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COMPARACIO INTERDIALECTAL I LLENGUA

1.0. La teoria de caire idealista que contempla les Ilengues com

a realitats per se, fonaments reals dels dialectes corresponents, ha

entrat, i no pas sense resistencia, en situaci6 de franc declivi. Arraco-

nada per fi, sembla, ha cedit el pas a una alternativa que les contem-

pla com a realitats derivades de naturalesa abstracta, i, doncs, corn a

realitats que nomes son atenyibles a traves dels dialectes correspo-

nents i que no tenen mes existencia real que la de qualsevol altra abs-

tracc16.

Dins aquesta teoria, i en el pla mes general, les llengues poden ser

considerades com a conjunts de dialectes que compleixen unes certes

propietats. Intuitivament parlant, i per la forCa natural de les coses, la

propietat comuna minima dels dialectes d'una mateixa llengua, el seu

comu denominador, no pot ser altra que la relativa facilitat d'inter-

comunicaci6 dell usuaris de cada dialecte amb els dell restants.

Es cert, i cal constatar-ho, que el mare socio-politic to a voltes

efectes irresistibles, i aconsegueix d'associar inadequadament en clas-

ses dialectes que no comparteixen aquesta propietat i encara de

dissociar-ne d'altres que certament la comparteixen. Es tracta, pero,

de casos marginals que responen a conveniencies politiques.i que no

sembla pas que tinguin prou entitat per alterar el suposit anterior-

ment establert.

1. 1. En el pla mes restringit de la lingiiistica dialectal , la propie-

tat comuna minima, la relativa facilitat d ' intercomunicaci6 entre els

usuaris dels diferents dialectes d ' una Ilengua , s'ha de suposar corres-

posta amb unes certes coincidencies en l'estructura interna dels
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dialectes afectats que la fonamentin i la justifiquin linguisticament.

La hipotesi mes simple en relacio amb aquestes coincidencies estruc-

turals consisteix a identificar - les amb les que afecten la totalitat dels

dialectes. En aquest cas , es concretarien en els elements estructurals

comuns a tots els dialectes i es podrien representar corn la interseccio

del conjunt d'elements linguistics de les diferents varietats dialectals.

D'una manera molt simplificada , aquesta hipotesi es esquematitzable

corn s'indica a (1).

(1)

Hlcmcnts cstructurals

del dialcctc A

I.cnx nts cst rurtu r.rl.

dcl dialcctc D

dcl dialcctc B

I Icrncnts cstructurals

IIcrncnts cstructurals

'Id dialcctc C

(.oincidencies estructurals

dels dialectes A, B, C i D

Aquesta hipotesi , atractiva per la seva simplicitat, resulta insufi-

cient, pero , per donar compte des d'un punt de vista linguistic dels

diversos graus de facilitat d'intercomunicacio que es poden establir

entre un dialecte i els restants , i que cal suposar lligada a graus

diversos de coincidencies estructurals . Deixant de banda les que son

comunes a tots els dialectes , que corn a tals no poden implicar

gradacio en la intercomunicacio dialectal , i a efectes de donar compte

d'aquesta gradacio , cal reconeixer 1'existencia de coincidencies es-

tructurals comunes nomes a grups de dialectes. Les unes i les altres,
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les coincidencies estructurals totals i les coincidencies estructurals

parcials, s'han de suposar, en aquest cas, igualment necessaries per

fonamentar i per justificar linguisticament la relativa facilitat d'inter-

comunicacio i el grau de facilitat d'intercomunicacio existent entre

cada dialecte i els altres. Mentre, pero, que les primeres s'han de

considerar constants, sigui quin sigui el segon dialecte, les segones

s'han de suposar variables de cas en cas i en funcio del dialecte que

actu*i de referencia. Expressada de manera grafica, i sobre la base

d'interseccions, aquesta segona hipotesi pot representar-se en esque-

nma com s'indica a (2).

(2)
Coincid encies parcials

dels dialectes A i C -

Coincidcncics parcials

del., dialectes A, 1) i (

I lcmcnts cstructurals

del dialectc A

Coincidcncics parcials

dc's dialectes A i D

(,oincidcncics parcials

lels dialectes A, B i C

coincid encies parcials

dels dialectes B i C

IDements estructurals

del dialecte B

I(Icments estructurals

del dialecte C

Coinicid encies parcials

dcls dialectes B, C i D

coincidencies parcials

dels dialectes B i D

Coincidencics parcials

dels dialectes C i D

(.oincidcncies totals

dels dialectes A, B, C i D

rl Dements estructurals

d,I dialectc D

Establertes les coincidencies estructurals totals i les coincidencies

estructurals parcials, es previsible que quedin com a residu alguns

elements estructurals sobrers. Es tracta d'elements estructurals no

coincidents, d'elements idiosincratics dels dialectes que, per molt

peculiars que siguin, no tenen menys valor linguistic intradialectal

que els altres, i que, en determinades circumstancies, poden ser clan
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(3)

^^^^~^^^"^^

E:Icments estrucmrals^ I^.lemcnts estructurals

del dialcctc A

L^;Icmcn[s cs [ r ctur,ilu

idiosincratics

del dialecte A_

idiosincratics

del dialecte B

f?Iements estructurals I lcmcnts estructurals

del dialcctc C __-. ; del dialcctc D

I ^inwin cs^ructurnlti

nhusincrutics del dialecte D

per donar compte de dificultats comunicatives sorgides en la interco-

municacio entre usuaris de diferents dialectes d'una mateixa llengua.

En termes d'interseccions, poden representar-se de la manera que

s'indica a (3).

