
per no caure en aquesta trampa, per exemple, el mot borrego, aragonesisme clar, segons ha demos-
trat G. Colón, o catxerulo, cordero, etc., o els castellanismes rabo, tio, tronxo, etc., per no allargar-
ne la nòmina. En suma, i a propòsit del que acabem de dir, tenim les afirmacions de J. Ponsoda
—citades per l’autor del treball—, que fa uns quants anys estudià uns documents del segle XIII de la
zona de l’alacantí i hi afirmava que “tots els mots i formes no-catalanes que hi ha en assentaments
on intervenen mudèjars, poden explicar-se com a formes aragoneses” (pàg. 292).

L’aportació lèxica del català oriental es veu reduïda a unes quantes formes, algunes de les quals
són també vivents en altres parlars valencians, com ara en castellonenc o en tortosí meridional, per
exemple tave, capsigrany, etc. La nòmina de mots provinents del bloc occidental de l’idioma al par-
lar del Baix Vinalopó és, lògicament, més nombrosa: grama, peter, romeguera, xollar, etc., vivents
també a la zona septentrional valenciana i saltant el Riu de la Sénia i tot, posem per cas.

Un altre aspecte en què s’agrupa l’estudi del lèxic és el dels arcaismes, terme que és definit per
l’autor en una nota a peu de pàgina. Entre els que ell considera, tenim aidar, vibra, alfarrassar, es-
cur, devers, escomesa, rompre, sullar, etc., molt interessants si tenim en compte el gran constrast
amb castellanismes que són també únics en aquest parlar.

Els adstrats aragonès i murcià són dues vies de penetració tradicional de lèxic forani en la nos-
tra llengüa al País Valèncià, i s’han de tenir en compte a l’hora de fer la història de la nostra llen-
gua. Entre els més destacats, hi ha ababol, cucaratxa, bardomera-albardar, guatxe ‘cosa aiguada’,
saramulló ‘ocell d’aiguamoll’, begerugo ‘abellerol’, assarb, etc.

Pel que fa a la presència d’occitanismes en aquest parlar, es fa de mal acceptar puix que com
el mateix autor afirma ‘n’hi ha esguits en tot el català’ (pàg. 296). Tractar d’explicar els orígens oc-
citans d’un mot en qualsevol parlar català hodiern, llevat lògicament del rossellonès, és feina in-
grata i encara inútil. Probablement alguns dels que ell hi veu tenen l’origen en francès, com molt bé
apunta en explicar l’origen de la paraula bitoro, que segons ell és francesa però que s’ha transferit
en la nostra llengua a través de l’occità.

Els darrers epígrafs en què l’autor divideix l’estudi del lèxic són els localismes i els genovis-
mes. Dels primers, paga la pena citar-ne uns quants: almèdia ‘partidor de la sèquia’, fossilitzat
també en la toponímia d’allà, que prové de l’àrab amb el significat de ‘taula’ i no enregistrat en
cap diccionari; frare ‘corc dels llegums’; llobet ‘mena de vespa de fiblonada força dolorosa’; pe-
brella ‘herba aromàtica’, terme que ha entrat a formar part del lèxic valencià general a partir del
producte envasat venut a les grans superfícies alimentàries; juguesqueta ‘joguina’, etc. Finalment,
entre alguns genovismes vivents a l’Illa Plana, tenim faula ‘mena de cranc’ (< genovès fòulo
‘cranc’), así o asín ‘boga marina, garota’ (< genovès zin mat. sign.), birro ‘falzia’ (< genovès sbi-
rru, mat. sign.).

En suma, hem de qualificar el treball d’excel.lent i gairebé definitiu. Una fita més palplantada
en la línia de rercerca que té com a objectiu principal la descripció dels parlars valencians actuals
abans que se’ls emporti el vent de ponent.
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SEGURA, Carles (2003): Variació dialectal i estandarització al Baix Vinalopó, Alacant / Bar-
celona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Publicacions de l’Abadia de
Montserrat (“Biblioteca Sanchís Guarner”, 62), 308 pàgines.

