius d'acord amb el seu valor normatiu actual» .
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(Segura 1996: 205-206) : només en queda algun rastre en el record d'alguns ancians .'"'
Pel que fa a la forma mens, existent entre els coneixedors més elevats de la normativa, els

infants, creiem que és una adopciófonèticamentimperfecta de la normativa, fot i que també es puga
interpretar com a adaptació del castellà menosamb la desaparició de la o final.

253. 'Protuberància frontal que posseeixen molts remugants' .
o Què tenen els bous al cap?

254. 'Genoll'
a [Indicació] .

a) cuemo (020).
b) banya (070).

a) g[e]noll (000); (070) a l'Altet, Torrellano, part, or. i Santa Pola.
b) g[i]noll (010); (090) a Crevillent, Guardamar i la Marina .
c) rodilla (030).

La forma clàssica i normativa genoll és pròpia (i gairebé única) a les zones següents :
Guardamar, Crevillent, la Marina; es troba, en canvi, en retrocés a Elx i les partides meridionals i les
occidentals -en aquestes darreres amb més vitalitat-, on s'estén la variant palatalitzada ginoll,
forma generalitzada jaales partides centrals . Aquesta, per la seva banda, és únicaa 1'Altet, Torrellano
i les partides orientals d'Elx i a Santa Pola, com aAlacant. Perla distribució geogràfica i generacional,
sembla queginoll és una innovació en tota la comarca . Tot i això, la encabim ja inserida en el model
tradicíonals a les darreres localitats esmentades . A la resta, optem per considerar genoll com a
tradicional ; de la qual cosa es desprèn que ginoll és innovació, provinent o escampada a partir i
segons el model ja tradicional dels dialectes valencians veïns.

255 . 'Estemudar'
a Si estàs refredat normalment tusses i també et pot pegar per. . . [gest] .

a) estemuar (010); estemuar (011).
b) estemudar (030).
c) esremudar (070) .
d) estomuar (170); estamudar (171).

"' Donem manco com a genuí malgrat que és un préstec evident de l'italià. De qualsevol manera, el
recullen diccionaris com araelDvaj elDECo elDIEC i és presenten gran part dels parlars rurals catalans (Menorca,
Eivissa, tot el valentia i la pagesia interior del Principat).
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Adscripció de respostes lèxiques

Mostrarem seguidament les adscripcions els resultats inicials tant del QuLexb com del
QuLex, Presentem, en primer lloc, la classificació de totes les respostes amb la seva codificació
corresponent . Les formes ambuna0sóncastellanismessemàntics. Recordem queno especifiquem
ortogràficament les variants fonètiques corresponents als fenòmens esmentatsa l'apartatc) de2.3.4.
Codl/icacióde respostes. Perals mots no catalans o híbrids, seguim, sempre quepuguem, les regles
ortogràfiques del català.

Entre parèntesis apareix el sinònim o sinònims estàndards, seguit del número de
localització . Entre claudàtors indiquem la codificació assignada però simplificada, és a dir, sense
diferenciar entrades sinó codis diversos que podeno no agrupar diverses denominacions.

MODEL TRADICIONAL COINCIDENT AMB
QUALSEVOL DELS MODELS ESTÀNDARDS
CATALANS 000

a espai (a poc a poc; 242) [000]
a espaiet (a poc a poc; 242) [000]
a espaüu (a poc a poc; 242) [000]
abans (adés, fa poc; 196) [000]
abans (antigament; 197) [000]
afonar (86) [000]
aixam (208) [0001
aixeta (119) [000]
al be (a collibè; 154) [000]
aladre (180) [000]
albelló (88) [000]
ampolla (botella; 110) [000]
aprop (240) [000]
apropet (240) [000]
arracà (arracada; 65) [000]
arrapar (esgarrapar, 32) [000]
ase (234) 10001
bambolla (bombolla; 171) [000]
bastant (250) 10001
bes (besada, petó; 15) [000]
beset (besada, petó ; 15) [000]
bessons (5) [000]
blau (63) [000]
blaüra (blau; 39) [000]
bombeta (bombeta; 103) [000]
bony (6) [000]
borrumballa (encenall, borumballa ; 92) [000]
borumballa (92) [000]
botella (110) [000]
botijós (13) [000]

bou (236) [000]
bromera (172) 10001
calfar (7) [000]
calfred (esgarrifança; 26) [000]
call (43) [0001
cama (232) [000]
camisola (62) [000]
carpó (17) [000]
carxofa (132) [000]
cigró (144) 1000]
cirera (137) [000]
cirereta (137) [000]
ciri (espelma ; 121) [000]
clavar (ficar alguna cosa punxent;
colze (25) [000]
creilla (131) [000]
cullera (145) [000]
d'espai (a poca poc; 242) [000]
d'espaiet (a poc apoc; 242) [000]
d'espaiiu (a poc apoc; 242) [000]
damunt (sobre ; 244) [000]
demanar (55) [000]
desbaratat (malmès, un aparell,

[000]
desfondrar (86) [000]
dins (246) [000]
dintre (246) [000]
dragó (219) [000]
dragonet (219) [000]
dur (portar cap ací; 53) [000]
eixam (208) [000]
embrutar (75) [000]
en conill (nu; 56) [000]
en dejú (126) [000]
enjom (251) [0001

73) [000]

avariat; 68)
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esfondrar (86) [000]
esgarrar (esquinçar, estriparpaper, 59) [000]
esgarrar (esquinçar, estripar teixits ; 58) [000]
esguitar (169) [000]
esmolar (117) 10001
esmunyir (237) [000]
espaiar-se (espatllar-se, ferir-se ; 34) [000]
espàrrec (140) [000]
espelma, ciri (121) [000]
espentar (empènyer; 19) [000]
esquerre (44) [000]
estrella (estel, estrela,186) [000]
famolenc (42) [000]
fardatxo (220) [000]
farfallós (13) [000]
fil d'aram (101) [000]
fuster (49) [000]
galló (grill de cítric; 146) [000]
ga116 (grill, molla d'un fruit sec, 147) [000]
ganivet (115) [000]
granota (218) [000]
grip (fem.;38) [000]
ham (100) [000]
illa (174) [000]
joguet (163) [000]
l'Illa (Plana) (175) [000]
Ilamp (185) [0001
lleixiu (122) [000]
llevar (51) [000]
mai (247) [000]
maig (289) [000]
març (188) [0001
massa (adverbi ; 248) [000]
matalaf (104) [000]
matalàs (104) [000]
matí (198) [000]
matinà (matinada; 199) [000]
mona (dolç de Pasqua ; 127) [000]
munyir (237) [000]
muscle (24) [000]
net (124) [000]
novembre (192) [000]
ofegar (35) [000]
ona (176) [0001
pallola (xarampió; 37) [000]
paloma (211) [000]
palometa (211) [000]
pardal (223) [000]
pardalet (223) [000]
pare (159) [000]
pegarun pessic (27) [000]
penjar (54) [000]

100

pereta (bombeta; 103) [000]
pessigar (27) [000]
pilota (de cam 152) [000]
pinta (99) [000]
platja (177) [000]
ploma (228) 1000]
poal (97) [000]
porc (235) [000]
portar (dur cap ací; 53) [000]
pota (d'ocell; 233) [000]
pota (de mamífer; 232) [000]
prop (240) [000]
propet (240) [000]
prou (bastant ; 250) [000]
rentar (esbandir, 98) [000]
retortilló (caragolament de ventre, retorçó;

36) [000]
rovell (149) [000]
rovellet (149) [000]
safanòria (130) [000]
sancer (sencer; 70) [000]
sencer (70) [000]
setrill (93) [000]
setrillet (93) [000]
sípia (sèpia; 141) [000]
suc (118) [000]
surar (170) [0001
suro (207) [000]
sutja (95) [000]
tauró (221) [000]
teulà (teulada ; 85) [000]
tonyina (222) [000]
tonyineta (222) [000]
tóro (bou brau; 236) [000]
tòro (bou brau ; 236) [000]
trencat (67) [000]
turmell (20) [000]
ulleres (9) [000]
ungla (10) [000]
variat (malmès, un aparell, avariat; 68) [000]
vespa (214) [0001
vidriola (167) [000]
xafar (calcigar, trepitjar el peu; 28) [000]
xafar (calcigar, trepitjar raïm; 29) [000]

MODELTRADICIONALNO COINCIDENTAMB
QUALSEVOL DELS MODELS ESTÀNDARDS
CATALANS 010
a ba borrego (a collibè; 154) [010]
a ba borreguet (a collibè; 154) [010]
a ba ¡borrego (a collibè; 154) [010]
a barrals (a bots i barrals; 182) [010]
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abe borrego (a collibè; 154) [010]
abe borreguet (a collibè; 154) [010]
a cacot (a collibè; 154) [010]
a coix-coix (a peu coix; 155) [010]
a espau (242) [010]
a espauet (242) [010]
a poc (a poca poc; 242) [010]
a poquiu (a poc apoc; 242) [010]
a rejo (a bots i barrals;182) [010]
a réjol (a bots i barrals;182) [010]
a réjols (a bots i barrals;182) [010]
a rejos (a bots i barrals;182) [010]
abaejo (bacallà; 143) [010]
acarxofa (carxofa ; 132) [010]
acatxat (ajupit ; 30) [010]
afincar (ficar-se alguna cosa punxent; 73)

[010]
afondre (afonar, esfonsar ; 86) [010]
afonir (afonar, esfonsar, 86) [010]
auuegar (ofegar; 35) [010]
afunir (afonar, esfonsar, 86) [010]
agimponat (ajupit ; 30) [010]
agrip (masc.;grip; 38) [010]
ahoixar (espantar; 207) [010]
ahuixar (espantar; 207) [010]
aidar (ajudar, 33) [010]
aiguarrada (xàfec; 183) [010]
ajuar (ajudar, 33) [010]
ajumponat (ajupit; 30) [010]
al be borrego (a collibè; 154) [010]
al be borreguet (a collibè; 154) [010]
alàsfic (samarreta; 62) [010]
alastiquet (samarreta; 62) [010]
albargenya (albergínia; 128) [010]
albargina (albergínia; 128) [010]
alcarxofa (carxofa; 132) [010]
alforrar (estalviar; 46) [010]
allunt (lluny; 241) [010]
almagasent (magatzem; 83) [010]
almorzar (esmorzar; 153) [010]
almozar (esmorzar, 153) [010]
amagasent (magatzem; 83) [010]
amolar (esmolar; 117) [010]
amonyir (munyir; 237) [010]
amorzar (esmorzar; 153) [010]
anadar (nadar, 80) [010]
anadar (surar; 170) [010]
ancanària (carxofa; 132) [0101
anear (surar; 170) [010]
anedar (nadar, 80) [0101
ànera (ànec collverd; 231) [010]
ans (abans, adés, fa poc; 196) [010]

ans (abans, antigament; 197) [010]
aponat (ajupit; 30) [010]
apunxonat (ajupit ; 30) [010]
arbelló (albelló; 88) [010]
aligó (esgarrifança, calfred; 26) [010]
armunyir (munyir; 237) [010]
almorzar (esmorzar; 153) [010]
almorar ,(esmorzar; 153) [010]
armunyir (munyir; 237) [010]
arrails (arrels; 204) [010]
assentaüra (call; 43) [010]
atxumponat (ajupit ; 30) [010]
atxumponat (ajupit ; 30) [010]
aufegar (ofegar; 35) [010]
aufuegar (ofegar; 35) [010]
aüssar (alçar, aixecar, 40) [010]
avelutxo (estel, milotxa; 165) [010]
avespa (vespa ; 214) [010]
avilutxo (estel, milotxa; 165) [010]
a[x]uegar (ofegar, 35) [010]
bacafar (bacallà ; 143) [010]
balones (molles de greix, especialment a la

panxa; 156) [010]
banastra (cistella; 105) [010]
barbulla (bombolla; 171) [010]
bargenya (albergínia; 128) [010]
bargina (albergínia; 128) [010]
bamejar (barrejar, 120) [010]
banunballa (encenall, borumballa ; 92) [010]
blaverol (blau; 39) [010]
blec (quitrà; 82) [010]
boljaca (butxaca ; 66) [010]
bomba (bombolla; 171) [010]
bombeta (bombolla; 171) [010]
bombiró (borinot ; 209) [010]
bomiró (borinot ; 209) [010]
borbulla (bombolla; 171) [0101
borbulla (bombolla; 171) [0101
boljaca (butxaca; 66) [010]
borufalla (encenall, borumballa ; 92) [010]
braverol (blau; 39) [010]
bresquilla (préssec; 136) [010]
broma (bromera, escuma ; 171) [010]
brossa (fem, escombreries ; 90) [010]
brumballa (encenall, borumballa ; 92) [0101
brumerol [borinot; 209) [010]
buberó (borinot ; 209) [010]
bumbiró (borinot; 209) [010]
bumeró (borinot ; 209) [010]
bumerol (borinot; 209) [010]
borurumballa (encenall, borumballa ; 92) [010]
borumballa (encenall, borumbafa; 92) [010]

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



Apèndix II

butjaca (butxaca; 66) [010]
caïra (cadira; 109) [010]
canasta (cistella; 105) [010]
capull (poncella; 203) [010]
caria (cadira; 109) [010]
carlóta (safanòria ; 130) [010]
carlóta (safanòria ; 130) [010]
catxerulo (estel, milotxa; 165) [010]
catxirulo (estel, milotxa; 165) [010]
cavallet (saltamartí, llagosta; 212) [010]
cestella (cistella; 105) [0101
cireta (cirera ; 137) [010]
cleviII (badall, clivell ; 89) [0101
coa (cua d'ocell; 225) [010]
coa (cua de peix; 226) [010]
colp de mar(onada; 176) [010]
comare (padrina de casament ; 48) [010]
comare (padrina de fonts; 47) [010]
copió (carpó, rabada animal; 17) [010]
copró (carpó, rabada animal ; 17) [010]
corpó (carpó, rabada animal ; 17) [010]
crilla (creilla, patata ; 131) [010]
cropó (carpó, rabada animal ; 17) [0101
cucar full (clucar; 2) [0101
cuscanelles (pessigolles, cosquerelles ; 31)

[0101
d'espau (a poca poc; 242) [010]
d'espauet (a poc apoc; 242) [010]
de més (massa ; 248) [010]
demprés (després ; 195) [010]
denans (abans, adés, fa poc; 196) [010]
denans (abans, antigament; 197) [010]
desganar (esquinçar, estriparpaper; 59) [010]
desganar (esquinçar, estripar teixits; 58)

