
L'ORIGEN DELS PARLARS D'ENGUERA
I DE LA CANAL DE NAVARRES

1. Els parlars d'tnguera i de la Canal de Navarres - comprenent

els pobles d'Anna, Xella, Bolbailt i Navarres -1 tenen molt en coma

amb els dialectes xurros' de la zona occidental de l'antic Regne de Va-

li ncia, i aixi mateix amb els del territori murciA al sud i amb el de Sogorb

al nord,' i posseeixen un gran nombre d'elements valencians, per la qual

causa hom els menciona a vegades com a udialectes mixtos». Dins aquests

parlars d'1~;nguera-Canal, hom pot distingir bastants de difer^ncies, i els

d'1 nguera, Anna i Xella, amb alguns arcaismes interessants, presenten una

fisonomia ben particular. En aquests pobles es conserva encara la distincio,

sonora i sorda, de les sibilants antigues, I i 0 i z (ortogr. -s-) i s (-ss-),

I. En realitat , els pobles de Quesa i Bicorp s6n tamb6 part de la comarca, perb

en aquest estudi no podr6 referir-me a llurs parlars llevat d'alguns casos.

2. Utilitzo el mot xurro, -a en el seu sentit de «pertanyent o propi dels pobles ara-

gonesos en el territori valencias, veg. DCVB.
3. Els parlars xurros es coneixen avui millor gr'acies a alguns estudis recents. L'ex-

eellent obra de VICENTE LLATAS, El habla del Villar del Arzobispo y su comarca (Valencia

1959), amb el vocabulari dialectal i trets generals del parlar del Vilar i la seva comarca

(incloent-hi els pobles de Xelva, Xestalgar, Alcubla, Xulilla, Domeny, i la Iesa), es pot

considerar representativa de la regi6 dels Serrans . Sobre els parlars de la zona de 1'Alt

Millar (prov. de Castell6), tenim l'estudi d'A. MONZ6 NOGU1fS, El Mijares y el mijarense,

ACCV, 12 (1951), 41-65, 93-120, 187-249; la part m6s util d'aquest treball 6s el voca-

bulari que apareix a les pagines 203-239. Tamb6 tenim, sobre els mateixos parlars, 1'im-

portant estudi de M. SANCHIS I GUARNER, Las hablas del Alto Mijares y de Fanzara,

BRAE, 47 (1967), 201-212; l'erudit valencia aprofitb. extensament el citat treball de

Monz6 Nogu6s i tamb6 els seus materials recollits durant les enquestes de 1'ALPI als

pobles de Vilamalefa i Fanzara (any 1934). L'estudi de B. MARTfNEZ sobre el parlar d'En-

guera, Breve estudio del dialecto enguerino , ACCV, 8 (1947), 83-87, no 6s important. -

Per a les caracterfstiques del murcia, veg. la Introducci6 de J. GARCfA SORIANO al seu

Vocabulario del dialecto murciano (Madrid 1932), i per a les de l'albacetb., 1'article d'A.

ZAMORA VICENTE , Notas Para el estudio del habla albacetana , RFE, 27 (1943), 233-255,
i per al dialecte de Sogorb, C. TORRES FORNAS , Sobre votes aragonesas usadas en Segorbe

(Valencia 1903).
4. La distinci6 s'observa en una etapa avancada a Enguera ; a Anna i a Xella aquests

sons s'han conf6s amb les fricatives z i s respectivament; tractem d'aquest punt en detail

m6s endavant, § 8d.
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2 1. GULSOY

i tenon de mes a nles la v labiodental fricativa al costat de la b bilabial

oclusiva. Per aquests trets principalinent havien cridat l'atencio de Me-

nendez Pidal,s i aquest erudit expresso el desig que aquests dialectes fossin

estudiats amb la deguda extensio. Ultilnanlent, el nieu antic el professor

Al. Sanchis i Guarner i jo hem enlpres aquesta tasca, i a bores d'ara tenint

completada una gran part del treball.`

Hi ha una seric de probletnes respecte a l'origen d'aquests parlars,

i en aquest estudi eni proposo de plantejar-los amb tin curt detail, i, mit-

jangant un examen de les caracteristiques dels dits dialectes, espero do

poder aclarir alguns punts, suggerir algunes explicacions i assolir alhora

una contprensio millor del fenonien de la barreja lingiiistica a la zona.