Dèiem en una ressenya recent d’un altre llibre del prolífic Carles Segura (Montoya 2003) que
ell era l’únic dialectòleg que s’havia “atrevit” amb les ciutats d’Elx i Alacant, tan problemàtiques
quant a la “puresa” dialectal dels seus parlants (Segura 1996; 1998). Doncs bé, ara, en el llibre que
ens disposem a ressenyar, el nostre autor es llança a estudiar un dels aspectes més espinosos de la
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situació sociolingüística de l’extrem meridional del català: la relació que hi ha entre l’estat dialec-
tal rebut (Badia i Margarit dixit)1 i el procés d’estandardització de la llengua que s’hi viu a través de
la seua presència a l’escola.2 El llibre, encapçalat per un pròleg de l’actual director de l’Institut In-
teruniversitari de Filologia Valenciana, Joan J. Ponsoda, es repartix entre una presentació geogràfi-
ca i sociolingüística de la comarca, capitalitzada per la ciutat d’Elx (pp. 23-49) i l’estudi pròpiament
dit (pp. 51-243), que, al seu torn, conté quatre capítols, on constituïxen l’aportació bàsica els dos úl-
tims: “Descripció i estudi quantitatiu” i “Les correlacions entre variables sociològiques i variables
lingüístiques” (pp. 92-243).

De la presentació comarcal hem de destacar, per la seua novetat en aquest tipus d’estudis,
l’anàlisi compartida que hi fa el nostre autor entre demografia lingüística, transmissió de la llengua
i percepció de la norma lingüística, i això a pesar que ha hagut de treballar amb dades censals de
19913 i amb el “desert” d’enquestes sociolingüístiques que s’estén entre 1995 i 2004. De tota ma-
nera, la caracterització que en fa Segura és ben vàlida per al moment de realització del seu treball
de camp (1996-1997) i no podem dir que haja variat gaire a l’hora d’ara. Com tampoc no deuen ha-
ver variat les actituds negatives sobre el propi parlar que l’autor va recollir dels seus entrevistats. En
aquest sentit, es pot constatar l’efecte pervers que s’ha produït els últims anys, ja que, a aquesta tra-
dicional percepció negativa davant del castellà, s’ha sumat ara un desprestigi de la varietat local da-
vant del del català normativitzat (en realitat, del valencià escolar, perquè són ben pocs els parlants
conscients de l’extensió real de la seua llengua). De la zona objecte d’estudi sobreïxen per la mani-
festació d’aquest tipus d’actituds, i no sense raó, les localitats de Crevillent i Guardamar,4 també les
més extremes del domini lingüístic. Vegem-ne alguna mostra:

Per sé d’un poble de frontera
del valencià i castellà,
es agüelos de mosatros
des dos van sacà tallà.
(Crevillent, p. 43)

Ací se parla mesclaet... Bueno, en Guardamar diem aquí; esta palaura és la de Guardamar de veri-
tat. O siga... entonces... que aquí se parla mesclaet. (Guardamar, p. 47).

Dissortadament, aquesta aclaridora presentació va acompanyada d’uns mapes que, més que
aclarir el text, l’enterbolixen a causa d’una impressió certament defectuosa; encara sort que hom va
arribar a temps d’incloure-hi un quadernet amb una reproducció perfecta. També s’hi haurien d’ha-
ver afegit els 43 gràfics que apareixen a la resta del volum amb una lletra mínima i amb un contrast
en l’escala de grisos difícil de copsar a primera vista.5 Però en l’àmbit de les il.lustracions no sem-
bla que puguem inculpar l’autor de l’obra.