[010]
desguellar (esquinçar paper; 59) [010]
desguellar (esquinçar tela ; 58) [010]
despeior (albelló; 88) [010]
despertugó (esglai; 41) [010]
desquallat (decebut ; 78) [0101
destraviat (malmès; 68) [010]
detr a (cap a; 239) [010]
dormiscon (dormilec; 1) [010]
dragó (estel, milotxa; 165) [0101
dret a (capa; 239) [010]
dumenge (diumenge; 194) [010]
durulló (call ; 43) [010]
eixeta (aixeta; 119) [0101
eixquert (esquerre; 44) [0101
elàstic (samarreta; 62) [010]
elastiquet (samarreta ; 62) [010]
elmozar (esmorzar; 153) [010]

102

embeure(`s) (arronsar-se, entrar-se'n; 57)
[010]

en cúrios (en conill, nu ; 56) [010]
en dejuc (en dejú ; 126) [010]
en dijú (en dejú; 126) [010]
encamella (carxofa; 132) [010]
entortilló (caragolament de ventre, retorço;

36)[0101
entregue (sencer; 70) [010]
entxut (eixut; 111) [010]
envilotxa (estel, milotxa; 165) [010]
enxut (eixut; 111) [010]
eriçament (esgarrifança, calfred; 26) [010]
ermozar (esmorzar, 153) [010]
escarpior (pinta; 99) [0101
escarpó (carpó, rabada animal; 17) [010]
escorfa (corfa, escorça; 150) [010]
esfondrir (afonar, esfonsar, 86) [010]
esguefar,(esquinçar, estriparpaper, 58) [010]
esguellar(esquinçar, estriparteixits ; 58) [010]
esmonyir (munyir; 237) [010]
espalmaor (raspall ; 102) [010]
espalmaora (raspall ; 102) [0101
espàrec (espàrrec; 140) [010]
espàric (espàrrec; 140) [010]
espàrric (espàrrec; 140) [010]
espeior (albelló ; 88) [010]
espertugó (esglai ; 41) [0101
espertuó (esglai; 41) [0101
espinella (canella; 23) [010]
espior (albefó; 88) [010]
esprà (vesprada, tarda; 200) [010]
esquallat (decebut ; 78) [0101
esquer (esquerre; 44) [0101
esquerro (esquerre; 44) [010]
esquert (esquerre; 44) [010]
estibar (empènyer, 19) [0101
estrella (milotxa, estel; 165) [010]
eufegar (ofegar, 35) [010]
feixut (atapeït; 60) [010]
flçó (ficar; 73) [010]
fincar (ficar un objecte punxent; 73) [010]
floricol (coliflor, 148) [0101
fogasseta (mena de dolç, pa cremat; 127)

[010]
fonar (86) [010]
fondre (afonar, esfonsar ; 86) [0101
forcat (aladre, arada; 180) [010]
forment (blat ; 201) [010]
formigó, (formiga; 206) [010]
fresol (fesol ; 133) [010]
friolenc (fredolic; 69) [010]
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fugir (llevar, 51) [010]
funçó (fibló ; 205) [010]
gabre (ànec collverd ; 231) [010]
galipot (quitrà ; 82) [0101
gall (galló de cítric, grill ; 146) [010]
gallet (galló de cítric, grill ; 146) [010]
gamell (camell ; 216) [010]
ganyivet (ganivet ; 115) [010]
garaig (garatge ; 84) [010]
garaix (garatge ; 84) [010]
garró (turmell; 20) [010]
gavinet (ganivet ; 115) [010]
gavinyet (ganivet; 115) [010]
gentilla (llentilla ; 138) [010]
giner (gener, 187) [010]
glai (esglai ; 41) [0101
grip (masc . ; grip ; 38) [010]
guilotxa (estel, milotxa; 165) [010]
hoixar (espantar; 207) [010]
huixar (espantar, 207) [010]
juar (ajudar, 33) [010]
juasquet Goguet, joguina ; 163) [010]
juasqueta Goguet, joguina; 163) [010]
juesca Goguet, joguina ; 163) [010]
juesquet Goguet, joguina ; 163) [010]
juesqueta Goguet, joguina ; 163) [0101
juet Goguet, joguina; 163) [010]
juguet Goguet, joguina ; 163) [010]
jun Guny; 190) [010]
juriol Guliol ; 191) [010]
llagostí (saltamartí, llagosta ; 212) [010]
llobet (vespa; 214) [010]
llunt (lluny ; 241) [0101
magasent (magatzem ; 83) [0101
maití (matí; 198) [010]
mal (individu dolent, roí; 72) [0101
mal (objecte dolent, roí; 71) [010]
malacató (préssec; 136) [010]
mançana (poma; 135) [0101
manco (menys ; 252) [010]
mar (fem . ; platja ; 177) [010]
matalap (matalaf, 104) [010]
melacató (préssec ; 136) [010]
mirlotxa (estel, milotxa; 165) [010]
molar (esmolar ; 117) [0101
monya (nina; 166) [010]
monyica (nina ; 166) [010]
monyir (munyir, 237) [010]
mosseguello (rata penada, ratapinyada ; 217)

[0101
morseguillo (rata penada, ratapinyada ; 217)

[010]
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morsiguello (rata penada, ratapinyada ; 217)
[010]

morsiguillo (rata penada, ratapinyada; 217)
[010]

mosseguello (rata penada, ratapinyada; 217)
[010]

mosseguillo (rata penada, ratapinyada ; 217)
[010]

mossiguello (rata penada, ratapinyada ; 217)
[010]

mossiguillo (rata penada, ratapinyada ; 217)
[010]

munyica (nina; 166) [010]
mursiguello (rata penada, ratapinyada; 217)

[010]
mussiguello (rata penada, ratapinyada ; 217)

[010]
Naal (Nadal ; 157) 1010]
naar (nadar, 80) [010]
nafrar-se (ferir-se, espatllar-se ; 34) [010]
Nal (Nadal ; 157) [010]
nans (abans, adés, fa poc; 196) [010]
nans (abans, antigament ; 197) [010]
near (nadar; 80) [010]
nona (nina; 166) [010]
paastre (repeló, reveixí ; 11) [010]
pac a (cap a ; 239) [010]
panderola (escarabat de cuina ; 213) [010]
pandorga (simbomba; 158) [0101
panerola (escarabat de cuina ; 213) [0101
pantasma (fem . ; fantasma; 164) [010]
parpall (parpella; 3) [010]
pàrpol (parpella; 3) [0101
pasme (esglai ; 41) [0101
pastre (repeló, reveixí; 11) [010]
pereto (bony al cap ; 6) [010]
pintó (pinta; 99) [010]
pisar (trepitjar, calcigar el peu ; 28) [010]
pisar (trepitjar, calcigar raïm ; 29) [010]
pontilló (puntada de peu, puntelló ; 14) [0101
puntelló (puntada de peu, puntelló ; 14) [0101
puntilló (puntada de peu, puntelló; 14) [010]
punxonat (ajupit; 30) [010]
querailla (creïlla, patata ; 131) [010]
queredla (creïlla, patata; 131) [0101
querilla (creïlla, patata; 131) 1010]
rabello (carpó humà; 16) [010]
rabello (carpó, rabada animal ; 17) [010]
racà (arracada ; 65) [010]
rails (arrels ; 204) [010]
raja (badall, clivell; 89) [010]
ramas (nadar, 80) 1010]
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refreat (refredat ; 12) [010]
rellamp (llampec; 185) [010]
renegar (renyar, marmolar, 74) [010]
repèl (repeló, reveixí; 11) [010]
retr a (capa; 239) [010]
revencillà (caragolament de ventre, retorçó ;

36) [010]
roig (pèl-roig ; 76) [010]
roig (ros ; 77) [010]
roig apanotxat (pèl-roig; 76) [010]
roig assafranat (pèl-roig ; 76) [010]
roig de panotxa (pèl-roig ; 76) [010]
roig encamissat (pèl-roig ; 76) [010]
roig picatós (pèl-roig ; 76) [010]
roig picotós (pèl-roig ; 76) [010]
roin (individu dolent, roí; 71) [010]
roïn (objecte dolent, roí ; 71) [010]
roixio (rosada ; 184) [010]
rolls (molles de greix, especialment a la

panxa ; 156) [010]
iot (trencat; 67) [010]
ruixcà (bugada ; 96) [010]
ruscà (bugada; 96) [010]
sarsellós (farfallós, tartamut; 13) [010]
sarsellós (farfallós, tartamut ; 13) [010]
sentaüra (call ; 43) [010]
serraüra (serradures ; 91) [010]
sitara (envà, barandat ; 94) [010]
somior (albelló ; 88) [010]
sullar (tacar; 75) [010]
sumior (albelló; 88) [010]
ta (pare ; 159) [0101
tapit (atapeït ; 60) [010]
teranyina (teranyina ; 215) 1010]
terongeta (pilota de carn ; 152) [010]
tata (pare ; 159) [010]
taulaí (teuladí ; 230) [010]
terongeta (pilota de carn; 152) [010]
teronja (taronja; 134) [010]
terrat (teulada ; 85) [010]
tindre (o tenir) hestèric (badallar, 21) [010]
tindre (o tenir) histèric (badallar; 21) [010]
tindre (o tenir) migranya (badallar ; 21) [010]
tomata (tomàquet, tomaca ; 139) [010]
tonya (mena de dolç, pa cremat ; 127) [010]
torcar (eixugar; 125) [010]
tormell (turmell ; 20) [010]
torondo (bony al cap; 6) [010]
tortilló (retorçó ; 36) [010]
toruro (bony al cap ; 6) [010]
tovalla (tovallola; 113) [010]
tragó (dragó ; 219) [010]

tragó (estel, milotxa ; 165) [010]
tremolí (esgarrifança, calfred ; 26) [010]
tremoló (esgarrifança, calfred; 26) [010]
tximponat (ajupit ; 30) [010]
lxumponat (ajupit ; 30) [010]
ufegar (ofegar, 35) [010]
urellà de ¡amar (platja; 177) [010]
ussar (alçar, aixecar; 40) [010]
vedriola (guardiola, vidriola; 167) [010]
vinçó (ficar, 73) [010]
visgüenyo (guerxo ; 4) [010]
vore (veure ; 45) [010]
xangló (singlot ; 8) [010]
xapacó (xàfec; 183) [010]
xapalló (xàfec ; 183) [010]
xapicar (trepitjar, calcigar el peu; 28) [010]
xapicar (trepitjar, calcigar raïm ; 29) [010]
ximenera (fumeral, xemeneia; 106) [010]
xino-xano (a poca poc; 242) [010]
xirimbela (tombarella, volantí ; 162) [010]
xurnenera (fumeral, xemeneia ; 106) [010]

MODEL TRADICIONAL QUE ÉS UN
CASTELLANISME NO ADAPTAT (O
ADAPTACIÓ NO OBSERVABLE) PROVINENT
O COINCIDENT AMB L'ESTÀNDARD
CASTELLÀ 020

aquí (ací ; 238) [020]
barco (vaixell; 178) [020]
bolsa (bossa; 112) [020]
bostessar (badallar, 21) [020]
cera (vorera ; 81) [020]
cerca (prop ; 240) [020]
cuerno (banya; 253) [020]
cutxara (cullera; 145) [020]
escalera (escala; 108) [020]
llevar (dur, portar damunt; 52) [020]
mueble (moble ; 107) [020]
olvidar (oblidar, 79) [020]
ona (176) 10201
p'a (cap a; 239) [020]
párpado (parpella; 3) [020]
pepino (cogombre ; 129) [020]
pico (bec; 224) [020]
sombra (ombra; 181) [020]
surdo (esquerrà ; 22) [020]
tarde (vesprada, tarda ; 200) [020]
tissa (guix ; 160) [020]
unya (ungla ; 10) [020]
visco (guerxo ; 4) [020]
xarco (toll, bassal ; 168) [020]
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MODEL TRADICIONAL QUE ÉS UN
CASTELLANISMEPROVINENTOCOINCIDENT
AMB MODELS CASTELLANS NO
PERTANYENTS A L'ESTÀNDARD CASTELLÀ
160

aporrejar-se (espatllar-se, nafrar-se, ferir-se ;
34) [160]

baldosa (vorera; 81) [160]
cucaratxeta (marieta, insecte; 210) [1601
cucaratxeta de la mel (marieta, insecte; 210)

[160]
cucaratxeta de Sant Miquel (marieta, insecte;

210)[160]
desgaritat (malmès, un aparell; 68) [1601
desgarlitat (malmès, un aparell; 68) [160]
desgarritat (malmès, un aparell; 68) [160]
encamat (vermell ; 64) [160]
esporrejar-se (espatllar-se, nafrar-se, ferir-se ;

34) [160]
porrejar-se (espatllar-se, nafrar-se, ferir-se ;

34) [160]
rabo (cua carnosa; 227) [160]
siment (llavor; 179) [160]
socato (esquerrà; 22) [160]

MODEL TRADICIONAL QUE ÉS UN HÍBRID
ENTRE EL CATALÀ 1 EL CASTELLÀ
ESTÀNDARD 130
arranyar (arrapar, esquinçar; 32) [1301
astò (açò ; 249) [1301
hòmia (humida; 173) [130]
hòrrida (humida; 173) 1130]
ilició (lliçó ; 161) [130]
ranyar (arrapar, esquinçar; 32) [130]