I,a constatacio que, en els dialectes d'una mateixa llengua, s'hi

poden reconeixer elements estructurals parcialment coincidents i

elements estructurals no coincidents posa en consideracio el terra de

les correspondencies. En el cas dels elements estructurals totalment

coincidents, les correspondencies son automatiques. Donat un ele-

ment estructural totalment coincident per a un dialecte, es predicible,

pel caracter de plenament coincident, que un element estructural

identic ocorrera en cadascun dels altres dialectes de la llengua. En el

cas dels elements estructurals parcialment coincidents i dels elements

estructurals no coincidents, per contra, les correspondencies son

impredicibles. Donat un element estructural parcialment coincident

o un element estructural no coincident per a un dialecte, es pot

relacionar amb un element parcialment coincident o amb un element
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no coincident en cadascun dels altres dialectes; pero es pot donar el

cas tambe que no estigui relacionat amb cap element estructural

d'algun o d'alguns dell altres dialectes -o, en forma positiva, que en

aquest o en aquests dialectes estigui relacionat amb 0. Aixi, entre els

elements estructurals d'un dialecte i els dels altres sembla que es

poden establir les correspondencies seguents:

Elements estructurals coincidents: presencia de ]'element a en un dia-

lecte, presencia de a en els altres.

Elements estructurals parcialment coincidents: presencia de ]'element a

en un dialecte, presencia de a en algun altre dialecte i de b (c, d, ...) o

0 a la resta.

Elements estructurals no coincidents: presencia de ]'element a en un

dialecte, presencia de b (c, d, ...) o 0 a la recta.

La consideracio de les correspondencies entre els elements estruc-

turals dels dialectes d'una llengua crea la possibilitat d'anar mes enlla

del que admetria l'examen de les meres coincidencies, i obre pas a la

determinacio de les divergencies lingii]stiques interdialectals. Ates

que aquestes divergencies no son d'un tipus unic, i, doncs, admeten

alternatives diverses, no es poden considerar de cap manera mers

negatius de les coincidencies, i han de ser contemplades necessaria-

ment en qualsevol intent d'explicaci6 lingiiistica del grau de facilitat

d'intercomunicacio dialectal. Si, doncs, s'adopta aquesta posici6 i es

vol completer amb les divergencies d'elements estructurals dels dia-

lectes la hipotesi anterior, que es reduia a ]'ambit de les coinciden-

cies, caldra afegir-li les correspondencies entre elements estructurals,

coincidents o divergents. En termes grafics, d'una manera esquema-

titzada i a titol d'exemple, la nova hipotesi es pot representar de la

manera indicada a (4) (vegeu ]a pagina seguent). A efectes d'una

bona interpretaci6 del grafic, i d'acord amb el que s'ha dit mes

amunt, cal tenir present que, llevat d'un dels elements estructurals en

correspondencia, la resta d'elements corresponents, en la seva totali-

tat o parcialment, pot ser igual a 0.

1.2. El terme «elements estructurals», usat fins ara d'una mane-

ra generica, ha de ser entrs com el conjunt d'elements basics que
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(4)

It!ctnents estructurals

del dialecte A

tl;{

Elements estructurals

del dialecte D

I Icmcnts cst ructurala

Jcl dialecte li

I. Icmcttts estructurals

dcl dialecte C

donen compte de l'organitzacio interna de cada dialecte. En aquest

sentit, i dins un mare generatiu, s'han de considerar elements estruc-

turals basics els elements impredicibles i els processos de prediccio.

Els elements impredicibles constitueixen la part dels dialectes irre-

ductible a regularitats. Els processos de prediccio, per contra, consti-

tueixen la sistematitzacio de les regularitats dels dialectes. Aixi, son

elements impredicibles l'inventari fonologic i els elements lexics, aquests

darters amb les seves caracteristiques fonologiques -representacions basi-

ques dels lexemes-, morfologiques -classes i subclasses lexiques- i sintac-

tiques -categories i subcategories gramaticals. Son processos de prediccio

les regles fonologiques en el pla fonologic; les regles d'estructura morfoh-

gica i d'assignacio de morfs basics, en el pla morfologic; les regles de

formacio de mots, en el pla lexic, i les regles de reescriptura i transforma-

tives, en el pla sintactic estricte.

Enteses les coses aixi, les coincidencies i les divergencies d'ele-

ments estructurals basics dels dialectes d'una llengua poden consistir,

doncs, en elements estructurals imprescindibles o en regles. Les

coincidencies i les divergencies d'elements estructurals superficials
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son en elles mateixes irrellevants des del punt de vista de l'analisi

linguistica interdialectal, i nomes resulten utils a efectes de determi-

nar els elements estructurals basics que les configuren. Sovint les

coincidencies i les divergencies d'elements estructurals superficials

no es corresponen amb les coincidencies i les divergencies d'elements

estructurals basics. I son frequents casos com els indicats al peu en

que coincidencies superficials es corresponen amb divergencies basi-

ques, i a l'inreves.

Cas 1

El dialecte A i el dialecte B coincideixen en ]'element

estructural superficial a, que es analitzable en termes d'elements

estructurals basics corn a b + regla a, per a A, i corn a a per a B.

En termes d'elements estructurals basics, doncs, i en relacio

amb ('element estructural superficial a, hi ha, entre aquests dos

dialectes, una situacio de divergencia manifesta.

Cas 2

El dialecte A i el dialecte B divergeixen en els elements

superficials a i b, estructuralment corresponents . L'element a,

per6, es analitzable en termes basics corn a c + regla a, i

]'element b ho es corn a c + regla P. En termes d 'elements

estructurals basics, doncs , i en relacio amb els elements superfi-

cials a i b, hi ha una situacio de coincidencia en ]'element basic

impredicible c i de divergencia en els processor de prediccio

regla a, per a A, i regla 3 , per a B.