El cos central del treball de Segura s’enceta amb un apartat metodològic on, de bon principi, es
deixen clars els deu objectius que es perseguixen, que, bàsicament, podem resumir en dos: descriu-
re el model de llengua de la població escolar i verificar el grau de conservació o abandó de la va-
rietat genuïna de la comarca. Amb aquesta finalitat s’hi van passar dos qüestionaris diferents, l’un
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1. Vegeu també l’estudi coetani del dialecte comarcal a càrrec del mateix autor (Segura 2003).
2. Paral.lelament a aquesta recerca i com a fruit dels resultats obtinguts per un mateix equip investigador,

cal fer esment del llibre de Baldaquí (2004), referit a la comarca veïna de l’Alacantí.
3. Les dades del Cens de Població de 2001 no estaven disponibles en el moment de redacció del llibre i en-

cara ara no són fiables del tot.
4. Guardamar pertany realment a la comarca de l’Horta d’Oriola (o Baix Segura), però en ser-hi l’única lo-

calitat catalanoparlant i mantenir una continuïtat territorial amb la del Baix Vinalopó, s’ha inclòs a l’estudi.
5. Els lectors distrets faran bé de comprovar que el quadernet no haja lliscat fora del seu volum, i els qui

tinguen la vista cansada faran bé de no oblidar les ulleres.



estrictament lingüístic i l’altre de caire més sociolingüístic, amb més de 300 preguntes formulades,
a 138 individus de la comarca, la majoria alumnes en edat escolar (de 9 a 17 anys). Entre les varia-
bles lingüístiques estudiades, hem de destacar les que més atenció han merescut en l’anàlisi poste-
rior: la -d- intervocàlica, la -r final i el grup -ix, pel que fa al component fonològic; les formes ver-
bals del perfet, simple (parlà) versus perifràstic (va parlar), en la morfologia flexiva, i, sobretot, el
lèxic: albelló, blat, borsa, flotar, fumeral, maig, papallona, pinta, etc.

A l’exposició dels resultats es mostra que el comportament de les variables fonològiques
obeïx, a grans trets, a dos patrons: el del castellà estàndard, per una banda, i, dins del català, el del
valencià normatiu (quan discrepa del català estàndard). En el cas de la -d- intervocàlica, tradicio-
nalment elidida a la comarca (esternuar, neboa... per esternudar, neboda, etc), la seua recuperació
s’ha estès més entre els mots que tenen una correspondència inequívoca amb el castellà (esternu-
dar) que en els que no en tenen (neboa), indici clar de quin model hi juga més fort; així mateix, la
restitució de la -d- també és més evident a l’àrea urbana d’Elx, on hi ha una major exposició al cas-
tellà, que a la resta de la comarca, on el patró de la parla tradicional encara domina. Pel que fa a la
-r final (tornar, córrer, etc), a la major part de la comarca es dóna l’elisió en alguns casos i, a certs
indrets, en tots els casos; com que en castellà estàndard i en el valencià més general, la norma és la
pronunciació, aquesta és la tendència que s’hi observa, especialment entre els escolars, empesos
més sovint per una lectura ortogràfica segons la norma castellana que la catalana general, ja que
aquesta última no l’ensenyen els mestres valencians. Finalment, l’articulació de la semivocal en
mots com caixa o peix no té una equivalència fonètica castellana, cosa que ha afavorit un manteni-
ment major de la variant autòctona, sense semivocal.

En el camp morfològic, l’aspecte més destacat que ha estudiat Segura és un tret que experi-
menta a tot el català la mateixa evolució que al Baix Vinalopó: la generalització del passat pe-
rifràstic a costa del simple. La comarca és una de les zones valencianes conservadores del perfet
simple, especialment a les partides rurals d’Elx i a Guardamar, però la tendència històrica de la llen-
gua a eliminar les formes simples, sobretot en la primera persona (parlí), fa que puguem observar
una escala clara per edats que conduïx a la futura desaparició del passat simple. Trobem a faltar, al
contrari que en anteriors apartats, el comentari de l’autor sobre la influència en el comportament
d’aquest tret dels diferents models lingüístics en litigi: el castellà estàndard, el valencià normatiu i
el català general. És possible que aquesta evolució haja estat conduïda per aquest últim model? Si
més no, en el lèxic sí que veurem alguna presència de vocabulari amb origen a Catalunya.