2. P~nguera es troba situada a la Serra que porta el nlateix none,

a uns 76 knls. al sud-oest de la ciutat de Valencia i 16 kins. de Yativa.

Pis pobles do la Canal, Anna, Nella, Bolbait i Navarres se scparen nomes

per 3 o 4 kms. l'un de l'altre, i d'Anna a ;nguera hi ha solanlent 7 kris.

de distancia. Aquestes poblacions tenien el 1960 el nombre d'habitants que

donetn a continuacio : T;nguera, 5144; Anna, 2546 ; Nella, 2796 ; Bol-

bait, 1648, i Navarres, 2847. Totes elles s'escauen al veinatge dels pobles

de parlar valencia, coin Moixent, Vallada, Montesa, Alcudia de Crespins,

Canals, Estubeny, Sellent i Suntacarcer. Pis pobles de Tons, Quesa i

Bicorp parlen un dialecte semblant als de la Canal en general. A 1'oest

hi ha Almanga, Aiora i Xarafuell, a la zona de parlar albaceto, i al nord

es troben Millars i Dos-aigiies, quo tenon - segons les nostres noticies -

un llenguatge mes castellanitzat.

Enguera fou press per Janine I despres d'una querella amb el sou gen-

dre l'infant Alfons de Castella (posteriorment Alfons el Savi) 1'any 1244.'

No hem pogut veure documentacio sobre el repoblament d'aquest poble,"

pero ja en el segle. xvi sembla haver estat un centre prou gran. Segons

uns censos del principi del segle xvu, tenia 410 cases i era de la senyoria

5. RAM ON MENENDF.Z PIDAL, Manual de gramdiica hist6rica espanolall (Madrid

1962), § 35 bis: 6, n. I.

6. La nostra obra comprendrh on tractament extens dels trets linguistics i on

vocabulari bastant llarg del lexic dialectal. Fins en aquesta data hem completat les en-

questes d'l;nguera, Anna, Xella, i part de Bolbait i Navarros. Ultimament hem decidit

d'estudiar els parlars de Quesa i de Bicorp, per6 dels dits parlars tenim molt poca docu-

mentacio.

7. Sobre aquest episodi, veg. J. ZURITA, Anales de Arag6n, lib. III, XLIV i XL1, i

tambe F. SOLDEVILA, Historia de Catalunya2 (Barcelona 1962), 291-92.

8. La repoblacio dels pobles veins d'Enguera, com son Montesa, Vallada, Moixent,

Font de la Figuera, fou efectuada en els anys 1289, 1303 i 1313, veg. J. M.• FONT, La

reconquista y repoblaci6n de Levanie, dins el llibre La reconquista espanola y la repoblaci6n

del pats (Zaragoza 1951), 99.
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ELS PARLARS D'ENGUERA I DE LA CANAL DE NAVARRES 3

del comte d'Anna.e Els pobles de la Canal no s'havien resistit davant les

hosts del rei Conqueridor, i, coin era costum de la reconquesta en aquests

casos, llurs habitants moros no havien estat expulsats. En un cens

del 1602 apareixen tots ells entre els pobles de nous cristians o moriscos :