1.3. L'analisi lingiiistica de les coincidencies i de les divergen-

cies entre els dialectes d'una mateixa Ilengua to interes a efectes
aplicats pel fet que comporta una explicacio formal de la intercomu-
nicacio dialectal mateixa i dels graus d'intercomunicacio dialectal.

En te, pero, tambe en ella mateixa, i al marge de qualsevol aplicaci6
en I'ambit de la comunicacio, corn a coneixement te6ric linguistica-

ment aprofundit dels fets dialectals i de les seves interrelacions. I en
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to tambe -i cal posar-ho en relleu- corn a via de penetracio a un

concepte derivatiu de llengua que descansa sobre la realitat primera

dels dialectes.

S'han adoptat abans els pressuposits que els dialectes es poden

considerar, en la seva dimensio basica, corn a sistemes formats per

elements estructurals impredicibles i per elements estructurals de

prediccio; i tambe que «llenguaa es la classe d'aquells dialectes que

mantenen entre ells el grau mes alt de coincidencia estructural en

relacio amb qualsevol altra classe possible. Si sobre aquests pressupo-

sits es tracta de determinar el valor linguistic basic d'una llengua,

s'haura de dir necessariament, sembla, que li corresponen tots els

elements estructurals impredicibles i de prediccio propis dels seus

dialectes. Aquesta conclusio, de tipus teoric, es correspon estricta-

ment amb la intuicio que generalment es to dels fets quan informal-

ment es diu que tal i tal cas es dona en tal llengua, per be que, de fet,

es produeixi en un sol dels seus dialectes.

No seria raonable, pero, i a partir d'aixo, de concebre la Ilengua

en els seus aspectes fonamentals corn una mera suma dels elements

estructurals basics dels dialectes corresponents; ni tan sols no ho seria

de concebre-la com una suma dels elements estructurals impredici-

bles dels dialectes corresponents, d'una Banda, i dels elements estruc-

turals de prediccio, d'una altra. La distinci6 que facilita l'analisi de

les coincidencies i de les divergencies interdialectals entre elements

estructurals totalment coincidents, elements estructurals parcialment

coincidents i elements estructurals no coincidents permet, d'entrada,

de contemplar els elements estructurals dels dialectes, i a efectes de

caracteritzacio linguistica de la llengua, en dos grups: els nuclears i

els periferics. Seran aixi nuclears els totalment coincidents; seran

periferics els parcialment coincidents i els no-coincidents.

Des del punt de vista de la llengua -i aixo no implica pas cap

prioritzacio real, sing merament te6rica-, els elements nuclears son

els elements estructurals impredicibles o de prediccio de que es

constitueixen necessariament tots els dialectes de la llengua; els

elements periferics, per contra, son els elements estructurals impredi-

cibles o de prediccio de que es constitueixen alternativament tots els
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dialectes de la Ilengua. A diferencia dels primers, doncs, els segons
s'han de considerar organitzats en forma d'alternatives, les quals
nomes tenen virtualitat per al conjunt de dialectes pero no pas per a
un dialecte concret, que es constitueix necessariament d'un element
determinat de cada alternativa. A efectes de recollir aquests fets en ]a
caracteritzacio linguistica de la llengua, sembla necessari d'indicar en
cada element de cada alternativa el dialecte o els dialectes que l'han
de seleccionar necessariament. Entesa aixi, l'organitzacio linguistica
basica d'una Ilengua, i sempre obviament a tall d'exemple, pot
esquematitzar-se de la manera indicada a (5).'

(5)

LLENGUA X

nucli inventari de fonemes

f, f" f3, fq, f5, IF, ...
zu

o
U

entrades kxigues

5 a: al, -, a3 . ................. .

E

2 C: -, C2, C3 . ................. .

...

U

..... .

E lexiques: rl,, r12, rl ; . ...............

morfologiques: rml, rm2, rm , ..... .

fonologiques: rf1, rf2, rf3. .......... .

1. EIs inventaris de fonemes i de regles propis dels dialectes d'una Ilengua consti-
tueixen, en un moment determinat, conjunts limitats formats d'elements que, en el
suposit de ser ordenats a efectes d'enumeracio, queden situats entre f, i fn en el primer
cas, i entre r, i r., en el segon. Convencionalment es considera el l'esquema que els
elements nuclears son els primers de la serie -f', f2, ...; r , r2, ...- i que els elements
periferics son els darters -ff, f" -II .. ; r., rn_ , ... El lexic6, per contra, constitueix, en un



224 Joaquim I 'iaplara

periferia c inventari de fonemes

f, (dial. A i B) / 0 ( la resta);

0 (dial. C) / f ,, f ,, f (la recta);

.............................

v

Sc
entrades lexiques

(la resta);a: a, (dial A i D) / a, ii

c: c (dial C) / c (la resta);
11

2 regles

sintantiques : rs,_, (dial. A) / rs. (la resta)

.............................

2.0. S'ha constatat a la part anterior que, en el pla teoric, I'estudi

linguistic de la relativa facilitat d'intercomunicacio entre els usuaris dels

dialectes d'una llengua desemboca en l'analisi comparativa dels elements

estructurals basics d'aquests dialectes en tertnes de coincidencies; i encara

que aquesta analisi es conclou d'una manera natural en una organitzacio

sistematica dels esmentats elements que dona compte de la caracteritza-

cio lingiiistica de la llengua en questio. Es tracta ara de determinar fins a

quin punt aquestes constatacions tedriques, aplicades als dialectes d'una

llengua com el catala, son susceptibles de facilitar-ne una analisi compa-

rativa interdialectal formal, simple i economica, i una caracteritzacio

precisa conseguent dell elements linguistics constitutius de la llengua i de

la seva organitzacio interna. Els casos que s'han seleccionat com a base

moment determinat, un conjunt obert d'elements -les entrades lexiques a, h, c, ...-

cadascun dels quals es integrat per un nombre determinat de caracteristiques -a1, au, a11,
...- que poden diferir en nombre i en naturalesa d'un dialecte a un altre.
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empirica corresponen tots dos a l'ambit de la morfologia : a l'area

verbal el primer, a (' area pronominal el darter . Semblen exemples su-

ficients.