Efectivament, detectem alguna presència de mots inoïts fins al moment, tant al Baix Vinalopó
com a la resta del País Valencià. Concretament, entre els individus més jóvens, escolaritzats en ca-
talà i que veuen TV3 el nostre autor arreplega paraules com ampolla, dolent, joguina, papallona,
tombarella, etc; en algun cas, s’hi arriba a una certa freqüència, com en el cas de petó, amb un 40%
de respostes.6 Ara bé, la major part de vocabulari normatiu que s’introduïx a la comarca com a no-
vetat té un origen valencià, com ara ací, espentar, estrela, nàixer, roig, tomaca, traure, etc, que ho
fa en substitució tant de mots autòctons, com ara aquí, naixtre, estibar, estrella o tomata, com de cas-
tellanismes que hi estan ben arrelats, com arrempuixar, encarnat o sacar. És a dir, els receptors de
l’allau de lèxic normatiu que penetra a través de l’escola no són capaços de discriminar entre el vo-
cabulari que mereix ser conservat i el que ha de ser eliminat. En aquest sentit, Segura es lamenta per
la dilució del model lèxic tradicional, representat per mots com aixeta, blaverol, eixut, nafrar, surar,
etc, i per la fermesa que demostren alguns castellanismes com llevar (‘dur, portar’) o llimpiar.

El llibre es completa amb un acurat capítol sobre les correlacions entre les variables lingüísti-
ques estudiades i les sociològiques (sexe, edat, hàbitat urbà o rural, programa educatiu, actitud lin-
güística, ús declarat de la llengua i, fins i tot, índex d’exposició a TV3) i, ja fora del cos del text,
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6. No debades, en el moment de redactar aquesta ressenya, el moviment cívic Salvem el Botànic, de Valèn-
cia ciutat, promovia una campanya en contra d’un projecte urbanitzador amb l’eslògan Petons contra raons (ve-
geu El País, 5 de juny de 2005).



amb uns apèndixs, on destaquem el més extens i útil, el de les “adscripcions de les variants lèxi-
ques” (pp. 280-300), que diferencia entre sis tipus de models tradicionals i catorze d’innovadors.
Cal aturar-se en els dos llistats més densos, el del “Model tradicional no coincident amb qualsevol
dels models estàndards catalans” i el de la “Innovació que és un castellanisme no adaptat (o semàn-
tic) provinent de l’estàndard castellà”.7 En definitiva, el llibre de Carles Segura mereix una lectura
ben detinguda, que segur que serà de profit.
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Des de la publicació de l’obra ja clàssica de Deborah Schiffrin (Discourse Markers) l’any
1987, han estat nombrosos els estudis publicats sobre marcadors discursius, tema de recerca en-
grescador i complex, que sovint s’ha mostrat rebel a l’anàlisi sistemàtica per part dels investigadors.
En aquest sentit, el treball de Montserrat González sobre marcadors pragmàtics en el relat oral cons-
titueix una proposta sòlida, metodològicament molt rigorosa, que posa a l’abast dels estudiosos una
eina d’excel.lent qualitat.

L’objectiu central de la investigació és demostrar que els marcadors pragmàtics no són mers
omplidors o retardadors emprats pel parlant de manera arbitrària, sinó elements que tenen un paper
destacat en l’organització estructural de la narració i presenten característiques semanticopragmàti-
ques que els vinculen a segments específics d’aquest gènere. De fet, es tracta de marcadors discur-
sius polifuncionals que posen de manifest les intencions de l’emissor i accentuen la força il.locutiva
del discurs. La investigació s’ha dut a terme en anglès i en català, a partir d’un corpus format per re-
lats en ambdues llengües procedents d’entrevistes realitzades a parlants nadius. El marc teòric pro-
posat és un model de coherència discursiva on es distingeixen diversos components que, distribuïts
en dos nivells, logicosemàntic i pragmàtic, poden donar compte dels elements objecte d’estudi.

El llibre consta de vuit capítols, agrupats bàsicament en dues parts: una breu introducció dóna
pas a la primera (capítols 2, 3 i 4), on s’exposa detalladament el marc teòric i metodològic; la se-
gona part (capítols 5, 6 i 7) conté l’anàlisi empírica; l’estudi es tanca amb unes conclusions que pro-
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7. Possiblement, el primer mot d’aquesta última llista, ampolla, se li ha “escapat” d’una altra.