MODEL TRADICIONAL QUE ÉS UN
CASTELLANISME ADAPTAT PROVINENT O
COINCIDENT DE L'ESTÀNDARD CASTELLÀ
220
arrempuixar (espentar, empènyer, 19) [2201
càxcara (closca d'ou ; 151) [220]
càixquera (closca d'ou ; 151) [220]
càsquera (closca d'ou ; 151) [220]
empuixar (espentar, empènyer; 19) [220]
espà (espasa; 114) [220]
estropall (fregall ; 123) [2201
garvanço (cigró; 144) [220]
navaja (navalla ; 116) [220]
olviar (oblidar ; 79) [220]
rempuixar (espentar, empènyer, 19) [220]
rinyó (renyó ; 18) [220]

roïo (soroll ; 87) [220]
xàrcol (toll, bassal ; 168) [220]
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INNOVACIÓQUEÉSUN CASTELLANISMENO
ADAPTAT (O SEMÀNTIC')PROVINENT DE
L'ESTÀNDARD CASTELLÀ 030

a caballito (a collibè; 154) [030]
a coscoletes (a collibè; 154) [030]
a 1'espalda (a collibè; 154) 1030]
a la pata co[x]a (a coix-coix; 155) [030]
abe[x]orro (borinot; 209) [030]
aceitera (setrill ; 93) [030]
acera (voravia ; 81) [030]
afilar (esmolar; 117) 1030]
agatxat (ajupit; 030) [030]
ahogar (ofegar, 35) [030]
ahorrar (estalviar; 46) [030]
mudar (ajudar; 33) [030]
alambre (61 d'aram, filferro ; 154) [030]
alcatxófa (carxofa ; 132) [030]
almassén (magatzem; 83) [030]
almorsar (esmorzar; 153) [030]
ansuelo (ham ; 100) [030]
antes (abans, adés, fa poc; 196) [030]
antes (abans, antigament; 197) [030]
an[0]uelo (ham ; 100) [030]
apretat (atapeït; 60) [0301
arado (aladre, arada; 180) [030]
aranyar (arrapar ; 32) [030]
assul (blau; 63) [030]
atun (tonyina ; 222) [030]
averiat (desbaratat, malmès un aparell; 68)
[030]
avispa (vespa ; 214) [030]
bacalao (bacallà ;143) [0301
bassura (fem, escombreries ; 90) [030]
beren[x]ena (albergínia ; 128) [0301
bessito (besada, petó; 15) [030]
besso (besada, petó; 15) [030]
bolsillo (butxaca; 66) [030]
bombilla (bombeta; 103) [030]
borbu[x]a (bombolla; 171) [030]
bostessar (badallar; 21) [030]
bulto (bony al cap; 6) [030]
burbu[x]a (bombolla; 171) [030]
burret (ase ; 243) [0301
burro (ase ; 243) [030]
calentar (calfar, 7) [030]
callo (call; 43) [030]
camello (camell; 216) [030]
camisseta (samarreta d'esportista; 61) [030]
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camisseta (samarreta interior; 62) [030]
capullo (poncella; 203) [030]
cáscara (closca; 150) [030]
cepillo (raspall ; 102) [030]
cerca (prop; 240) [030]
cerdo (porc; 235) [030]
ceressa (cirera; 137) [030]
cereza pr. [9]ere[0]a (cirera ; 137) [030]
cesta (cistella; 105) [030]
cesta pr. [9]esta (cistella; 105) [030]
codo (colze ; 25) [030]
cola (cua carnosa; 227) [030]
cola (cua d'ocell; 225) [030]
cola (cua de peix; 226) [030]
colà (bugada; 96) [030]
colgar (penjar; 54) [030]
cometa (estel, milotxa; 165) [030]
cortessa (coda, escorça; 150) [030]
corte[0]a (corfa, escorça; 150) [030]
corxo (suro; 202) [030]
cosquilles (cuscanelles, pessigolles ; 31) [030]
cotxino (porc; 235) [030]
crieta (badall, clivell ; 89) [030]
cubo (poal, galleda; 97) [030]
cucaratxa (escarabat de cuina; 213) [030]
cutxara (cullera; 145) [030]
cutxillo (ganivet; 115) [030]
decepcionat (decebut; 78) [030]
demassiado (massa ; 248) [030]
demassiao (massa; 248) [030]
después (després ; 195) [030]
diciembre (desembre; 193) [030]
dormilon (dormilec; 1) [030]
empu[x]ar (empènyer, espentar, 19) [030]
en aiunes (en dejú ; 126) [030]
en cuclilles (ajupit ; 30) [030]
en cuquilles (ajupit; 30) [030]
encima (damunt; 244) [030]
enero (gener; 187) [030]
en[x]ambre (eixam ; 208) [030]
en[x]uagar (esbandir, rentar, 98) [030]
escalofrío (calfred; 26) [0301
escatxarrat (desbaratat, malmès un aparell;
68) [030]
espada (espasa; 114) [030]
espárrago (espàrrec; 140) [030]
espinilla (canells; 23) [0301
espuma (escuma, bromera; 172) [030]
fil d'alambre (fil d'aram; 101) [030]
friolero (fredolic; 69) [030]
gafes (ulleres ; 9) [0301
gara[x]e (garatge ; 84) [0301
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garbanço (cigró ; 144) [030]
garban[ojo (cigró ; 144) [030]
ga[x]o (galló de cítric; 146) [030]
gemelos pr. [x]emelos (bessons; 5) [030]
golondrina (oroneta ; 229) [030]
grieta (badall, clivell ; 89) [030]
grifo (aixeta; 119) [030]
gripe (fem . ; grip ; 38) [030]
guinyar (clucar, 2) [030]
habitxuela (fesol, mongeta; 133) [030]
hacia (cap a; 239) [030]
hipo (singlot; 8) [030]
hollín (sutja; 95) [030]
hombro (muscle; 24) [030]
hormiga (formiga ; 206) [030]
húmeda (humida; 173) [030]
hundir (esfonsar, afonar, 86) [0301
hutxa (guardiola ; 167) [030]
iema (rovell; 149) [030]
isla (illa; 174) [030]
júlio pr. [x]úlio Guliol ; 191) [030]
júnio pr.[x]únio Guny; 190) [030]
lagaroi[x]a (dragó ; 219) [030]
lagarto (fardatxo, llangardaix ; 220) [030]
lentes (ulleres; 9) [030]
le[x]ia (lleixiu ; 122) [030]
madrina (padrina, comare de casament ; 48)
[030]
madrina (padrina, comare de fonts; 47) [030]
madrugada (matinada; 199) [030]
maio (maig; 189) [030]
malo (individu dolent, roí; 72) [030]
malo (objecte dolent, roí; 71) [030]
manxar (tacar, 75) [030]
março (març; 188) [030]
maripóssa (palometa, papallona; 211) [030]
mariquita (marieta, insecte; 210) [030]
mellissos (bessons ; 5) [030]
menos (menys ; 252) [030]
me[x]illó (musclo, clòtxina; 142) [030]
mitxelins (molles; 156) [030]
munyeca (nina; 166) [030]
murciégalo (rata penada, ratapinyada; 217)
[030]
murciélago (rata penada, ratapinyada; 217)
[030]
mur[0]iélago (rata penada, ratapinyada; 217)
[030]
Navidà (Nadal ; 157) [030]
Navidat (Nadal ; 157) [030]
noviembre (novembre; 192) [030]
nunca (mai ; 247) [030]

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



Apèndix II

ola (ona ; 176) [030]
ordenyar (esmunyir; 237) [030]
p'a (cap a; 239) [030]
papà (parem papa; 159) [030]
papi (parem papa; 159) [030]
párpado (parpella; 3) [030]
pata (pota d'ocell; 233) [030]
pata (pota de mamífer, 232) [030]
pata(da) (puntelló; 14) [030]
pato (ànec; 231) [030]
pedir (demanar; 55) [030]
peine (pinta ; 99) [030]
pelirro[x]o (pèl-roig; 76) [030]
pelliscar (pessigar; 27) [030]
pissar (trepitjar, calcigar el peu; 28) [030]
plaia (platja; 177) [030]
pluma (ploma; 228) [030]
pompa (bombolla; 171) [0301
prompte (enjom ; 251) [030]
raïces (arrels ; 204) [030]
rana (granota ; 218) [030]
rasgar (esquinçar; 58) [030]
reganyar (renyar; 74) [030]
relámpago (llampec; 185) [030]
renyir (renyar, 74) [030]
rocio (rosada; 184) [030]
rompre (esquinçar paper; 59) [030]
rompre (esquinçar teixits ; 58) [030]
rot (desbaratat, malmès un aparell; 68) [030]
ro[x]o (vermell, roig ; 64) [030]
rubio (ros ; 77) [030]
ruido (soroll; 87) [030]
sacar (llevar; 51) [030]
sacar (traure, de l'interior; 50) [030]
salpicar (esguitar, esquitxar; 169) [030]
saltamontes (llagosta, saltamartí; 212) [030]
sambomba (simbomba; 158) [030]
sanahória (safanòria, pastenaga; 130) [0301
sec (eixut; 111) [030]
secar (eixugar, 125) [030]
segun (segons; 243) [030]
semilla (llavor, 179) [030]
serrín (serradures; 91) [030]
somidero (albelló ; 88) [030]
sumidero (albelló ; 88) [030]
sumo (suc ; 118) [0301
susto (esglai ; 41) [030]
Tabarca (l'Illa Plana; 175) [030]
tabique (envà; 94) [030]
tarde (vesprada, tarda; 200) [0301
tartamudo (tartamut; 13) [030]
tarta[x]a (tartamut; 13) [030]
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telaranya (teranyina; 215) [030]
tetxat (teulada ; 85) [030]
tetxo (teulada ; 85) [030]
tiburon (tauró; 221) [030]
ti[t3]a (guix; 160) [030]
toalla (tovallola ; 113) [030]
tobillo (turmell ; 20) [0301
tóro (toro, bou; 236) [030]
trencar (esquinçar paper, 59) [030]
trencar (esquinçar teixits; 58) [030]
trencat (desbaratat, malmès un aparell; 68)
[030]
trigo (blat; 201) [030]
tupit (atapeït ; 60) [030]
txitxon (bony al cap; 6) [030]
unya (ungla; 10) [030]
véla (espelma ; 121) [030]
vinagrera (setrill ; 93) [030]
vina[xjera (setrill ; 93) [030]
viruta (encenall, borumballa ; 92) [030]
visco (guerxo; 4) [030]
voltereta (tombarella, volantí; 162) [030]
xaparron (xàfec;183) [0301
ximenea (fumeral, xemeneia; 106) [030]
zanahória pr . [0]anahória (safanòria,
pastenaga; 130) [030]
zurdo pr. [8jurdo (esquerrà; 22) [030]

INNOVACIÓ PROVINENT DEL MODEL
ESTÀNDARD DEL CATALÀ CENTRAL (O
PRINCIPATí EN GRAL.) 040

ampolla (botella; 110) [040]
dolent (individu roí; 72) [040]
dolent (objecte roí; 71) [040]
empentar (espentar, 19) [040]
empènyer (espentar, 19) [040]
escombreries (fem ; 90) [040]
escorça (closca de l'ou ; 151) [0401
escorça (crosta, corfa del pa; 150) [040]
escuma (bromera ; 172) [040]
espatllat (desbaratat, malmès ; 68) [040]
galleda (poal; 97) [040]
joguina Goguet ; 163) [040]
llangardaix (fardatxo; 220) [040]
mongeta (fesol ; 133) [040]
nedar (nadar, 80) [040]
papallona (palometa; 211) [040]
pastanaga (pastenaga, safanòria; 130) [040]
pessigolles (cusquerelles; 31) [040]
petó (besada, bes; 15) [040]
renyar (bonegar, 74) [040]
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samarreta (camiseta d'esportistes ; 61) [040]
samarreta (camiseta interior, 62) [040]
sota (davall; 245) [040]
tarda (vesprada; 200) [040]
tombarella (volantí ; 162) [040]
trepitjar (xafar el peu; 28) [040]
trepitjar (xafar raïm; 29) [040]
treure (llevar, 51) [040]
treure (traure; 50) [040]
vermell (roig; 64) [040]
ximeneia (xemeneia, fumeral; 106) [040]

INNOVACIÓ PROVINENT DEL MODEL
ESTÀNDARDDELCATALÀ VALENCIÀ 050

ací (aquí; 238) [0501
açò (això; 249) [050]
albergina (albergínia ; 128) [050]
bou (brau, toro ; 236) [050]
bresquilla (préssec ; 136) [050]
clòtxina (musclo; 142) [050]
corfa (escorça, crosta del pa ; 150) [050]
cosquerelles (pessigolles ; 31) [050]
davall (sota; 245) [050]
espentar (empènyer; 19) [050]
estrela (estrella ; 186) [050]
fem (escombreries ; 90) [050]
fesol (mongeta; 133) [050]
fumeral (xemeneia; 106) [050]
milotxa (estel ; 165) [050]
rata penada (ratapinyada ; 217) [050]
ratpenat (rata penada, ratapinyada; 217) [050]
renyó (ronyó ; 18) [050]
roí (objecte dolent; 71) [0501
roig (vermell ; 64) [050]
saltamartí (llagosta; 212) [050]
teuladí (pardal; 230) [050]
tomaca (tomàquet; 139) [050]
traure (treure; 50) [050]
vesprà (tarda ; 200) [0501

INNOVACIÓ QUE ÉS UN CASTELLANISME
ADAPTAT PROVINENT DE L'ESTÀNDARD
CASTELLÀ 060

a ca coletes (a collibè; 157) [060]
a cànters (a bots i barrals; 186) [060]
a la cama coixa (a peu coix ; 155) [060]
a la pata coixa (a peu coix; 155) [060]
abaix (sota, davall ; 245) [060]
agui[x]ó (fibló ; 205) [060]
alcatxòfa (carxofa; 132) [0601

108

almasén (magatzem; 83) [060]
almasent (magatzem; 83) [060]
alquitrà (quitrà; 82) [060]
ansol (ham ; 100) [060]
anzol (ham ; 100) [060]
arat (aladre, arada; 180) [060]
arrempuixar (espentar, empènyer; 19) [060]
asn (ase; 234) [060]
asserrf (serradures ; 91) [060]
atú (tonyina; 222) [060]
bacalat (bacallà; 143) [060]
baix (sota, davall ; 245) [060]
barallar (barrejar les cartes ; 120) [060]
barc (vaixell; 178) [0601
basura (fem, escombreries ; 90) [060]
berengena (albergínia; 128) [060]
betxuela (fesol, mongeta; 133) [060]
bolsill (butxaca ; 66) [060]
borbuixa (bombolla; 171) [060]
bostejar (badallar; 21) [060]
bostesar (badallar, 21) [060]
burbuixa (bombolla; 171) [060]
burbuja (bombolla; 171) [060]
carpinter (fuster; 49) [060]
cepill (raspall ; 102) [060]
cera (voravia ; 81) [060]
colxó (matalaf, 104) [060]
debaix (sota, davall ; 245) [060]
demasiat (massa ; 248) [060]
demassiat (massa; 248) [060]
dicembre (desembre; 193) [060]
disiembre (desembre; 193) [060]
dormiló (dormilec; 1) [060]
durea (call; 43) [0601
duresa (call; 43) [060]
elquitrà (quitrà; 82) [060]
empuixar (espentar, empènyer, 19) [060]
en ajunes (en dejú; 126) [060]
en cuclelles (ajupit ; 30) [060]
encollir (entrar-se'n, arronsar-se la roba; 57)

[060]
ener (gener, 187) [060]
encollir (entrar-se'n, arronsar-se la roba ; 57)

[060]
enter (sencer, 70) [0601
enxam (eixam ; 208) [060]
enxambre (eixam ; 208) [060]
escalofred (calfred; 26) [060]
estropejat (malmès; 68) [060]
fredoler (fredolic; 69) [060]
frioler (fredolic; 69) [060]
garbanç (cigró ; 144) [060]
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gema (rovell ; 149) [060]
gemelos (bessons; 5) [060]
gemels (bessons ; 5) [0601
gemels pr.[x]emels (bessons; 5) [060]
gorrió (teuladí, pardal ; 230) [060]
habetxuela (fesol, mongeta; 133) [060]
hambrient (famolenc; 42) [060]
hip (singlot; 8) [060]
juli (juliol ; 191) [060]
juni puny; 190) [060]
lagart (fardatxo, llangardaix; 220) [060]
lagartija (dragó ; 219) [060]
legia (lleixiu ; 122) [060]
laagart (fardatxo, llangardaix; 220) [060]
llagarti[x]a (dragó ; 219) [060]
llecció (lliçó ; 161) [060]
llímpio (net ; 124) [060]
mai (maig; 189)[0601
maripósa (paloma, papallona; 211) [060]
maripòssa (paloma, papallona; 211) [060]
mariqueta (marieta, insecte; 210) [0601
melocotó (préssec; 136) [060]
mequelló (clòtxina, musclo; 142) [060]
mequilló (clòtxina, musclo ; 142) [0601
me[x]elló (clòtxina, musclo ; 142) [060]
morat (blau, blaüra; 39) [0601
murciàgalo (rata penada, ratapinyada ; 217)