2.1.1. El primer cas fa referencia a les formes del passat indica-

tiu dels verbs de la classe 1, que, en funcio del grup dialectal a que

pertanyin , s'adapten als esquemes que apareixen a (6).

(6)

grup meridional grup nord-occidentah grup central

a) kompra(3a b) kompra (3a c) kumpra(3a

kompra3es komprapes kumpra(3as

kompra(3a kompra(3e kumpra(3a

kompra(3em kompra(3em kumpra(3am

kompra (3ew kompra3ew kumpra(3aw

kompra (3en kompra(3en kumpra(3an

Una primera observacio d'aquestes formes porta a la conclusio

que, pel que fa al segment relacionat amb passat indicatiu , es pro-

dueixen coincidencies entre els dialectes nord-occidental i els dialec-

tes meridionals en totes les formes menys en les corresponents a

tercera persona singular, i que no se'n produeixen entre aquests dos

grups de dialectes i els dialectes centrals. En els dos primers casos, en

efecte, i per a la primera persona singular , la forma comuna es [t3a];

per a les altres persones , la forma comuna es [Pe], amb excepcio de la

2. Dc fet, aquestes dades es corresponen amb un suhgrup dels dialectes nord-

occidentals . Hi ha, a mes, un altre subgrup que acaba la primera persona singular de

l'imperfet indicatiu en [p£1 i un altre encara que acaba la tercera persona singular de

I'imperfet indicatiu en [pa l, corn els dialectes meridionals.
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tercera singular, la forma de la qual es [(3e] en els dialectes nord-

occidentals i [3a] en els dialectes meridionals. En el darrer cas, el dell

dialectes centrals, per contra, la forma unica per a totes les persones

es la no coincident [(3a].

2.1.2. Una observacio mes atenta d'aquestes formes, pero, per-

met de constatar que, en el cas dels dialectes meridionals, ]a distribu-

cio de les formes [(3a] i [(3e], mes que amb les persones verbals,

sembla que estigui relacionada amb la posicio de la vocal: en aquelles

circumstancies en que ]a vocal apareix en siliaba final oberta la forma

cs [[3a]; en aquelles altres , en canvi, en que la vocal apareix en siliaba

final tancada la forma es [(3e]. A la vista d'aquest fet distribucional, i

ates que en aquests dialectes la [e] en siliaba final tancada no sempre

es correspon amb [a] en siliaba final oberta pero si a la inversa -cf.

(8)-, sembla logic de suposar que els dialectes meridionals tenen una

forma unica ideal per al passat indicatiu , /ba/,' que nomes apareix

com a tal en siHaba oberta; la forma [(3e], dins aquest pressuposit,

seria efecte d'una regla que convertiria tota /a/ atona interior en

siHaba final en [e]. Aquesta hipotesi troba la seva confirmacio en les

formes del condicional propies dels dialectes meridionals -cf. (7)a)-,

en que sorgeix una alternanga [ ia] - [ie] que segueix la mateixa

distribucio que les formes [3a] ~ [[3e], i encara en alternances siste-

matiques de l'area nominal com les indicades abans -i recollides a

(8)a)-, que responen , sembla, al mateix fenomen.

3. El text deixa de banda, per raons de simplicitat expositiva, la justificacio de

/b/ com a representacio fonologica de la [0] intervocalica. S'empara en alternances

del tipus [Xop] - [Xo[3a], en que la [p] final de [Xop] s'explica coin a resultat de

I'ensordiment dels obstruents sonors en posici6 final i la [0] dc [X6[3a] com a resultat

de I'espirantitzaci6 dels oclusius sonors en posici6 intervocalica. Les diferencies de

comportament entre els sons bilabials de [Xop] -- [Xof3a] i de [kap] -- [kaprt] son

manifestes. En aquest darrer cas, en efecte, i a diferencia del cas anterior, no hi ha

alternanca [p] final [0] medial, sin6 manteniment en totes dues posicions de [p].

Aquest fet remet I'origen fonologic de totes les ocurrencies de [p] en aquests casos a

/p/. Els exemples son occidentals, pero, en aquest cas concret, la situacio es identica

en la majoria dels altres dialectes.
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(7)

grup meridional grup nord-occidental grup central

a) kompraria b) kompraria c) kumprearia
kompraries kompraries kumprari as
kompraria komprarie kumprari a
komprarien komprarien kumproriam
komprariew komprariew kumprariaw
komprarien komprarien kumprarian

(8)

a) [kiza], [kizes]; [petita], [petites]

b) [pare], [pires]; [mare], [mares]

Tot condueix, doncs, a suposar que els dialectes meridionals
estan equipats amb dues regles, una de morfologica i una altra de
fonologica, perfectament adequades per donar compte de l'alternan-
^a [(3a] - [(3e]. Fugint de tecnicismes innecessaris, aquestes regles es
poden expresar de la manera seguent:

(9)

a) mode-temps -- /ba/ si passat, indicatiu / verbs classe I

b) a -> e / [- a,, "`[ [-vocal] # #

2.1.3. En els dialectes nord-occidental la forma [ [3e] ocorre
tambe en posicio final de mot en el cas de tercera persona singular.
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Aquest fet impedeix fer una aplicacio mecanica de la generalitza-

ci6 anterior a aquests dialectes, per tal com la dita generalitzacio es

fonamenta en la complementarietat de les distribucions de [(3a] i

[(3e] en els dialectes meridionals i aquesta complementarietat no-

mes es dona d'una manera imperfecta en els dialectes nord-

occidentals. Que n'impedeixi una aplicacio mecanica, pert, no

implica que n'impedeixi l'aplicacio. De fet, i malgrat la primera

impressio, tot fa pensar que la forma ideal corresponent a la forma

de tercera persona singular no pot ser pas altra que /ba/. Des d'un

punt de vista empiric, i posant en joc la comparacio amb els

dialectes meridionals, milita a favor d'aquest suposit el fet que el

segment [e] final aparegui en formes de tercera persona singular en

els casos en que en els dialectes meridionals tambe apareix -cf.

present subjuntiu (10a) i (10b)- i en els casos en que en els

dialectes meridionals apareix [a] -cf. el present indicatiu (11a) i

(I 1b)- i que no aparegui mai en altres casos -cf. el passat de

subjuntiu (12). Des d'un punt de vista formal avala aquest suposit

tant la simplicitat de la descripci6 resultant com les possibilitats

que obre d'establir relacions internes entre dos grups de dialectes

en l'ambit del passat indicatiu dels verbs de la primera classe i en

altres de contigus -condicionals dels verbs de totes les classes,

presents d'indicatiu dell verbs de la primera classe, etc.

(10)

grup meridional grup nord-occidental

a) kompre b) kompre

kompres kompres

kompre kompre

komprem komprem

komprew komprew

kompren kompren
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(11)

a) kompre b) kompro

kompres kompres

kompra kompre

komprem komprem

komprew komprew

kompren kompren

(12)

grups meridional: nord-occidental

kompres^

kompreses

kompres

kompresem

kompresew

kompresen

Atesa aquesta situacio, doncs, i a efectes de mantenir que la forma

[(3e] de tercera persona singular to com a forma basica /ba/ sense posar

en gUestio la regla (9b), tot el que es necessita es preveure per als

dialectes nord-occidentals una regla fonologica morfologicament condi-

cionada que converteixi en [e] tota /a/ atona final dels lexemes verbals

en tercera persona, i que es pot expressar de la manera seguent:

(13)

a -* e / [-accent]

i) si el lexerna es marcat corn a [+Verb]

ii) si el constituent `Persona' es 3 i el constituent `Nombre' es [-Plu-
ral].

Aquesta regla explica raonablement que es pugui relacionar el

segment [e] amb tercera persona singular, com de fet succeeix en la

4. Alguns dialectes nord-occidentals fan [kompresa], en Iloc de [kompres], en

primera persona singular.
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consciencia dels parlants, sense, pero, que pugui ser considerada una
marca de tercera persona singular propiament dita. El canvi de /a/
atona final en [e] es certament fonologica, pero no merament
fonologica: de fet, i sense excepcions, nomes es produeix en el
context morfolbgic de tercera persona singular. La relacio entre el
segment [e] que ocorre en certs casos de tercera persona singular i
les unitats gramaticals tercera persona i singular no es pas, doncs,
directe: es indirecte, o, si es prefereix, contextual.

2.1.4. En els dialectes centrals la forma t nica per al passat
indicatiu dels verbs de la primera classe es [0a]. Aquesta forma no
coincideix amb cap de les corresponents als dialectes occidentals'
-[(3a] per als meridionals i [(3a] - - [(3e] per als nord-occidentals-, i,

doncs, i des de punt de vista fisic, sembla que s'hagi de tractar com
una forma globalment diferent d'aquestes altres. Si se Burt del marc

estrictament fisic, pero, i es contrasta la forma [(3a] amb la forma

ideal corresponent als dialectes occidentals, /ba/, es constata imme-

diatament que la diferencia esta en el fet que ally on la forma ideal
esmentada presenta una /a/ atona la forma dels dialectes centrals hi
presenta una [a]. Aquesta relacio es per tots els indicis de la mateixa

naturalesa que la manifestada en casos com els que apareixen a (14a)

i, doncs, es pot considerar hen fonamentada en el marc dels dialectes

centrals. Essent aquest el cas, la mateixa regla que pot donar compte

de la relacio existent entre les /a/ atones i les [a] de (14a) n'ha de
poder donar tambe de la relacio entre /ba/ i [(3a]. Aquesta regla es
pot expressar en termer informals com (15).

(14)

i. [pas ] [ pasEt ] [ pgra ] [pares] [ klateX] [ klataAat]

/pas/ /pas£t/ /pgra/ /pcrera/ /kIQteX/ /klateait/

5. 'Occidental' substitueix `nord-occidental ' + `meridional' , i actua en relacio amb

aquestes dues classificacions dialectals corn el genere en relaci6 amb I'especie.
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ii. [kar] [karisim] [pew] [pawas] [ mes] [mazet]

/kar/ /karisim/ /pEw/ /pcwas/ /mez/ /mezet/

iv. [pal] [pal it] [ss;k] [sakA] [dens] [dantat]
/pal/ /palit/ /sgk/ /sekA/ /dens/ /dentat/

(15)

F. a/[-
acccnti

e

2.1.5. Interpretades les dales presentades a (6) d'aquesta mane-

ra, la descripcio que resulta de les formes del passat indicatiu dels

verbs de la primera classe per a cadascun dels grups dialectals

esmentats es la indicada a (16), que en termes comparatius -es a dir,

de coincidencies i de divergencies- adopta la forma (17).