Anna, amb 97 cases ; Bolbait, amb 1105; Xella, amb 105, i Navarres,

amb 159.1°

3. Les primeres noticies del llenguatge d'aquesta zona foren fornides

als romanistes per 1'erudit alemany J. Hadwiger, que havia fet un estudi

in situ dell parlars de la frontera valenciana.1' Hadwiger caracteritza el

parlar d'inguera i de la Canal corn un dialecte mitt, compost de valencia

i de castellA. Indica tambe que aquest llenguatge mesclat s'emprava so-

lament entre els veils i els llauradors, i que, de mes a mes, s'empobria

continuament dels sous elements valencians. Per aquesta rao, Hadwiger

expressa l'opinio que tant 1 nguera coin els altres pobles de la Canal no

podien ja considerar-se dins el territori valencia.'2 Aixo vol dir que, tal

coin ho deia Hadwiger, els parlars d'aquests pobles havien estat originA-

riament valencians i llur estat mixt actual devia haver resultat d'una

castellanitzacio progressiva. Menendez Pidal refutA aquesta tesi en el seu

conegut estudi Sobre los limites del valencia.no.13 L'erudit espanyol remarca

en primer lloc que l:nguera fou donada per Jaume I a l'Orde militar de

Santiago ja el 1244,14 i, en segon lloc, aporta algunes mostres de formes

enguerines, coin plorar, con tu, almorzdu, enredrdu, fuen o fuent, ddmende

`dona-me'n', per insistir que 1'origen del parlar d'l nguera devia esser

aragones. igual que el del parlar de Sogorb que fou poblat per arago-

nesos.11 Aixo no obstant, una tegria semblant a la de Hadwiger fou for-

mulada mes recentrnent per J. Giner i March, en el seu article sobre el

parlar del Vilar de l'Arquebisbe.1e Per al filoleg valenciA el parlar del Vilar

9. Veg. J. REGLA, La expulsion de los moriscos y sus consecuencias , ((Hispania*, 13

(1953). 454; H. LAPEYRE, Geographie de l'Espagne Morisque (Paris 1959), 23, precisa

la data d ' aquest cens corn del 1609, i, segons ell, les xifres serien inflades.

10. LAPEYRE , op. cit., 36-38 ; aquest cens fou fet amb motiu d 'un impost especial

als moriscos.
11. Sprachgrenzen and Grenzmundarten des Valencianischen , ZRPh, 29 (1905),

712-731.
12. Pag. 717.
13. Primer Congrds Internacional de la Llengua Catalana : 1906 * ( Barcelona 1908),

340-344-
14- ZURITA , Anales de Arag6n , lib. III, XLI , diu: KY estando [el rei] en el lugar

de Almizra hizo merced al maestre Pelay Perez Correa y a la orden y caballerla de San-

tiago el dfa de nuestra Senora de marzo de este ailo [1244 ], del castillo y villa de Enguera

que esta junto a Jativa y era lugar importante en aquella fronteras.

15. Pag. 342.
16. Caracterislicas aut6ctonas del lenguaje del Villar del Arzobispo , A CCV, 9 ( 1948),

128-134.
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4 1. GULSOY

i els dialectes xurros on general, amb llur enorme quantitat de mots va-
lencians, tenien una base eminentment valenciana."

4. Les regions interiors de parlar no catala del territori valencia han
estat sempre considerades corn una zona aragonesa. Els historiadors estan
d'acord que les parts litorals del Regne foren poblades pels catalans on
general, i que les localitats occidentals foren repartides per Jaume I entre
els sous vassalls aragonesos. Diuen tambe els historiadors quo els nobles
aragonesos havien repoblat llurs terres per aragonesos, i en alguns casos
per moros, i que havien governat llurs subdits amb cis furs d'Arag6.18

Els fets linguistics en general confirmen l'aragonesisme dels parlars
xurros. Sanchis i Guarner, on el seu citat estudi del parlar de l'Alt Millar
(Prov. de Castello), qualifica el llenguatge de la dita zona d'aragon^s mo-
dernitzat,19 i aquesta observacio queda corroborada amb molts trets ara-
gonesos que ell anota on el seu tractaument. De mes a mcs, d'aquesta zona
ens ha pervingut un document antic, Establinments de Vilanialefa, redactat
entre el 1374 i el 1425, on hom pot veure quines devien esser les caracteris-
tiques de 1'aragones parlat pels primers pobladors on aquestes terres.20 Ills
elements aragonesos abunden tambe en el parlar del Vilar de 1'Arquebisbe,
segons es veu on la compilacio de Vicente Llatas. El dialecte del Vilar,
coin hem apuntat, pot esser considerat representatiu de la comarca dels
Serrans.

17. Pag. 128.
18. Sobre aquest afer, molt comentat, vegeu algunes consideracions recents de

JOAN REGLA en Aproximacio a la hist6ria del Pais Valencia (Valencia 1968), 115 ss.
19. BRAE, 47 (1967), 203.
20. Fou donat a la impremta i estudiat en part per A. bloxz6 NOGG S, ACCV, 14