[060]
murciàlago (rata penada, ratapinyada; 217)

[060]
murciélac (rata penada, ratapinyada ; 217)

[060]
oliera (setrill; 93) [060]
pàrpad (parpella; 3) [060]
pàrpago (parpella; 3) [060]
pàrpalo (parpella; 3) [060]
pelirroig (pèl-roig; 76) [060]
pendent (arracada; 65) [060]
pendient (arracada; 65) [060]
pepí (cogombre; 129) [060]
pic (bec ; 224) [060]
puntapeu (puntelló, puntada de peu; 14)

[0601
rabell (carpó humà; 16) [060]
raïses (arrels ; 204) [060]
rellàmpec (llampec ; 185) [060]
rempuixar (espentar, empènyer; 19) [060]
retorti[xjó (caragolament de ventre, retorçó;

36) [060]
saltamonts (llagosta, saltamartí; 212) [060]
sanaòria (safanòria, pastenaga; 130) [060]
sarampió (pallola, xarampió ; 37) [060]

serri (serradures ; 91) [060]
sumider (albelló; 88) [060]
surd (esquerrà; 22) [060]
sust (esglai ; 41) [060]
tabic (envà; 94) [060]
teixat (teulada ; 85) [060]
tiburó (tauró; 221) [060]
tobill (turmell ; 20) [060]
tovillo (turmell ; 20) [0601
txitxó (bony al cap; 6) [060]
txitxot (bony al cap; 6) [060]
vèla (espelma; 121) [060]
veruta (encenall, borumballa ; 92) [060]
visc (guerxo; 4) [060]
vispa (vespa; 214) [0601
xaparró (xàfec ; 183) [060]
xarc (toll ; 168) [060]

INNOVACIÓ PROVINENT DEL MODEL
ESTÀNDARDCATALÀ GENERAL(NO MARCAT
DIALECTALMENT) 070

agulló (fibló ; 205) [070]
aixeta (119) [070]
ajudar (33) [070]
ajupit (aponat; 30) [0701
albargínia (albergínia ; 128) [070]
alçar (elevar, aixecar; 40) [070]
ànec (231) [0701
arracada (65) [070]
arrels (204) [070]
atapeït (atapit; 60) [070]
bacallà (143) [070]
badallar (21) [070]
banya (253) [070]
bassal (168) [070]
bec (224) [0701
blat (201) [070]
bombolla (171) [070]
bossa (112) 1070]
bugada (96) [070]
butxaca (66) [070]
cadira (109) [070]
cama (232) [070]
canella (23) [070]
capa (239) [0701
capoll (203) [070]
carxofa (132) [070]
cigró (144) [0701
cistella (105) [070]
clarió (160) [0701
closca (closca de Pou; 152) [070]
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closca (crosta, corfa del pa ; 151) [070]
cua (camosa; 227) [070]
cua (d'ocell, de peix o camosa225-226-227)

[070]
cua (d'ocell ; 225) [070]
cua (de peix; 226) [070]
decebut (78) [070]
desembre (193) [070]
després (195) [070]
diumenge (194) [070]
dormilec (1) [070]
dormilega (1) [070]
dur (portar damunt ; 52) [070]
eixugar (125) [070]
eixut (111) [070]
escala (108) [070]
esmorzar (153) [070]
espasa (114) [070]
esquerrà (22) [070]
esquerre (44) [070]
estalviar (46) [070]
fer l'ullet (clucar l'ull; 2) [070]
filferro (101) [070]
formiga (206) [070]
fregall (123) [070]
ganivet (115) [070]
gener (187) [070]
guardiola (167) [070]
guix (160) [070]
humida (173) [070]
juliol (191) [070]
juny (190) [070]
llavor (179) [070]
llentilla (138) [070]
lliçó (161) [0701
lluny (241) 1070]
magatzem (83) [070]
marieta (insecte ; 210) [070]
massa (adverbi ; 248) [070]
matinada (199) [070]
menys (252) [070]
moble (107) [070]
Nadal (157) [070]
navalla (116) [070]
net (124) [0701
nina (166) [070]
nu (56) [070]
oblidar (79) [070]
ocell (223) [0701
ombra (181) [070]
oronella (229) [070]
oroneta (229) [070]

padrina (comare de casament ; 48) [070]
padrina (comare de fonts; 47) [070]
pèl-roig (76) [070]
pilota (de cam; 152) [070]
platja (177) [0701
poma (135) [0701
portar (dur damunt; 52) [070]
raspall (102) [070]
refredat (12) [070]
rels (arrels ; 204) [070]
ros (77) 10701
ruc (234) [070]
sanglot (singlot ; 8) [070]
segons (243) [070]
sencer (70) [070]
singlot (8) [070]
soroll (87) [070]
sutge (sutja; 95) [070]
tacar (75) [070]
taronja (134) [070]
teranyina (215) [070]
teulada (teulada ; 85) [070]
tovallola (113) [070]
ungla (10) [070]
vaixell (178) [070]
veure (45) 10701
vorera (81) [070]

INNOVACIÓ PROVINENT DEL MODEL
ESTàNDARDCATALÀ GENERALCOINCIDENT
(+/-) AMB EL CASTELLÀ 080

acatarrat (refredat; 12) [080]
bastant (250) [080]
camell (216) [080]
camiseta (samarreta d'esportista ; 61) [080]
camiseta (samarreta interior, 62) [080]
co(n)stipat (refredat; 12) [080]
coliflor (148) [080]
defraudat (decebut ; 78) [080]
desenganyat (decebut; 78) [080]
desflusionat (decebut; 78) [080]
espantar (les mosques, p.ex. ; 207) [080]
fantasma (masc.;164) [080]
flotar (170) [080]
garatge (84) [080]
melicotó (136) [080]
nadar (80) 10801
padastre (repeló, reveixl; 11) [080]
papa (159) 1080]
patata (131) [080]
sépia (141) [080]
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tartamut (13) [080]

INNOVACIÓ PROVINENT DELS MODELS
TRADICIONALS D'ALTRES DIALECTES
VALENCIANS 090

a espau (a pocap(>c; 242) [090]
albargina (albergínia ; 128) [090]
andragó (dragó ; 219) [090]
bonegar (renyar; 74) [090]
cáira (cadira; 109) [090]
carrota (safonòria ; 130) 1090]
cosconelles (cosquerelles, pessigolles ; 31)

[090]
cosquelles (cosquerelles, pessigolles ; 31)

[090]
cosquinelles (cosquerelles, pessigolles ; 31)

[090]
d'espau (a pocapoc; 242) [0901
d'espauet (a poc apoc; 242) [090]
dentilla (llentilla; 138) [090]
en conill (nu; 56) [090]
espitjar (espentar, 19) [090]
esquerra (esquerre; 44) [090]
galló (grill de cítric; 146) [090]
mariola (marieta, insecte; 210) [0901
matí (198) [090]
navaixa (navalla ; 116) [090]
pac a (cap a; 239) [090]
parpall (parpella; 3) [0901
prou (bastant; 250) [0901
pual (poal; 97) [090]
sancer (sencer; 70) [090]
vesprà (vesprada, tarda; 200) [090]

INNOVACIÓ NO MARCADA O MANCA D'UN
MOT CONCRET PER AL CONCEPTE MOTS
MÉS GENERALS. EMPOBRIMENT LÈXIC 120

a cavall (a collibè; 154) [120]
a cavallet (a collibè; 154) [120]
a(esquena (a collibè; 154) 1120]
amanta (a bots i barrats; 186) 11201
cuc (formiga; 206) [120]
desaigüe (albelló ; 88) [1201
desau(gu)1e (albelló ; 88) [120]
desmaiat (famolenc; 42) [1201
despullat (nu; 56) [120]
dolor de panxa (torçó, retortilló ; 36) [1201
dormidor(dormilec; 1) [120]
espés (feixuc, atapeït; 60) [120]
fer-se mal (espatllar-se, nafrar-se; 34) [120]

anec (ànec; 231) [150]
asse (ase ; 234) [150]
dessembre (desembre; 193) [150]
enfon[s]ar (enfonsar, 86) [150]
esmor[s]ar(esmorzar, 153) [150]
espassa (espasa; 114) [150]
fessol (fesol, mongeta; 133) [1501
gix (guix; 160) [1501
maitx (maig; 189) [150]
mai[x] (maig; 189) [150]
milottxa (milotxa, estel; 165) [150]
mittxola (milotxa, estel; 165) [150]
renjó (renyó ; 18) [150]

fer-sexiquico (arronsar-se, entrar-se'nlaroba;
57) [120]
forat (albelló ; 88) [120]
gros (feixuc, atapeït; 60) [120]
molla (galló del cítric; 146) [120]
molles (molla de greix, especialment a la
panxa; 156) [120]
molt (a bots i barrats; 186) [120]
obrir la boca (badallar, 21) [120]
punxa (fibló ; 205) [120]
punxo (fibló ; 205) 11201
que gira l'ull (guerxo; 4) [1201
sacar la llet (esmunyir, 237) 11201
tancar full (clucar, 2) 1120 ]
traure la llet (esmunyir; 237) [1201
volta (volantí, giragonsa; 162) [1201
«cridar pelnom» (pare, papa ; 159) 1120]

INNOVACIÓ PROVINENT DE QUALSEVOL
ESTÀNDARD CATALÀ MAL REPRODUÏT O
MAL COMPRÈS 140

ampolla (bambolla, butllofa; 171) [1401
badar (badallar, 21) [140]
borsa (bossa ; 112) [1401
esquerrat (esquerrà; 22) [140]
mens (menys ; 252) [1401
raspell (raspall ; 102) [1401
rata pelada (rata penada, ratapinyada ; 217)

[140]

INNOVACIÓ PROVINENT DE QUALSEVOL
ESTÀNDARDCATALÀ MAL LLEGIT 150

INNOVACIÓ QUE ÉS UN HÍBRID ENTRE EL
CATALÀ LOCAL I EL CATALÀ ESTÀNDARD
200
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barrejar [barrejar les cartes ; 120) [200]
carida (cadira; 109) [200]
enfonar (enfonsar; 86) [200]
enfonar (enfonsar, 86) [200]
esmozar ,(esmorzar; 153)[2001
ficar (ficar un objecte punxent; 73) [200]
raels (arrels ; 204) 1200]
sangló (singlot; 8) [200]
tauladí (teuladí, pardal ; 230) [200]
teulaí (teuladí ; 230) [200]
teulat (teulada ; 85) [200]
fantasma (fem.; 164) [200].
pantasma (masc. ; fantasma; 164) [200].

INNOVACIÓ QUE ÉS UN HÍBRID ENTRE EL
CATALÀ LOCAL I EL CASTELLÀ
FSTÀNDARD.170

almorzar (esmorzar; 153) 1170]
amorzar (esmorzar, 153) [1701
barejar (barrejar les cartes ; 120) [1701
calofred (calfred ; 26) [170]
dempués (després ; 195) [170]
eixambre (eixam ; 208) [170]
en aiú (en dejú ; 126) [170]
en ajú (en dejú ; 126) [170]
escalfred (calfred ; 26) [170]
fil d'alam (fil d'aram ; 101) [ 1701
gallo (galló de cítric, grill; 146) [170]
húmia (humida; 175) [170]
húmida (humida; 175) [1701

húmita (humida; 175) [170]
dicció (lliçó ; 161) [170]
pàrpell (parpella; 3) [170]
refriat (refredat; 12) [170]
resfreat (refredat ; 12) [170]
rollos (molles de greix, sobretot a la panxa;
156) 1170]
nrïo (soroll; 87) [1701
seguns (segons; 243) [170]
somier (albelló ; 88) [170]
talaranya (teranyina; 215) [170]

INNOVACIÓ QUE SÓN MOTS LOCALS O
PROPIS D'UN IDIOLECTE; MÉS O MENYS
GENUÏNS PERÒ DEFORMATS (SOBRETOT A
PARTIR DEL MODEL TRADICIONAL DE LA
COMARCA), EVOLUCIONS SEMÀNTIQUES O
FONÈTIQUES POC ESTESES ALA COMARCA,
CANVIS INCIPIENTS, MOTS HUMORÍSTICS.
180

a baix borrego (a collibè; 154) [180]
a borrego (a collibè; 154) 1180]
a bon-eguet (a collibè; 154) 1180]
a ca borrego (a collibè; 154) [180]
acoixaes (a coix-coix; 155) [180]
abella (vespa ; 214) 1180]
acorrucar-se (entrar-se'n, arronsar-se la roba;

57) [180]
aforrar (estalviar, 46) [180]
aigüeta (lleixiu ; 122) [1801
al borrego (a collibè; 154) [1801
al borreguet (a collibè; 154) [180]
almolar(esmolar, 117) [180]
almonyir (munyir, 237) [180]
arrejada (xàfec; 183) [180]
bardejar (barrejar les cartes ; 120) [180]
barralet (bombolla; 171) [180]
banilet (bombolla; 171) [180]
besons (5) 1180]
borbolla (bombolla; 171) [180]
boviró (borinot; 209) [180]
bufa (bombolla; 171) [1801
catalana (setrill ; 93) [180]
cira (cirera ; 137) [180]
consomior (albelló ; 88) [180]
coscanelles (cosquerelles, pessigolles ; 31)

[1801
cosquenelles (cosquerelles, pessigolles ; 31)

[180]
cresol (carpó, rabada animal; 17) [180]
dalt (damunt; 244) 11801
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enforrar (estalviar, 46) [180]
enjut (eixut; 111) [ 180 ]
escarlota (safanòria, pastenaga; 130) [180]
famolent (famolenc;42) [180]
fardatxet (dragó ; 219) [180]
font (aixeta; 119) [180]
fugir (llevar; 51) 1180 ]
furtar (llevar, 50) [180]
furtar (traure; 51) [ 180 ]
geló (fredolic; 69) [ 180]
hamp (ham; 100) 1180]
llangostí (saltamartí, llagosta; 212) [1801
llarg (lluny ; 241) 1180]
monaguillo (rata penada, rata pinyada; 217)

[180]
mos de la reina (carpó animal; 17) [180]
mossaguillo (rata penada, ratapinyada; 217)

[180]
mullir (munyir; 237) [180]
nyonya (nina; 166) [180]
palmejar (ban-ejar les cartes ; 120) [1801
pamerola (escarabat de cuina; 213) [180]
parpo (parpella; 3) [180]
porronet (setrill ; 93) [180]
punçó(fibló; 205) [180]
quallat (decebut ; 78) [180]
ramalada (xàfec; 183) [180]
rovisco (pèl-roig; 76) [180]
safranero (pèl-roig; 76) 11801
sulla (sutja ; 95) 11801
tindre (o tenir) desteri (badallar; 21) [180]
tindre (o tenir) histèrit (badallar; 21) [180]
tindre (o tenir) mistèric (badallar; 21) [180]
tirar (llevar, 51) [ 180]
tomell (turmell ; 20) 11801
tordenxa (guerxo; 4) [180]
tomell (turmell ; 20) [180]
toronto (bony al cap; 6) [180]
trocar (eixugar; 125) [180]
tumell (turmell ; 20) [180]
tumell (turmell ; 20) [180]
vissuenyo (guerxo; 4) [180]
xillar (renyar, marmolar, 74) 1180].