grup meridional grup nord-occidental grup central

(16)

a) regles morfologi- b) regles morfologi- c) regles morfologi-

ques: ques: ques:

regla (9a) regla (9a) regla (9a)

regles fonologi- regles fonologi- regles fonologi-

ques: ques: ques:

regla (9b) regla (9b) regla (15)
regla (13)

(17)

a) regles morfologi- b) regles morfologi- c) regles morfologi-

ques: ques: ques:

regla (9a) regla (9a) regla (9a)



232 Joaquim I 'iapluua

regles fonologi- regles fonologi - regles fonologi-

ques : ques: ques:

regla (9b) regla (9b) 0

0 regla (13) 0

0 0 regla (15)

Sobre la base de la comparacio estructural (17), i si a efectes

d'exemplificacio s'adopta el suposit erroni que no hi ha mes grups

dialectals del catala que els examinats, s'estara en condicions de

subministrar una descripcio del passat indicatiu dels verbs de la

primera classe en el marc de la llengua, que prendra la forma

indicada a (18), o, en versio mes econ6mica, la indicada a (19).

(18)

nucii

regles morfologiques: regla (9a)

poiferia
regles fonologiques: regla (9b) (grup occidental) / 0 (la resta)

regla (13) (grup nord-occidental) / 0 (la resta)

regla (15) (grup central) / 0 (la resta)

(19)

nucii

regles morfologiques: regla (9a)

periferica

regles fonologiques : regla (9b) (grup occidental)

regla ( 13) (grup nord -occidental)

regla ( 15) (grup central)
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2.2.1. Els clitics pronominals constitueixen una de les arees mes

complexes del catala, tant per les variacions allomorfiques que supo-

sen de cadascun dels pronoms en cada dialecte com per les diferen-

cies notables que s'aprecien en aquestes variacions d'un grup de

dialectes a un altre. En el cas del pronom de primera persona

singular, i a titol d'exemple, els clitics que es registren en els grups de

dialectes seleccionats son els indicats a (20). Ordenats els clitics

propis de cada grup dialectal en termes dels contextos fonetics en que

ocorren, poden ser sistematizats com s'indica a (21). Cal observar que

en termes de contextos fonetics les diferencies pel que fa a aquests

clitics entre el grup barceloni i el tarragoni, i entre el grup lleidata i el

grup tortosi, desapareixen. Son, de fet, diferencies Iligades a la

presencia o a l'absencia de la marca [r] en les formes d'infinitiu i,

doncs, son diferencies propies de les formes verbals que no tenen res

a veure amb les del pronom.

(20)

a) grup barceloni b) grup tarragoni c) grup lleidatd

i) [am] [kompra] [am] [kompra] [me] [kompre]

ii) [m] [ompla] [m] [ompl a] [m] [omple]
iii) [kompra] [m] [kompra] [m] [kompre] [m]
iv) [kumpr8w] [ma] [kumpr£w] [ma] [kompra;w] [me]

v) [kumpran] [ma] [kumpran] [ma] [kompran] [me]

vi) [kumprar] [ma] [kumpra] [m] [kompra] [m]

d) grup tortosi

i) [me] [kompra]

ii) [m] [ompla]

iii) [kompra] [m]

iv)' [komprew] [me]

v) [kompran] [me]

vi) [komprar] [me]

e) grup empordanes

[ma] [kompra]

[m] [ompla]
[kompra] [ma]

[kumpr8w] [ma]
[kumpran] [ma]

[kumpra] [ma]
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-[[-vocal] X]`.,.x -[X [+vocal]],._, [X [+vocal]],, x„- (X [-vocal]],., xx

grups barce-
loni i tarra-

goni [am] [m] [ m] [ma]

grups lleidata

i tortosi [me] [m] [m] [me]

grup empor-
danes [ma] [m] [ma] [ma]

2.2.2. La sistematitzacio de dades aconseguides a (21) represen-

ta la maxima generalitzacio possible per a qualsevol consideracio dels

clitics de primera persona singular com un bloc formal i indestructi-

ble. Des d'un punt de vista intradialectal, i al marge dell altres

dialectes, aquesta sistematitzacio permet d'afirmar que els clitics

corresponents al pronom esmentat son, en el cas dels grups dialectals

lleidata i tortosi -per posar un exemple-, [me] i [m], formes que

estan distribuldes respectivament en funci6 del contacte consonantic

o vocalic que estableixen amb la forma verbal precedent o conse-

gbent. Des d'un punt de vista interdialectal, i en el pla de la

comparacio, aquesta sistematitzacio permet de dir -i tambe per

posar-ne un exemple- que els grups lleidata i tortosi coincideixen

amb els grups barcelon] i tarragoni en el fet que tenen un clitic comu,

[m], amb distribucio identica en tots els casos; i que difereixen en el

fet que els primers presenten una sola forma, [me], ally on els segons

en presenten dues, [em] i [me], en funci6 de la posicio del pronom en

relacio amb el verb.

Amb tot, i malgrat el progres que afirmacions d'aquesta mena
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suposen en relacio amb les dades brutes del (20), no sembla pas que

aquestes conclusions esgotin les possibilitats de generalitzacio que les

dades contingudes a (20) suggereixen. Per superar-les, pero, per

explorar les vies de penetracio que insinuen, cal abandonar el suposit

que els clitics pronominals constitueixen blocs formals indestructi-

bles, i deixant-se portar pels fets, acceptar-ne la segmentacio ally on

es mostri empiricament justificada.