INNOVACIÓ ADAPTADA O NO, PROVINENT
DEMODELS CASTELLANS NO PERTANYENTS
A L'ESTÀNDARD CASTELLÀ 190

aborreguito (a collibè; 154) [190]
a cacote (a collibè; 154) [ 190]
balde (poal, galleda; 97) [190]
baldossa (vorera; 81) [190]

batior (pinta; 99) [1901
caldero (poal; 97) [190]
clarion (guix; 160) [190]
dispués (després ; 195) [190]
endespués (després ; 195) 1190]
faldiquera (butxaca; 66) [190]
faldriquera (butxaca ; 66) [190]
fresquilla (préssec ; 136) [190]
melguissos (bessons ; 5) [ 190]
merguissos (bessons ; 5) [190]
pavo (floricol; 148) [190]
pegar un repixco (27) [190]
pixcar (pessigar, 27) [1901
rabillo (carpó humà; 16) [190]
rabillo (carpó, rabada animal ; 17) [190]
rabo (cua d'ocell; 225) 1190]
repixcar (pessigar; 27) 1190]
socato (esquerrà; 22) [190]
txitxote (bony; 6) [190]
xino (porc; 235) [190]

INNOVACIÓ QUE SÓN MOTS INEXACTES,
MIG INVENTATS250

a coixquetes (a coix-coix; 155) [250]
albargena (albergínia ; 128) [250]
bouet (marieta, insecte; 210) [250]
cascanilla (sutja; 95) [250]
desfrauat (decebut; 78) [250]
destragat (famolenc; 42) [250]
drac (dragó ; 219) [250]
fardatxina (dragó ; 219) [250]
fer una ullada (clucar l'ull ; 2) [250]
maricona (marieta, insecte; 210) [250]
matxo (ase ; 234) [250]
pengeroles (molles de greix sobretot a la
panxa; 156) [250]
pentina (pinta ; 99) [250]
pentinaor (pinta ; 99) [250]
rabo (cua de peix; 226) [250]
rovellat (rovell; 149) [250]
salamandra (dragó ; 219) ]250]
sargantana (dragó ; 219) [250]
xirlo (bony; 6) [250]
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114

Llista d'unitats lèxiques trobades

Donem a continuació un llistat de tots els termes i expressions emeses pels nostres
informants peracada accepció preguntada i en ordre alfabètic. ©s sons estranys al català [6] i [x]
els mantenim en signes fonètics i entre claudàtors, llevat del cas que el motcomence per aquests
fonemes: si és així, adoptem la grafia castellana, però indicant a continuació la pronúncia
corresponent. D'aquesta manera, l'ordenació alfabètica automàtica no situa aquestes entrades a la
fi del llistat .

a ba borrego (a collibè; 154) [010]
aha borreguet (a collibè; 154) [010]
a ba 1 borrego (a collibè; 154) [010]
a baix borrego (a collibè; 154) [180]
a barrals (a bots i barrals; 182) [010]
a be borrego (a collibè; 154) [0101
a be borreguet (a collibè; 154) [010]
a borrego (a collibè; 154) [180]
a borreguet (a collibè; 154) [180]
a borreguito (a collibè; 154) [190]
a ca borrego (a collibè; 154) [180]
a ca coletes (a collibè; 157) [060]
a caballito (a collibè; 154) [030]
a cacot (a collibè; 154) [010]
a cacote (a collibè; 154) 1190]
a cànters (a bots i barrals; 186) [060]
a cavall (a collibè; 154) [1201
a cavallet (a collibè; 154) [1201
a coix-coix (a peu coix ; 155) [0101
a coixaes (a coix-coix; 155) [180]
acoixquetes (a coix-coix; 155) [250]
a coscoletes (a collibè; 154) [030]
aespai (a poc a poc; 242) [000]
a espalet (a pocapoc; 242) [000]
aespafu (a pocapoc; 242) [0001
aespau (242) [010]
aespau (a pocapoc; 242) [090]
aespauet (242) [010]
a 1'espalda (a collibè; 154) [030]
a l'esquena (a collibè; 154) 1120]
a la cama coixa (a peu coix ; 155) [060]
a la pata coixa (a peu coix ; 155) [060]
a la pata co[x]a (a coix-coix; 155) [030]
amanta (a bots i barrals; 186) [1201
apoc (a poc apoc; 242) [010]
apoquiu (a poc a poc; 242) [0101
a rejo (a bots i barrals;182) [010]
a réjol (a bots i barrals;182) [010]
a réjols (a bots i barrals;182) [010]
a rejos (a bots i barrals;182) [010]
abaejo (bacallà ; 143) [010]
abaix (sota, davall ; 245) [060]

abans (adés, fa poc; 196) [000]
abans (antigament; 197)[000]
abella (vespa ; 214) [180]
abe[x]orro (borinot ; 209) [030]
acarxofa (carxofa; 132) [010]
acatarrat (refredat ; 12) [080]
acatxat (ajupit; 30) [010]
aceitera (setrill ; 93) [030]
acera (voravia ; 81) [030]
ací (aquí; 238) [050]
açò (això; 249) [050]
acorrucar-se (entrar-se'n, arronsar-se la roba;

57)[1801
afilar (esmolar; 117) [030]
afincar (ficar-se alguna cosa punxent; 73)

[010]
afonar (86) [000]
afondre (afonar, esfonsar, 86) [0101
afonar (afonar, esfonsar, 86) [010]
aforrar (estalviar, 46) [1801
afuegar (ofegar; 35) [010]
afunir (afonar, esfonsar; 86) [010]
acatxat (ajupit; 030) [030]
agimponat (ajupit; 30) [010]
agrip (masc.;grip; 38) [010]
agui[x]ó (fibló; 205) [060]
agulló (fibló ; 205) [070]
ahogar (ofegar; 35) [030]
ahoixar (espantar, 207) [010]
ahorrar (estalviar, 46) [030]
ahuixar (espantar, 207) [010]
aidar (ajudar, 33) [010]
aiguarrada (xàfec ; 183) [010]
aigüeta (lleixiu ; 122) [180]
aiudar (ajudar, 33) [030]
aixam (208) 1000]
aixeta (119) [000]
aixeta (119) [070]
ajuar (ajudar, 33) [010]
ajudar (33) [070]
ajumponat (ajupit ; 30) [010]
ajupit (aponat; 30) [070]
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al be (a collibè; 154) [000]
al be borrego (a collibè; 154) [010]
al be borreguet (a collibè; 154) [010]
al borrego (a collibè; 154) [180]
al borreguet (a collibè; 154) 11801
aladre (180) [000]
alambre (fil d'aram, filferro ; 154) [030]
alàstic (samarreta ; 62) [010]
alastiquet (samarreta; 62) [010]
albargena (albergínia; 128) [2501
albargenya (albergínia; 128) [010]
albargina (albergínia; 128) [010]
albargina (albergínia; 128) [090]
albargínia (albergínia ; 128) [070]
albelló (88) [0001
albergina (albergínia ; 128) [050]
alçar (elevar, aixecar, 40) [070]
alcatxófa (carxofa; 132) [0101
alcatxófa (carxofa ; 132) [0301
alcatxófa (carxofa ; 132) [060]
alforrar (estalviar; 46) [0101
allunt (lluny; 241) [010]
ammagasent (magatzem; 83) [0101
almasén (magatzem; 83) [0601
almasent (magatzem; 83) [060]
almassén (magatzem; 83) [030]
almolar(esmolar; 117) [180]
almonyir (munyir; 237) [180]
almorsar (esmorzar, 153) [030]
almorzar (esmorzar; 153) [010]
almorzar (esmorzar; 153) [170]
almozar,(esmorzar, 153) [010]
alquitrà (quitrà; 82) [0601
amagasent (magatzem; 83) [010]
amolar (esmolar; 117) [010]
amonyir (munyir; 237) [0101
amorzar (esmorzar; 153) [010]
amorzar (esmorzar, 153) 11701
ampolla (bambolla, butllofa ; 171) [1401
ampolla (botella ; 110) [000]
ampolla (botella ; 110) [040]
anadar (nadar, 80) [0101
anadar (surar; 170) [010]
ancanària (carxofa ; 132) [0101
andragó (dragó ; 219) [090]
anear (surar, 170) [010]
anec (ànec; 231) [1501
ànec (231) [070]
anedar (nadar ; 80) [010]
ànera (ànec collverd ; 231) [010]
ans (abans, adés, fa poc; 196) [010]
ans (abans, antigament; 197) [010]

ansol (ham ; 100) [060]
ansuelo (ham; 100) [030]
antes (abans, adés, fa poc; 196) [030]
antes (abans, antigament ; 197) [030]
anzol (ham ; 100) [060]
an[6]uelo (ham ; 100) [030]
aponat (ajupit ; 30) [010]
aporrejar-se (espatllar-se, nafrar-se, ferir-se ;

34)[1601
apretat (atapeït; 60) [0301
aprop (240) 1000]
apropet (240) [000]
apunxonat (ajupit ; 30) [010]
aquí (ací; 238) [020]
arado (aladre, arada; 180) [030]
aranyar (anapar, 32) [030]
arat (aladre, arada; 180) [060]
arbelló (albelló; 88) [010]
ariçó (esgarrifança, calfred; 26) [0101
armonyir (munyir, 237) [0101
almorzar (esmorzar, 153) [010]
armozar (esmorzar; 153) [010]
armonyir (munyir, 237) [0101
arracà (arracada; 65) [000]
arracada (65) [070]
arraús (arrels; 204) [0101
arranyar (arrapar, esquinçar, 32) [1301
arrapar (esgarrapar; 32) [000]
arrejada (xàfec ; 183) [180]
arrels (204) 10701
arrempuixar (espentar, empènyer; 19) [060]
arrempuixar (espentar, empènyer, 19) [220]
ase (234) [0001
asn (ase ; 234) [060]
asse (ase ; 234) [150]
assentaüra (call; 43) [010]
asserrí (serradures ; 91) [060]
assul (blau; 63) [030]
astò (açò ; 249) [130]
atapeït (atapit ; 60) [070]
atú (tonyina; 222) [060]
atun (tonyina ; 222) [030]
atximponat (ajupit ; 30) [010]
atxumponat (ajupit ; 30) [010]
aufegar (ofegar, 35) [010]
aufuegar (ofegar, 35) [010]
aüssar (alçar, aixecar, 40) [010]
avelutxo (estel, milotxa; 165) [010]
averiat (desbaratat, malmès un aparell; 68)

[030]
avespa (vespa; 214) [010]
avilutxo (estel, milotxa; 165) [010]
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avispa (vespa ; 214) [030]
a[x1uegar (ofegar, 35) [0101
bacalao (bacallà;143) [030]
bacalat (bacallà; 143) [060]
bacallà (143) [070]
bacallar (bacallà; 143) [010]
badallar (21) [070]
badar (badallar, 21) 1140]
baix (sota, davall ; 245) [060]
balde (poal, galleda; 97) [1901
baldosa (vorera; 81) [160]
baldossa (vorera; 81) [190]
balones (molles de greix, especialment a la

panxa; 156) [010]
bambolla (bombolla; 171) [0001
banastra (cistella; 105) [010]
banya (253) [0701
barallar (barrejar les cartes ; 120) [060]
barbulla (bombolla; 171) [010]
barc (vaixell ; 178) [060]
barco (vaixell; 178) [020]
bardejar (barrejar les cartes ; 120) [180]
barejar (barrejar les cartes ; 120) [170]
bargenya (albergínia ; 128) [010]
bargina (albergínia ; 128) [010]
bamejar (barrejar; 120) [010]
barralet (bombolla; 171) [1801
barrejar [barrejar les cartes ; 120) [200]
barralet (bombolla; 171) [180]
barumballa (encenall, borumballa ; 92) [010]
bassal (168) [070]
bassura (fem, escombreries ; 90) [030]
bastant (250) [000]
bastant (250) 10801
basura (fem, escombreries ; 90) [060]
batior (pinta; 99) [190]
bec (224) [070]
berengena (albergínia; 128) [0601
beren[x]ena (albergínia ; 128) [0301
bes (besada, petó; 15) [000]
beset (besada, petó; 15) [000]
besons (5) [180]
bessito (besada, petó ; 15) [030]
besso (besada, petó ; 15) [0301
bessons (5) [000]
betxuela (fesol, mongeta; 133) [060]
blat (201) [070]
blau (63) [000]
blaüra (blau; 39) [000]
blaverol (blau; 39) [010]
blec (quitrà; 82) [010]
boljaca (butxaca; 66) [010]