2.2.3. La primera constatacio en aquesta linia es la presencia

d'un segment vocalic, preposat o postposat en relacio amb el segment

consonantic , en tots aquells contextos en que la forma verbal entra

en contacte no vocalic amb el clitic pronominal . La segona constata-

cio es la recurrencia del segment [m] en tots els clitics del pronom de

primera persona singular de qualsevol dels grups dialectals conside-

rats. La tercera constatacio es la presencia de vocal , en el cas del grup

dialectal empordanes , en un context en que la forma verbal entra en

contacte vocalic amb al clitic pronominal.

La primera constatacio posa en evidencia el caracter predictible del

segment vocalic dels clitics pronominals que ocorren en contacte amb

un segment no vocalic de la forma verbal corresponent. Aquesta

predictibilitat es fonamenta en la naturalesa manifestament epentetica

del segment vocalic esmentat , que actua de coixi en els contactes que,

en la seva absencia , es produirien entre dos segments no vocalics:

I'inicial o el final de la forma verbal -segons la posicio que ocupi el

pronom- i el propi del clitic. La inclusio d'epentesi en contactes no

vocalics contraris a la fonotactica de la llengua , i en el marc del mot

fonologic, es per tots els indicis un fenomen de caracter general que es

registra sovint en manlleus estrangers i en certes agrupacions morfolo-

giques -cf. (22). Tot i la seva simplicitat conceptual , es tracta d'un

fenomen complex en les seves manifestacions , que moltes vega-

des son dictades per condicionaments addicionals de caracter morfolo-

gic. Ates aquest fet, i ates tambe el caracter merament ilHlustratiu que

tenen les regles en aquest text , sembla raonable de reduir les regles

d'epentesi als Pets implicats en els clitics pronominals consi-

derats. Essent com es que la vocal epentetica es [e] o [a] segons
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el grup dialectal, i que es sempre atona, i comptant com es compta

amb una regla del tipus (15) -que converteix en [a] totes les ocurren-

cies de /e/ atona-, sembla natural de suposar que la vocal d'insercio

es sempre i en tots els grups dialectals del catala /e/. En aquest cas,
la forma [e] propia dels dialectes occidentals seria el resultat imme-

diat del manteniment del timbre vocalic original; la forma [a] propia

dels dialectes orientals seria, per contra, el resultat ulterior de

l'aplicacio de la regla (15), que convertiria el segment inserit /e/ en

el segment final [a]. Sobre la base d'aquests suposits, les regles

necessaries per donar compte de 1'epentesi dels clitics esmentats

haurien de ser del tipus (23), amb I'advertiment que les dues

darreres, la b) i la c), son d'aplicacio alternativa en funcio del grup

dialectal. Una expressio mes economica d'aquestes regles, amb el

car$cter alternatiu de les regles b) i c) inclos, es pot trobar en la for-

mulacio (24).

(22)

grips grups grP
Segiiencies no vocaliques: barceloni

tarragon

lleidatd

tortosi

empordanis

a) procedents de manlleusj/#ski#/ [-.)ski] [eski] [aski]

/#sport#/ [asp5r] [esp3r] [asp5r]

b) procedents d'agrupacions /#ka[3+r#/[ka[3ra] [ka[3re] [ka[3ra]

morfologiques /#t+kus#/ [at kus] [te kus] [ta kus]

# s+kus # / [ as kus] [se kus] [s a kus]
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(23)

a) 0 - e/# [X [-vocal ]1,I(RB +
s PR(^

b) 0 e/# I t + [[-vocal] X] #/
I.RB

s I

m

c) 0 - e/# t + [[-vocal] X]vfRB #/_^ ^
s

I
PK(,

(24)

0 ---> e a) /# [X [-vocal]]V,ISR + [

fl 1,51

m

b) /# t + [[-vocal] X]VIRB #/
I s J I'RI

l

s

m

PR(

+ [[-c)
/#

t

J
vocal] X]\ I RB #

-^ ^
/

Formulades aquestes regles d'epentesi , s'esta en condicions de
reprendre la constatacio feta mes amunt en relacio amb el segment
consonantic [ m]; concretament , la circumstancia d'apareixer en tots
els clitics del pronom de la primera persona singular. Aquesta
constancia en l'ocurrencia, el fet mateix de quedar com a segment
residual un cop eliminats dels clitics els efectes de 1'epentesi , la seva
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impredictibilitat contextual, tot condueix a la conclusio que el seg-

ment consonantic no es sing la marca especifica de primera persona

singular en les formes clitiques, la vers16 ideal de la qual no pot ser

altra que /m/.

Vistes les coses aixi, queda com a cap deslligat, i com a possible

contraexemple del que s'acaba de dir, la constatacio feta en relaci6

amb el grup dialectal empordanes: la presencia d'epentesi en un

context vocalic -cf. (20e) iii) i (20e) iv). En aquests casos, la presen-

cia del segment [a] no pot explicar-se per necessitats foneti-

ques relacionades amb el context i, doncs, no es pot considerar de

naturalesa epentetica o be s'han de considerar invalids els suposits

anteriors. Prima facie, si mes no. De fet, una mirada mes atenta a les

dades revela immediatament que casos com els esmentats no ban de

significar necessariament cap contradiccio amb les suposicions inte-

riors i que, per donar-ne compte, es suficient de donar-los un

tractament suplementari. Es tracta nomes de considerar que, en el

cas del grup dialectal empordanes, i almenys en el marc dels clitics

pronominals, els requeriments d'epentesi no s'acaben en els contex-

tos no vocalics com en el altres grups dialectals, i s'estenen tambe a

aquells contextos en que la consonant del clitic va precedida pero no

seguida de vocal -cf. (25). Una regla addicional del tipus (26) pot

donar compte d'aquest fet. Aquesta regla ha de ser concebuda corn a

alternativa a la (24) a), la qual cosa, i a efectes d'una presentacio

integrada de les regles d'epentesi dels clitics pronominals, requereix

una modificaci6 de (24) en la linia de (27).