bolsa (bossa ; 112) [020]
bolsill (butxaca ; 66) [060]
bolsillo (butxaca; 66) [030]
bomba (bombolla; 171) [010]
bombeta (bombeta; 103) [000]
bombeta (bombolla; 171) [010]
bombilla (bombeta ; 103) [030]
bombiró (borinot; 209) [010]
bombolla (171) [070]
bomiró (borinot ; 209) [010]
bonegar (renyar, 74) [090]
bony (6) [000]
borbolla (bombolla; 171) [1801
burbuixa (bombolla; 171) [0601
borbulla (bombolla; 171) [010]
borbulla (bombolla; 171) [010]
borbu[x]a (bombolla; 171) [030]
boljaca (butxaca ; 66) [010]
borrumballa (encenall, borumballa ; 92) [000]
borsa (bossa; 112) [140]
borufalla (encenall, borumballa ; 92) [010]
borumballa (92) [000]
bossa (112) [070]
bostejar (badallar, 21) [060]
bostesar (badallar; 21) [060]
bostessar (badallar, 21) [020]
bostessar (badallar; 21) [030]
botella (110) [000]
botijós (13) [000]
bou (236) 10001
bou (brau, toro ; 236) [050]
bouet (marieta, insecte; 210) [250]
boviró (borinot; 209) [180]
braverol (blau; 39) [010]
bresquilla (préssec ; 136) [010]
bresquilla (préssec; 136) [0501
broma (bromera, escuma; 171) [010]
bromera (172) [000]
brossa (fem, escombreries ; 90) [010]
brumballa (encenall, borumballa; 92) [010]
buumerol [borinot; 209) [010]
buberó (borinot ; 209) [010]
bufa (bombolla; 171) [180]
bugada (96) [070]
bulto (bony al cap; 6) [030]
bumbiró (borinot; 209) [010]
bumeró (borinot ; 209) [010]
bumerol (borinot; 209) [010]
burbuixa (bombolla; 171) [060]
burbuja (bombolla; 171) [060]
burbu[x]a (bombolla; 171) [030]
burret (ase ; 243) [030]
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burro (ase ; 243) [030]
buruumballa (encenall, burumballa, 92) [010]
burumballa (encenall, burumballa; 92) [010]
butjaca (butxaca; 66) [010]
butxaca (66) [070]
cadira (109) [070]
caïra (cadira; 109) [010]
caïra (cadira; 109) [090]
càixcara (closca d'ou ; 151) [220]
càixquera (closca d'ou ; 151) [220]
caldero (poal; 97) [190]
calentar (calfar, 7) [030]
calfar (7) [000]
calfred (esgarrifança; 26) [000]
call (43) [000]
callo (call; 43) [030]
calofred (calfred ; 26) [170]
cama (232) [000]
cama (232) [070]
camell (216) 10801
camello (camell; 216) [030]
camiseta (samarreta d'esportista; 61) [080]
camiseta (samarreta interior, 62) [080]
camisola (62) [000]
camisseta (samarreta d'esportista; 61) [030]
camisseta (samarreta interior, 62) [030]
canasta (cistella ; 105) [010]
canella (23) [070]
cap a (239) [070]
capoll (203) [070]
capull (poncella; 203) [010]
capullo (poncella; 203) [030]
caria (cadira; 109) [010]
carida (cadira; 109) [200]
carióta (safanòria ; 130) [010]
carlòta (safanòria ; 130) [010]
carpinter (fuster; 49) [060]
carpó (17) [000]
carrota (safonòria ; 130) [0901
carxofa (132) [000]
carxofa (132) [070]
cáscara (closca; 150) [030]
cascarulla (sutja; 95) [250]
càsquera (closca d'ou; 151) [220]
catalana (setrill; 93) [180]
catxerulo (estel, milotxa; 165) [010]
catxirulo (estel, milotxa; 165) [010]
cavallet (saltamartí, llagosta; 212) [010]
cepill (raspall; 102) [060]
cepillo (raspall ; 102) [030]
cera (voravia ; 81) [060]
cera (vorera; 81) [020]

cerca (prop; 240) [020]
cerca (prop; 240) [030]
cerdo (porc; 235) [030]
ceressa (cirera ; 137) [030]
cereza pr. [0]ere[0]a (cirera; 137) [030]
cesta (cistella; 105) [030]
cesta pr. [9]esta (cistella; 105) [030]
cestella (cistella; 105) [010]
cigró (144) [000]
cigró (144) [0701
cira (cirera; 137) [180]
cirera (137) [000]
cirereta (137) [000]
cireta (cirera; 137) [010]
ciri (espelma ; 121) [000]
cistella (105) [070]
clarió (160) 10701
clarion (guix; 160) [190]
clavar (ficar alguna cosa punxent; 73) [000]
clevill (badall, clivell ; 89) [010]
closca (closca de l'ou ; 152) [070]
closca (crosta, corfa del pa; 151) [0701
clòtxina (musclo; 142) [050]
co(n)stipat (refredat; 12) [0801
coa (cua d'ocell; 225) [010]
coa (cua de peix; 226) [010]
codo (colze ; 25) [030]
cola (cua carnosa; 227) [0301
cola (cua d'ocell ; 225) [030]
cola (cua de peix; 226) [030]
colà (bugada; 96) [030]
colgar (penjar; 54) [030]
coliflor (148) [080]
colp de mar(onada ; 176) [010]
colxó (matalaf, 104) [0601
colze (25) [000]
comare (padrina de casament; 48) [010]
comare (padrina de fonts; 47) [010]
cometa (estel, milotxa; 165) [030]
consomior (albelló; 88) [180]
copló (carpó, rabada animal; 17) [010]
copró (carpó, rabada animal; 17) [010]
coda (escorça, crosta del pa ; 150) [0501
corpó (carpó, rabada animal ; 17) [010]
cortessa (corta, escorça; 150) [030]
corte[9]a (corta, escorça; 150) [030]
corxo (suro; 202) [030]
coscanelles (cosquerelles, pessigolles ; 31)

1180]
cosconelles (cosquerelles, pessigolles ; 31)

[090]
cosquelles (cosquerelles, pessigolles ; 31)
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[090]
cosquenelles (cosquerelles, pessigolles ; 31)

[180]
cosquerelles (pessigolles ; 31) [0501
cosquilles (cuscanelles,pessigolles ; 31) [030]
cosquinelles (cosquerelles, pessigolles ; 31)

[090]
cotxino (porc; 235) [030]
creflla (131) [000]
cresol (carpó, rabada animal ; 17) [180]
crieta (badall, clivell ; 89) [030]
crilla (creilla, patata ; 131) [010]
cropó (carpó, rabada animal ; 17) [0101
cua (carnosa ; 227) [070]
cua (d'ocell, de peix o camosa225-226-227)

[070]
cua (d'ocell; 225) [070]
cua (de peix; 226) [070]
cubo (poal, galleda; 97) [030]
cuc (formiga; 206) [1201
cucar l'ull (clucar; 2) [010]
cucaratxa (escarabat de cuina; 213) [030]
cucaratxeta (marieta, insecte; 210) [160]
cucaratxeta de la mel (marieta, insecte; 210)

[160]
cucaratxeta de Sant Miquel (marieta, insecte;

210)[160]
cuerno (banya ; 253) [020]
cullera (145) [000]
cuscanelles (pessigolles, cosquerelles ; 31)

[010]
cutxara (cullera ; 145) [020]
cutxara (cullera ; 145) [030]
cutxillo (ganivet ; 115) [030]
d'espai (a poc a poc; 242) [000]
d'espaiet (a poc apoc; 242) [000]
d'espaüu (a poc apoc; 242) [0001
d'espau (a pocapoc; 242) [010]
d'espau (a poca poc; 242) [090]
d'espauet (a poca poc; 242) [010]
d'espauet (a poc apoc; 242) [090]
dalt (damunt; 244) [1801
damunt (sobre ; 244) [000]
davall (sota; 245) [050]
de més (massa ; 248) [010]
debaix (sota, davall ; 245) [0601
decebut (78) [070]
decepcionat (decebut ; 78) [030]
defraudat (decebut ; 78) [0801
demanar (55) [000]
demasiat (massa; 248) [06ó]
demassiado (massa; 248) [030]

demassiao (massa; 248) [030]
demasslat (massa ; 248) [060]
demprés (després ; 195) [010]
dempués (després ; 195) [170]
denans (abans, adés, fa poc; 196) [010]
denans (abans, antigament; 197) [010]
dentilla (llentilla ; 138) [090]
desaigüe (albelló ; 88) [1201
desau(gu)ie (albelló ; 88) [120]
desbaratat (malmès, un aparell, avariat; 68)

[000]
desembre (193) [070]
desenganyat (decebut; 78) [0801
desfondrar (86) [0001
desfrauat (decebut ; 78) [250]
desgaritat (malmès, un aparell; 68) [160]
desgarlitat (malmès, un aparell; 68) [160]
desgan-ar(esquinçar,estriparpaper ;59)[010]
desgarrar (esquinçar, estripar teixits ; 58)

[010]
desgarritat (malmès, un aparell; 68) [160]
desguellar (esquinçar paper; 59) [010]
desguellar (esquinçar tela; 58) [010]
desilusionat (decebut ; 78) [080]
desmaiat (famolenc; 42) [1201
despeior (albelló ; 88) [010]
despertugó (esglai ; 41) [0101
després (195) [070]
después (després ; 195) [030]
despullat (nu; 56) [120]
desquallat (decebut ; 78) [010]
dessembre (desembre; 193) [150]
destragat (famolenc; 42) [250]
destraviat (malmès ; 68) [010]
detr a (cap a; 239) [010]
dicembre (desembre; 193) [060]
diciembre (desembre; 193) [030]
dins (246) [000]
dintre (246) [000]
disiembre (desembre; 193) [060]
dispués (després ; 195) 11901
diumenge (194) [070]
dolent (individu roí ; 72) [040]
dolent (objecte roí; 71) [040]
dolor de panxa (torçó, retortilló ; 36) [120]
dormidor(dormilec; 1) [120]
dormilec (1) [070]
dormilega (1) [070]
dormiló (dormilec; 1) [060]
dormilon (dormilec; 1) [030]
dormiscon (dormilec; 1) [0101
drac (dragó; 219) [250]
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dragó (219) [000]
dragó (estel, milotxa; 165) [010]
dragonet (219) [000]
dret a (cap a; 239) [010]
dumenge (diumenge; 194) [010]
dur (portar cap ací; 53) [000]
dur (portar damunt ; 52) [070]
durea (call; 43) [060]
duresa (call; 43) [060]
durulló (call; 43) [010]
eixam (208) [000]
eixambre (eixam ; 208) [170]
eixeta (aixeta; 119) [010]
eixquert (esquerre; 44) [010]
eixugar (125) [070]
eixut (111) [070]
elàstic (samarreta; 62) [010]
elastiquet (samarreta ; 62) [010]
elmozar (esmorzar; 153) [010]
elquitrà (quitrà; 82) [060]
embeure('s) (arronsar-se, entrar-se'n; 57)

[010]
embrutar (75) [000]
empentar (espentar, 19) [040]
empènyer (espentar; 19) [040]
empuixar (espentar, empènyer ; 19) [060]
empuixar (espentar, empènyer ; 19) [220]
empu[x]ar (empènyer, espentar; 19) [030]
en aiú (en dejú ; 126) [170]
en aiunes (en dejú; 126) [030]
en ajú (en dejú ; 126) [170]
en aiunes (en dejú; 126) [060]
en conill (nu; 56) [000]
en conill (nu; 56) [090]
en cuclelles (ajupít ; 30) [060]
en cuclilles (ajupit; 30) [030]
en cuquilles (ajupit ; 30) [030]
en cúrios (en conill, nu; 56) [010]
en dejú (126) [000]
en dejuc (en dejú; 126) [010]
en dijú (en dejú ; 126) [010]
encamat (vermell ; 64) [160]
encamella (carxofa ; 132) [010]
encima (damunt; 244) [030]
encollir (entrar-se'n, arronsar-se la roba; 57)

[060]
endespués (després ; 195) [190]
ener (gener; 187) [060]
enero (gener, 187) [030]
enfonar (enfonsar, 86) [200]
enfon[sjar (enfonsar; 86) [150]
enforrar (estalviar, 46) [1801

engollir (entrar-se'n, arronsar-se la roba; 57)
[060]

enjom (251) 1000]
enjut (eixut ; 111) 1180 ]
enter (sencer; 70) [060]
entortilló (caragolament de ventre, retorç_ó ;

36) [010]
entregue (sencer; 70) [010]
entxut (eixut ; 111) [010]
envilotxa (estel, milotxa; 165) [010]
enxam (eixam ; 208) [060]
enxambre (eixam; 208) [060]
enxut (eixut; 111) [010]
en[x]ambre (eixam; 208) [030]
en[x]uagar (esbandir, rentar, 98) [030]
eriçament (esgarrifança, calfred; 26) [010]
ermozar (esmorzar, 153) [010]
escala (108) [070]
escalera (escala; 108) [020]
escalfred (calfred ; 26) [1701
escalofred (calfred ; 26) [060]
escalofrio (calfred; 26) [030]
escarlota (safanòria, pastenaga; 130) 11801
escarpior (pinta ; 99) [010]
escarpó (cargó, rabada animal ; 17) [010]
escatxan-at (desbaratat, malmès un aparell;

68) [030]
escombreries (fem ; 90) [040]
escorça (closca de l'ou ; 151) [040]
escorça (crosta, corfa del pa ; 150) [040]
escoda (corfa, escorça; 150) [010]
escuma (bromera ; 172) [040]
esfonar (enfonsar; 86) [200]
esfondrar (86) [000]
esfondrir (afonar, enfonsar; 86) [010]
esgarrar (esquinçar, estripar paper, 59) [000]
esgarrar (esquinçar, estripar teixits; 58) [000]
esguellar(esquinçar, estriparpaper ; 58) [010]
esguellar(esquinçar, estriparteixits;58) [010]
esguitar (169) [000]
esmolar (117) [000]
esmonyir (munyir; 237) [010]
esmorzar (153) [070]
esmor[s]ar (esmorzar; 153) [ 150]
esmozar (esmorzar; 153) [200]
esmunyir (237) [000]
espà (espasa; 114) [220]
espalar-se (espatllar-se, ferir-se ; 34) [000]
espada (espasa; 114) [030]
espalmaor (raspall ; 102) [010]
espalmaora (raspall ; 102) [010]
espantar (les mosques, p.ex. ; 207) [080]
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espàrec (espàrrec; 140) [010]
espàric (espàrrec; 140) [010]
espàrrago (espàrrec; 140) [030]
espàrrec (140) [000]
espàrec (espàrrec; 140) [010]
espasa (114)[070]
espassa (espasa; 114) [150]
espatllat (desbaratat, malmès ; 68) [040]
espeior (albelló ; 88) [010]
espelma, ciri (121) [000]
espentar (empènyer, 19) [000]
espentar (empènyer, 19) [050]
espertugó (esglai ; 41) [010]
espertuó (esglai ; 41) [010]
espés (feixuc, atapeït; 60) 1120]
espinella (canela; 23) [010]
espinilla (canella; 23) [030]
espior (albelló ; 88) [010]
espitjar (espentar; 19) [090]
esporrejar-se (espatllar-se, nafrar-se, ferir-se ;

34) [160]
esprà (vesprada, tarda; 200) [010]
espuma (escuma, bromera; 172) [030]
espaallat (decebut ; 78) [010]
esquer (esquerre; 44) [010]
esquerrà (22) [070]
esquerrat (esquerrà; 22) [140]
esquerre (44) [0001
esquerre (44) [070]
esquerreo (esquerre; 44) [010]
esquerra (esquerre; 44) [090]
esquert (esquerre; 44) [0101
estalviar (46) [070]
estibar (empènyer; 19) [0101
estrela (estrella; 186) 1050]
estrella (estel, estrela,186) [0001
estrella (milotxa, estel; 165) [010]
estropall (fregall ; 123) [220]
estropejat (malmès; 68) [060]
eufegar (ofegar; 35) [010]
faldiquera (butxaca; 66) [1901
faldriquera (butxaca; 66) [ 190]
famolenc (42) [000]
famolent (famolenc;42) [1801
fantasma (fem . ; 164) [200].
fantasma (masc. ;164) [080]
fardatxet (dragó ; 219) [180]
fardatxina (dragó ; 219) [2501
fardatxo (220) [0001
farfallós (13) [000]
feixut (atapeït; 60) [Oí 0]
fem (escombreries; 90) [0501