(25)

i) /mira+m/ [mira] [ma]

ii) /mira+m/ [mira] [m;)]

iii) /mira+t/ [mira] [ta]

iv) /mira+t/ [mira] [ta]

v) /mira+s/ [mira] [sa]

vi) /miri+s/ [miri] [sa]
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(26)

(27)

0 e/

# [X]\'k :RH
+ t

s PR
M^ ^ I

m
l

a) /* [X]veRB t J #/s PRO

X711

b) /* [X [-vocal ]]VFRH t 1 #/
I S PR(

mC) t
s PRO

+ [[-vocal] X] \'ERB

m 1I

d) /# t I + [[-vocal]
X]VERB

I g J PR(

2.2.4. Si s'interpreten les dades corresponents a (20) com s'ha
fet fins ara, la descripcio dels clitics pronominals del pronom de
primera persona singular en els grups dialectals considerats, en
termes comparatius - i, per tant , de coincidencies i de divergencies-
prendra la forma (28).

(28)

nudi

entrades Iexiques: pronom de primera persona singular

representacio fonologica

versi6 critica: /m/
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perilria

regies fonologiques : regla 27 a) (grup empordanes)

regla 27 b ) (grup barceloni , tarragoni , Ileidata i torto-

si)

regla 27 c) (grup occidental i empordanes)

regla 27 d ) (grups barceloni i tarragoni)

3. S'esta ara en condicions de relacionar les dues parts anteriors i

de valorar-ne les posicions teoriques adoptades a la primera part a la

Bum de les analisis comparatives interdialectals i de la caracteritzaci6

linguistica de la Ilengua que d'una manera natural en deriva.

En relacio amb aquestes analisis, i a la vista dels resultats, sembla

raonable de dir que compleixen en bona mesura tres condicions

fonamentals en qualsevol analisi linguistica: les de ser formals, sim-

pies i economiques. Son certament formals perque no es limiten a

indicar els fets superficials semblants i els diferents i indiquen, a mes,

i d'una manera explicita, els constituents profunds de les semblances

i de les diferencies. Son simples perque permeten una identificacio

facil dell elements comuns i dels diferencials. Son, finalment, econo-

miques perque amb pocs recursos aconsegueixen de donar compte

d'un nombre considerable de casos.

En relacio amb la caracteritzacio linguistica de la Ilengua, sembla

just de convenir que les analisis efectuades permeten, si mes no,

d'entreveure com es poden detectar i organitzar els elements que

internament la configuren, i encara com, a partir d'aixo, s'esta en

condicions d'avanrar cap a un model de Ilengua mes ajustat a la

realitat dels fets.

Atesa aquesta situacio, i tenint en compte que les bases de les

analisis anteriors no son altres que els suposits establerts a la primera

part, tot indueix a pensar que es tracta d'uns suposits realment opera-

tius i dignes de ser examinats a la hum d'altres fets. En qualsevol dels

casos, i sense mes arguments, ja es pot afirmar que aquests suposits

tenen la virtut de donar pas a un tipus d'analisi interdialectal dife-

rent dels fins ara en us, i a un model de Ilengua que to poc en
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comti amb el de llengua com a sistema i alguna cosa en comu amb el

de llengua com a diasistema. Amb aquest darter comparteix, en

efecte, el caracter no sistematic de la llengua, i encara el caracter

alternatiu dels elements linguistics que la configuren. En divergeix,

pero, en aspectes essencials; concretament, en la identificacio en

quant elements de la liengua dels elements profunds dels dialectes i

en l'organitzacio d'aquests d'una manera dinamica -es a dir, en

forma d'elements basics i de regles.

4. La proposta formulada en aquest article suposa una revisio

de les posicions adoptades per Newton (1972),6 que en estricta

justicia ha de ser considerat com l'autentic peoner en el terreny de la

comparacio interdialectal amb metodes generatius. En el cas de

Newton (1972), en efecte, I'objectiu fonamental es de donar compte

de les variacions que representen els dialectes d'una llengua com a

resultat dels canvis historics operats sobre una llengua original supo-

sadament uniforme. El procediment es, a grans trets, la reconstrucci6

interna de la llengua original a partir de la realitat dels dialectes i dels

pressuposits d'unes regles de canvi historic que configuren sisternes

diferents per a cada dialecte. En el cas d'aquest article, per contra,

l'objectiu fonamental es de donar compte de les relacions estructurals

entre els dialectes d'una mateixa llengua -i d'explicar aixi la relativa

facilitat d'intercomunicaci6 entre ells i els diversos graus en que es

d6na entre dialecte i dialecte- i alhora d'establir les caracteristiques

linguistiques que configuren la llengua en giiest16, concebuda la

llengua com una construccio teorica susceptible d'explicar la cohe-

rencia interna del conjunt de dialectes. El procediment adoptat en

aquest cas ja es prou conegut.

A diferencia de Newton (1972), doncs, que es mante a mig cami

entre la sincronia i la diacronia, entre la gramatica historica i la

gramatica descriptiva, les posicions adoptades aqui pretenen ser

clarament sincroniques i descriptives. Certes coincidencies amb la

6. The generative interpretation of dialect (Cambridge, Cambridge University Press,

1972).
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historia son certament possibles, i en la mesura que no s'alteri el

caracter merament descriptiu del treball, poden ser fins i tot motius

favorables de decisio. En la linia de Saussure, pero, tot i amb l'anim

d'establir el maxim possible de ponts, sembla formalment necessari

de continuar mantenint en relacio amb la llengua dues aproxima-

cions diferents, la diacronica i la sincronica, i, pel be dels resultats, de

no barrejar-les.
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