120

fer fullet (clucar l'ull; 2) [070]
fer-se mal (espaWar-se, nafrar-se; 34) [120]
fer-se xiquico (arronsar-se, entrar-se'n laroba ;

57) 1120]
fer una ullada (clucarfull; 2) [250]
fesol (mongeta; 133) [050]
fessol (fesol, mongeta; 133) [150]
ficar (ficar un objecte punxent; 73) [200]
fiçó (ficar; 73) [010]
fit d'alar (fil d'aram ; 101) [170 ]
fil d'alambre (fil d'aram; 101) [030]
fil d'aram (101) [000]
filferro (101) [0701
fincar (ficar un objecte punxent; 73) [010]
floricol (coliflor-, 148) [010]
flotar (170) [080]
fogasseta (mena de dolç, pa cremat; 127)

[010]
fonar (86) [010]
fondre (afonar, esfonsar; 86) [010]
font (aixeta; 119) [1801
forat (albelló; 88) [120]
forcat (aladre, arada; 180) [010]
forment (blat ; 201) [0101
formiga (206) [070]
formigó (formiga ; 206) [010]
fredoler (fredolic; 69) [060]
fregall (123) [070]
fresol (fesol ; 133) [010]
fresquilla (préssec ; 136) [190)
friolenc (fredolic; 69) [0101
frioler (fredolic; 69) [0601
friolero (fredolic; 69) [0301
fugir (llevar, 51) [0101
fugir (llevar; 51) 11801
fumeral (xemeneia; 106) [050]
funçó (fibló; 205) [010]
furtar (llevar, 50) [ 180]
furtar (traure; 51) [180]
fuster (49) [0001
gabre (ànec collverd; 231) [010]
gafes (ulleres ; 9) [030]
galipot (quitrà; 82) [010]
gall (galló de cítric, grill ; 146) [010]
galleda (poal; 97) [040]
gallet (galló de cítric, grill ; 146) [010]
gallo (galló de cítric, grill ; 146) [170]
galló (grill de cítric ; 146) [000]
galló (grill de cítric ; 146) [090]
galló (grill, molla d'un fruit sec, 147) [000]
gamell (camell; 216) [010]
ganivet (115) [000]

Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó. Carles Segura i Llopes

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



Apèndix 11

ganivet (115) [070]
ganyivet (ganivet; 115) [010]
garaig (garatge ; 84) [010]
garaix (garatge ; 84) [010]
garatge (84) [080]
gara[x]e (garatge; 84) [030]
garbanç (cigró ; 144) [060]
garbanço (cigró ; 144) [030]
garban[6]o (cigró; 144) [030]
garró (turmell ; 20) [010]
garvanço (cigró ; 144) [220]
gavinet (ganivet; 115) [010]
gavinyet (ganivet ; 115) [010]
ga[x]o (galló de cítric ; 146) [030]
geló (fredolic ; 69) [180]
gema (rovell ; 149) [060]
gemelos (bessons ; 5) [060]
gemelos pr. [x]emelos (bessons ; 5) [030]
gemels (bessons ; 5) [060]
gemels pr.[x]emels (bessons ; 5) [060]
gener (187) 1070]
gentilla (llentilla; 138) [010]
giner (gener, 187) [010]
gix (guix; 160) [1501
glai (esglai ; 41) [010]
golondrina (oroneta ; 229) [030]
gorrió (teuladí, pardal ; 230) [060]
granota (218) [000]
grieta (badall, clivell ; 89) [030]
grifo (aixeta; 119) [030]
grip (fem .;38) [000]
grip (masc. ; grip ; 38) [010]
gripe (fem. ; grip ; 38) [030]
gros (feixuc, atapeït ; 60) 11201
guardiola (167) [0701
guilotxa (estel, milotxa ; 165) [010]
guinyar (clucar ; 2) [030]
guix (160) [0701
habetxuela (fesol, mongeta ; 133) [060]
habitxuela (fesol, mongeta ; 133) [030]
hacia (cap a; 239) [030]
ham (100) [000]
hambrient (famolenc ; 42) [060]
hamp (ham; 100) [180]
hip (singlot; 8) [060]
hipo (singlot ; 8) [0301
hoixar (espantar, 207) [010]
hollín (sutja ; 95) [030]
hombro (muscle ; 24) [030]
húmia (humida ; 173) 1130]
humida (humida; 173) [1301
hormiga (formiga ; 206) [030]

huixar (espantar, 207) [010]
húmeda (humida; 173) [030]
húmia (humida; 175) [170]
humida (173) [070]
húmida (humida; 175) 11701
húmita (humida; 175) 11701
hundir (esfonsar, afonar, 86) [030]
hutxa (guardiola; 167) [030]
iema (rovell ; 149) [030]
illa (174) [0001
isla (illa; 174) [030]
joguet (163) [000]
joguina Goguet; 163) [040]
juar (ajudar; 33) [010]
juasquet Goguet, joguina; 163) [010]
juasqueta Goguet, joguina; 163) [010]
juesca Goguet, joguina ; 163) [010]
juesquet Goguet, joguina ; 163) [010]
juesqueta Goguet, joguina ; 163) [010]
juet Goguet, joguina ; 163) [010]
juguet Goguet, joguina ; 163) [010]
juli Guliol ; 191) [060]
júlio pr. [x]úlio Guliol ; 191) [030]
juliol (191) [070]
jun Guny; 190) [010]
juni Guny; 190) [060]
júnio pr.[x]únio Guny; 190) [030]
juny (190) 1070]
juliol Guliol ; 191) [010]
rnla (Plana) (175) [000]
lagart (fardatxo, llangardaix ; 220) [060]
lagartija (dragó; 219) [060]
lagartoi[x]a (dragó ; 219) [0301
lagarto (fardatxo, llangardaix; 220) [0301
legia (lleixiu ; 122) [060]
lentes (ulleres ; 9) [030]
le[x]ia (lleixiu ; 122) [030]
llagart (fardatxo, llangardaix ; 220) [060]
llagarti[x]a (dragó; 219) [060]
llagostí (saltamartí, llagosta ; 212) [010]
llamp (185) [0001
llangardaix (fardatxo; 220) [040]
llangostí (saltamartí, llagosta ; 212) [180]
llarg (lluny, 241) 1180]
llavor (179) [070]
lecció (lli96 ; 161) 10601
lleixiu (122) [000]
llentilla (138) [070]
llevar (51) [000]
llevar (dur, portar damunt; 52) [020]
llicció (lliçó ; 161) [170]
llició (lliçó; 161) [130]
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lliçó (161) [070]
llímpio (net ; 124) [060]
Llobet (vespa; 214) [010]
Hunt (lluny; 241) [010]
lluny (241) 1070]
madrina (padrina, comare de casament ; 48)

[030]
madrina (padrina, comare de fonts ; 47) [030]
madrugada (matinada; 199) [030]
magasent (magatzem ; 83) [010]
magatzem (83) [070]
mai (247) [000]
mai (maig ; 189) [060]
maig (289) 10001
maio (maig; 189) [030]
maití (matí; 198) [010]
maitx (maig ; 189) [150]
mai[x] (maig ; 189) [150]
mal (individu dolent, roí; 72) [010]
mal (objecte dolent, roí; 71) [010]
malacató (préssec ; 136) [010]
malo (individu dolent, roí ; 72) [030]
malo (objecte dolent, roí; 71) [0301
mançana (poma; 135) [010]
manco (menys ; 252) [010]
manxar (tacar ; 75) [030]
mar (fem. ; platja; 177) [010]
març (188) [000]
março (març ; 188) [030]
maricona (marieta, insecte; 210) [250]
marieta (insecte ; 210) [070]
mariola (marieta, insecte ; 210) [090]
maripósa (paloma, papallona; 211) [060]
maripóssa (palometa, papallona ; 211) [030]
marpósa (paloma, papallona ; 211) [060]
mariqueta (marieta, insecte ; 210) [0601
mariquita (marieta, insecte ; 210) [0301
massa (adverbi ; 248) [000]
massa (adverbi ; 248) [070]
matalaf (104) [0001
matalap (matalaf, 104) [010]
matalàs (104) [000]
mati (198) [000]
matí (198) [090]
matinà (matinada ; 199) [000]
matinada (199) [070]
matxo (ase ; 234) [250]
melacató (préssec ; 136) [010]
melguissos (bessons ; 5) [ 1901
melicotó (136) [080]
mellissos (bessons ; 5) [0301
melocotó (préssec; 136) [0601

122

menos (menys; 252) [030]
mens (menys ; 252) [140]
menys (252) [070]
mequelló (clòtxina, musclo ; 142) [060]
mequilló (clòtxina, musclo ; 142) [060]
melguissos (bessons ; 5) [190]
me[x]elló (clòtxina, musclo; 142) [060]
me [x]illó (musclo, clòtxina; 142) [030]
milottxa (milotxa, estel ; 165) [ 150]
milotxa (estel ; 165) [050]
mirlotxa (estel, milotxa; 165) [010]
mittxola (milotxa, estel ; 165) [150]
mitxelins (molles ; 156) [030]
moble (107) [0701
molar (esmolar; 117) [010]
molla (galló del cítric; 146) 1120]
molles (molla de greix, especialment a la

panxa ; 156) [ 120]
molt (a bots i banals ; 186) [120]
mona (dolç de Pasqua; 127) [000]
monaguillo (rata penada, rata pinyada ; 217)

[180]
mongeta (fesol; 133) [0401
monya (nina; 166) [010]
monyica (nina ; 166) [010]
monyir (munyir; 237) [010]
morat (blau, blaüra; 39) [060]
morseguello (rata penada, ratapinyada ; 21

[010]
mosseguillo

[010]
morsiguello

[010]
morsgguello (rata penada,

[010]
mos de la reina (carpó animal ; 17) [1801
mossaguillo (rata penada, ratapinyada; 217)

[180]
mosseguello (rata penada, ratapinyada; 217)

[0101
mosseguillo (rata penada, ratapinyada; 217)

[010]
morsiguello (rata penada, ratapinyada ; 217)

[010]
mossiguillo (rata penada, ratapinyada; 217)

[010]
mueble (moble ; 107) [020]
mullir (munyir, 237) 1180 ]
munyeca (nina ; 166) [030]
monyica (nina; 166) [010]
munyir (237) [0001
murciàgalo (rata penada, ratapinyada; 217)

7)

(rata penada, ratapinyada; 217)

(rata penada, ratapinyada; 217)

ratapinyada; 217)
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[060]
murciàlago (rata penada, ratapinyada ; 217)

[060]
murciégalo (rata penada, ratapinyada; 217)

[030]
murciélac (rata penada, ratapinyada; 217)

[060]
murciélago (rata penada, ratapinyada; 217)

[030]
mursiguello (rata penada, ratapinyada; 217)

[010]
mur[6]iélago (ratapenada, ratapinyada ; 217)

[030]
muscle (24) [000]
mussiguello (rata penada, ratapinyada ; 217)

[010]
Naal (Nadal ; 157) [010]
naar (nadar, 80) [010]
Nadal (157) [0701
nadar (80) [080]
nafrar-se (ferir-se, espatllar-se ; 34) [010]
Nal (Nadal ; 157) [010]
nans (abans, adés, fa poc ; 196) [010]
nans (abans, antigament ; 197) [010]
navaixa (navalla ; 116) [090]
navaja (navalla ; 116) [220]
navalla (116) [070]
Navidà (Nadal; 157) [030]
Navidat (Nadal ; 157) [030]
near (nadar; 80) [010]
nedar (nadar ; 80) [040]
net (124) [000]
net (124) [0701
nina (166) [070]
nona (nina; 166) [010]
novembre (192) [000]
noviembre (novembre ; 192) [030]
nu (56) [070]
nunca (mai; 247) [030]
nyonya (nina; 166) [180]
oblidar (79) [070]
obrir la boca (badallar; 21) [120]
ocell (223) 10701
ofegar (35) [000]
ola (ona; 176) [030]
oliera (setrill ; 93) [060]
olviar (oblidar, 79) [220]
olvidar (oblidar, 79) [020]
ombra (181) [070]
ona (176) [0001
ona (176) 10201
ordenyar (esmunyir, 237) [030]

123

oronella (229) [070]
oronella (229) [070]
p'a (cap a ; 239) [020]
p'a (cap a ; 239) [030]
paastre (repeló, reveixí; 11) [010]
pac a (cap a; 239) [010]
pac a (cap a ; 239) [090]
padastre (repeló, reveixí; 11) [080]
padrina (comare de casament ; 48) [070]
padrina (comare de fonts ; 47) [070]
pallola (xarampió ; 37) [000]
palmejar (barrejarles cartes; 120) [180]
paloma (211) [000]
palometa (211) [000]
pamerola (escarabat de cuina; 213) [180]
pamerola (escarabat de cuina; 213) [010]
pandorga (simbomba; 158) [010]
panerola (escarabat de cuina ; 213) [010]
pantasma (fem . ; fantasma; 164) [010]
pantasma (masc. ; fantasma; 164) [200] .
papa (159) [080]
papà (parem papa ; 159) [030]
papallona (palometa; 211) [040]
papi (parem papa; 159) [030]
pardal (223) [000]
pardalet (223) [000]
pare (159) [000]
pàrpad (parpella; 3) [060]
párpado (parpella ; 3) [020]
párpado (parpella ; 3) [030]
pàrpago (parpella; 3) [060]
parpall (parpella ; 3) [010]
parpall (parpella; 3) [090]
pàrpalo (parpella ; 3) [060]
pàrpell (parpella; 3) [170]
parpo (parpella ; 3) [1801
pàrpel (parpella; 3) [010]
pasme (esglai ; 41) [010]
pastanaga (pastenaga, safanòria ; 130) [040]
pastre (repeló, reveixí ; 11) [010]
pata (pota d'ocell ; 233) [030]
pata (pota de mamífer, 232) [030]
pata(da) (puntelló ; 14) [030]
patata (131) 10801
pato (ànec; 231) [030]
pavo (floricol ; 148) [190]
pedir (demanar, 55) [030]
pegar un pessic (27) [000]
pegar un repixco (27) [1901
peine (pinta; 99) [030]
pèl-roig (76) [070]
pelirroig (pèl-roig ; 76) [060]
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pefrro[x]o (pèl-roig; 76) [030]
pelliscar (pessigar, 27) [030]
pendent (anacada; 65) [060]
pendient (atracada; 65) [060]
pengeroles (molles de greix sobretot a la

panxa; 156) [250]
penjar (54) [000]
pentina (pinta ; 99) [250]
pentinaor (pinta ; 99) [250]
pepí (cogombre; 129) [060]
pepino (cogombre ; 129) [020]
perera (bombeta ; 103) [000]
pereto (bony al cap ; 6) [0101
pessigar (27) [000]
pessigolles (cusquerelles ; 31) [040]
petó (besada, bes ; 15) [0401
pic (bec; 224) [060]
pico (bec ; 224) [020]
pilota (de carn 152) [000]
pilota (de carn ; 152) [070]
pinta (99) 10001
pintó (pinta ; 99) [010]
pisar (trepitjar, calcigar el peu; 28) [010]
pisar (trepitjar, calcigar ràim; 29) [0101
pissar (trepitjar, calcigar el peu; 28) [030]
pixcar (pessigar; 27) [190]
plaia (platja; 177) [030]
platja (177) [000]
platja (177) [0701
ploma (228) [000]
pluma (ploma; 228) [030]
poal (97) [000]
poma (135) [0701
pompa (bombolla ; 171) [030]
pontilló (puntada de peu, puntelló; 14) [010]
porc (235) [0001
porrejar-se (espatllar-se, nafrar-se, ferir-se ;

34)[160]
porronet (setrill ; 93) [180)
portar (dur cap ací; 53) [000]
portar (dur damunt; 52) [070]
pota (d'ocell ; 233) [000]
pota (de mamífer; 232) [000]
prompte (enjom ; 251) [030]
prop (240) [000]
propet (240) [000]
prou (bastant ; 250) [000]
prou (bastant ; 250) [090]
pual (poal ; 97) [090]
punçó(fibló ; 205) [180]
puntapeu (puntelló, puntada de peu ; 14)

[060]
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puntelló (puntada de peu, puntelló ; 14) [010]
puntilló (puntada de peu, puntelló ; 14) [010]
punxa (fibló ; 205) [120]
punxo (fibló ; 205) [120]
punxonat (ajupit ; 30) [010]
quallat (decebut; 78) [180]
que gira l'ull (guerxo ; 4) [120]
queraílla (credla, patata; 131) [010]
queredla (credla, patata; 131) [010]
querilla (credla, patata ; 131) [010]
rabell (carpó humà; 16) [060]
rabello (carpó humà; 16) [010]
rabello (carpó, rabada animal ; 17) [010]
rabillo (carpó humà; 16) [190]
rabillo (carpó, rabada animal ; 17) [1901
rabo (cua carnosa; 227) 1160]
rabo (cua d'ocell ; 225) [1901
rabo (cua de peix; 226) [250]
racà (arracada; 65) [010]
raels (arrels ; 204) [2001
raïses (arrels ; 204) [030]
raïls (arrels ; 204) [010]
raïses (arrels ; 204) [060]
raja (badall, clivell ; 89) [010]
Tamalada (xàfec; 183) [180]
ramar (nadar, 80) [010]
rana (granota ; 218) [030]
ranyar (arrapar, esquinçar, 32) [1301
rasgar (esquinçar; 58) [0301
raspall (102) [070]
raspell (raspall; 102) [140]
rata pelada (rata penada, ratapinyada ; 217)

[140]
rata penada (ratapinyada; 217) [0501
ratpenat(ratapenada, ratapinyada ; 217) [050]
refreat (refredat; 12) [0101
refredat (12) [070]
refriat(refredat ; 12) [170]
reganyar (renyar, 74) [030]
relámpago (llampec ; 185) [0301
rellamp (llampec; 185) [010]
rellàmpec (llampec; 185) [060]
rels (arrels ; 204) [070]
rempuixar (espentar, empènyer, 19) [060]
rempuixar (espentar, empènyer; 19) [220]
renegar (renyar, marmolar, 74) [010]
renjó (rnyó; 18) [150]
rentar (esbandir, 98) [000]
renyar (bonegar, 74) [040]
renyir (renyar, 74) [030]
renyó (ronyó; 18) [050]
repèl (repeló, reveixí; 11) 10 ]0]
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repixcar (pessigar, 27) [190]
resfreat (refredat ; 12) [170]
retortilló (caragolament de ventre, retorçó;

36) [0001
retorti[x]ó (caragolament de ventre, retorçó;

36) [060]
retr a (cap a ; 239) [010]
revencillà (caragolament de ventre, retorçó ;

36) [010]
rinyó (renyó ; 18) [2201
rocio (rosada; 184) [030]
roí (objecte dolent; 71) [050]
roig (pèl-roig ; 76) [010]
roig (ros ; 77) [010]
roig (vermell ; 64) [050]
roig apanotxat (pèl-roig ; 76) [010]
roig assafranat (pèl-roig ; 76) [010]
roig de panotxa (pèl-roig ; 76) [010]
roig encamissat (pèl-roig ; 76) [010]
roig picatós (pèl-roig ; 76) [010]
roig picotós (pèl-roig ; 76) [010]
roín (individu dolent, roí ; 71) [010]
roín (objecte dolent, roí; 71) [010]
roïo (soroll ; 87) [220]
roixio (rosada ; 184) [010]
rollos (molles de greix, sobretot a la panxa ;

156) [170]
rolls (molles de greix, especialment a la

panxa; 156) [0101
rompre (esquinçar paper; 59) [030]
rompre (esquinçar teixits ; 58) [030]
ros (77) 1070]
rot (desbaratat, malmès un aparell ; 68) [030]
rot (trencat ; 67) [010]
rovell (149) [000]
rovellat (rovell; 149) [2501
rovellet (149) [000]
rovisco (pèl-roig ; 76) [180]
ro[x]o (vermell, roig ; 64) [030]
rúbio (ros ; 77) [0301
ruc (234) [070]
ruïdo (soroll; 87) [030]
ruïo (soroll ; 87) [170]
ruixcà (bugada ; 96) [0101
ruscà (bugada ; 96) [010]
sacar (llevar, 51) [030]
sacar (traure, de l'interior; 50) [030]
sacarla llet (esmunyir; 237) [120]
safanòria (130) [000]
safranero (pèl-roig ; 76) [180]
salamandra (dragó ; 219) [250]
salpicar (esguitar, esquitxar; 169) [030]
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saltamartí (llagosta; 212) [050]
saltamontes (llagosta, saltamartí; 212) [030]
saltamonts (llagosta, saltamartí; 212) [060]
samarreta (camiseta d'esportistes ; 61) [040]
samarreta (camiseta interior, 62) [040]
sambomba (simbomba; 158) [030]
sanahória (safanòria, pastenaga; 130) [030]
sanaòria (safanòria, pastenaga ; 130) [060]
sancer (sencer; 70) [000]
sancer (sencer ; 70) [0901
sangló (singlot ; 8) [200]
sanglot (singlot; 8) [070]
sarampió (pallola, xarampió ; 37) [060]
sargantana (dragó ; 219) [2501
sarsellós (farfallós, tartamut ; 13) [010]
sarsellós (farfallós, tartamut ; 13) [010]
sec (eixut ; 111) [030]
secar (eixugar, 125) [030]
segons (243) [0701
segun (segons ; 243) [030]
seguns (segons ; 243) [170]
semilla (llavor, 179) [030]
sencer (70) [0001
sencer (70) 10701
sentaüra (call ; 43) [010]
sépia (141) [0801
serraüra (serradures ; 91) [010]
serrí (serradures ; 91) [060]
serrín (serradures ; 91) [030]
setrill (93) [0001
setrillet (93) [0001
siment (llavor ; 179) [1601
singlot (8) [070]
sípia (sèpia; 141) [0001
sitara (envà, barandat ; 94) [010]
socato (esquerrà; 22) [160]
socato (esquerrà; 22) [190]
sombra (ombra ; 181) [020]
somidero (albelló ; 88) [030]
somier (albelló ; 88) [1701
somior (albelló ; 88) [010]
soroll (87) [070]
sota (davall ; 245) [040]
suc (118) [000]
sulla (sutja; 95) [180]
sullar (tacar; 75) [010]
sumider (albelló ; 88) [060]
sumidero (albelló ; 88) [030]
sumior (albelló ; 88) [010]
sumo (suc ; 118) [030]
surar (170) 10001
surd (esquerrà; 22) [060]
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surdo (esquerrà ; 22) [0201
suro (207) [000]
sust (esglai ; 41) [060]
susto (esglai ; 41) [030]
sutge (sutja ; 95) [070]
sutja (95) [000]
ta (pare; 159) 10101
Tabarca (PIIla Plana ; 175) [030]
tabic (envà ; 94) [060]
tabique (envà; 94) [030]
tacar (75) 10701
talaranya (teranyina ; 215) [170]
tancar Full (clucar, 2) [120]
tapit (atapeït ; 60) [010]
teranyina (teranyina; 215) [010]
tarda (vesprada ; 200) [040]
tarde (vesprada, tarda; 200) [020]
tarde (vesprada, tarda; 200) [030]
tarongeta (pilota de cam; 152) [0101
taronja (134) 10701
tartamudo (tartamut ; 13) [0301
tartamut (13) [0801
tarta[x]a (tartamut; 13) [030]
tata (pare ; 159) [010]
tauladí (teuladí, pardal ; 230) [200]
teulaí (teuladí; 230) [010]
tauró (221) [0001
teixat (teulada ; 85) [060]
telaranya (teranyina ; 215) [030]
teranyina (215) [070]
terongeta (pilota de cam; 152) [0] 0]
teronja (taronja ; 134) [010]
terrat (teulada ; 85) [010]
tetxat (teulada ; 85) [030]
tetxo (teulada ; 85) [030]
teulà (teulada; 85) [000]
teulada (teulada ; 85) [070]
teuladí (pardal ; 230) [050]
teulaí (teuladí; 230) [200]
teulat (teulada; 85) [2001
tiburó (tauró; 221) [060]
tiburon (tauró ; 221) [0301
tindre (o tenir) desteri (badallar; 21) [180]
tindre (o tenir) hestèric (badallar; 21) [010]
tindre (o tenir) histèric (badallar; 21) [010]
tindre (o tenir) histèrit (badallar, 21) [180]
tindre (o tenir) migranya (badallar, 21) [010]
tindre (o tenir) mistèric (badallar, 21) [180]
tirar (llevar ; 51) [ 180]
tissa (guix ; 160) [020]
ti[e]a (guix; 160) [030]
toalla (tovallola; 113) [030]
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tobill (turmell; 20) [060]
tobillo (turmell ; 20) [030]
tomaca (tomàquet ; 139) [050]
tomata (tomàquet, tomaca; 139) [010]
tombarella (volantí ; 162) [040]
tomell (turmell; 20) 11801
tonya (mena de dolç, pa cremat ; 127) [010]
tonyina (222) [000]
tonyineta (222) [000]
torcar ,(eixugar, 125) [010]
tordenxa (guerxo ; 4) 11801
turmell (turmell; 20) [010]
tomell (turmell ; 20) [1801
tóro (bou brau ; 236) [000]
tóro (toro, bou ; 236) [030]
tòro (bou brau ; 236) [000]
torondo (bony al cap ; 6) [010]
torondo (bony al cap ; 6) [ 180]
tortilló (retorçó ; 36) [0101
toruro (bony al cap; 6) [010]
tovalla (tovallola ; 113) [010]
tovallola (113) [070]
tovillo (turmell ; 20) [060]
tragó (dragó ; 219) [010]
tragó (estel, milotxa ; 165) [010]
traure (treure ; 50) [050]
traure la llet (esmunyir; 237) [120]
tremoli (esganifança, calfred; 26) [0101
tremoló (esgarrifança, calfred ; 26) [010]
trencar (esquinçar paper, 59) [030]
trencar (esquinçar teixits ; 58) [030]
trencat (67) [000]
trencat (desbaratat, malmès un aparell ; 68)

[030]
trepitjar (xafar el peu; 28) [040]
trepitjar (xafar raïm ; 29) [040]
treure (llevar; 51) [040]
treure (traure ; 50) [040]
trigo (blat; 201) [030]
trocar (eixugar, 125) [180]
tumell (turmell; 20) [180]
tupit (atapeït ; 60) [030]
turmell (20) [000]
tumell (turmell; 20) [180]
tximponat (ajupit; 30) [010]
txitxó (bony al cap; 6) [060]
txitxon (bony al cap ; 6) [0301
txitxot (bony al cap; 6) [060]
txitxote (bony ; 6) 11901
txumponat (ajupit; 30) [010]
ufegar (ofegar, 35) [010]
ulleres (9) [000]
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ungla (10) [000]
ungla (10) [070]
unya (ungla ; 10) [020]
unya (ungla ; 10) [030]
urellà de la mar (platja; 177) [010]
ussar (alçar, aixecar; 40) [010]
vaixell (178) [070]
variat (malmès, un aparell, avariat; 68) [000]
vedriola (guardiola, vidriola; 167) [010]
véla (espelma; 121) [030]
vèla (espelma ; 121) [060]
vermell (roig; 64) [040]
veruta (encenall, borumballa; 92) [0601
vespa (214) [0001
vesprà (tarda ; 200) [050]
vesprà (vesprada, tarda; 200)[090]
veure (45) [070]
vidriola (167) [000]
vinagrera (setrill; 93) [030]
vina[x]era (setrill; 93) [030]
vinçó (ficar; 73) [010]
viruta (encenall, borumballa ; 92) [030]
visc (guerxo; 4) [060]
visco (guerxo; 4) [0201
visco (guerxo; 4) [0301
visgüenyo (guerxo; 4) [010]
vispa (vespa ; 214) [060]
vissuenyo (guerxo; 4) [180]
volta (volantí, giragonsa; 162) [120]
voltereta (tombarella, volantí; 162) [030]
vore (veure; 45) [010]
vorera (81) [070]
xafar (calcigar, trepitjar el peu; 28) [000]
xafar (calcigar, trepitjar ràim; 29) [0001
xangló (singlot; 8) [0101
xapacó (xàfec ; 183) [010]
xapalló (xàfec ; 183) [010]
xaparró (xàfec; 183) [060]
xaparron (xàfec ; 183) [030]
xapicar (trepitjar, calcigar el peu; 28) [010]
xapicar (trepitjar, calcigar ràirn; 29) [010]
xarc (toll; 168) [0601.
xarco (toll, bassal; 168) [020]
xàrcol (toll, bassal ; 168) [220]
xillar (renyar, marmolar, 74) [180].
ximenea (fumeral, xemeneia ; 106) [030]
ximeneia (xemeneia, fumeral; 106) [040]
ximenera (fumeral, xemeneia ; 106) [010]
xino (porc; 235) [190]
xino-xano (a pocapoc; 242) [010]
xirimbela (tombarella, volantí; 162) [0101
xirlo (bony; 6) [250]
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xumenera (fumeral, xemeneia; 106) [010]
zanahória pr. [6]anahória (safanòria,

pastenaga; 130) [030]
zurdo pr. [9]urdo (esquerrà; 22) [030]
«cridar pel nom» (pare, papa; 159) 11201
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