(1953), 37-76; segons indica aquest savi, la transcripcio del text fou feta per Josep
Roca, rector de Vilamalefa (ACCV, 12, 41). Hi trobem a grans linies els seguents arago-
nesismes: el resultat it < - c t - , - u I t - , muyt, teilo, dereilo, fruito; la -y- antihiatica
en seyan (cast. sean ), veyer (cast. ant. veer); la -y- < - d y - en puyado 'pujat', la
- d - intervocalica conservada en videra, possiden, i Piet (amb 1'ensordiment de la -d
final de pied), la conservacio de l'inicial p 1 - en plover 'ploure', el resultat 1 de - 1 y - ,
- c ' 1 - en abella, restollo 'rostoll' (< * r e s t u c u 1 u ), en f ulla (evidentment amb la e
del diftong ue assimilada a la palatal), i hi trobem tambc cullir i recullir. Altres formes
aragoneses son tambe els participis hovido, tovido, supido, el dim. -iello coin en barran-
quiello, calcadiella, els vocables rebollo 'robre', logon 'retribucio del treball', it radio 'anar
extraviat', guchiello (gochillo os propi del Baix Arago i dels parlars xurros), el pron. adv.
ende en la combinacio irsende (que os propi d'linguera i d'Anna tambO), i hi veiem tambe
les formes amb la -i final coin aquesti, elli, nochi (que apareixen amb frequencia en docu-
ments aragonesos, navarresos, i en les obres de Gonzalo de Berceo, que he estudiat en
un article que es publicara aviat a RPh). La caste llanitzacio del parlar de la regio es
nota en formes coin coxida, cogida , coxer ( al costat de cullir, recullir ), foxa, abexa ( , al costat
de fulla, abella), i oxo `ull'. He comentat els trets d'aquest document amb detail pel fet
d'esser 1'6nic que ens ha vingut d'aquesta zona, i espero de poder fer-ne un estudi detallat
ben aviat.
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E!S PARLARS D'LNGUERA I DE LA CANAL DE NAVARRCS 5

Aix[ i tot , una observacio del senyor Giner i March, que coneix be

els parlars xurros, mereix la nostra consideracio . Aquest linguista, en el

seu afany d'explicar la presencia de tants elements valencians en els dits

parlars , creu quo els fets del repoblament no devien Csser tan senziils i

simples coin per a suposar que hagues estat feta una reparticio uniforme

del Pais entre , cis aragonesos a una Banda i els catalans a l'altra.21 Aquesta

tesi suggereix que en el repoblament do les zones occidentals participaren

tin cert nombre do gents de parla catalana tambe, possibilitat que no

haur[em do perdre do vista on estudiar la barreja dell dialectes.

5. Tractant-se del parlar originari d'inguera, cal notar que hi ha

qui diu, cone Madoz, quo els sous primers pobladors eren castellans.22

Madoz no indica la seva font per a aquesta observacid, i horn pot sospitar

quo una tal idea so li hagues acudit pel fet que 1'Orde de Santiago era de

nacionalitat castellana. Pero aquesta possibilitat no es pot tampoc deixar

do banda, i Cs evident quo necessitem una informacio completa sobre la

repoblacio d'aquest poble.

El problema de l'origen dels parlars dels pobles de la Canal ens pre-

senta encara mes dificultats. Corn hem indicat, aquestes localitats eren de

moriscos, i es tambe sabut que hi hague una nova repoblacio despres

de 1'expulsi6 d'aquestcs gents. I amb aixo sorgeixen algunes questions corn,

per exemple, si hi haurien existit nuclis cristians al costat de la poblaci6

morisca, i si havien quedat alguns moriscos despres del 16og. Aquest darrer

punt reclama la nostra atencio, perquC el meu amic Joan Fuster, que tant

s'ha ocupat de la historic dell moriscos valencians,23 m'informa que arriba

a la conviccio quo el segon llenguatge dels pobles moriscos era el castella

(o mcs aviat el castella-aragones). Tanmateix, les dades disponibles arriben

a confirmar quo on aquests pobles no havien romas restes de moriscos

La documentacio minuciosa de P. Lapeire en el seu llibre Geographie de
I'Espagne Morisque24 dona a entendre que 1'expulsi6 del moriscos valen-
cians fou efectuada ben exhaustivament. Lapeire creu, de mes a mes, quo
llevat dels pobles do poblacio mixta que ell indica, als altres no hi havia
cases de cristians veils. Aquest punt no es pot considerar coin a resolt

21. Vegeu el seu prbleg a 1'obra de V. Liatas. Ens interessa de notar tambe que
aquest filbleg modificl la seva tesi sobre el valencianisme dels parlars xurros (men-
cionada al § 3) en el mateix prbleg a l'obra de Llatas. Hi expressa ara 1'opini6 que els
pobles xurros devien parlar un dialecte de transicio entre el yalenciL i 1'aragones.

22. MADOZ, Diccionario geogrcffico, VII, 484-
'23. Vegeu, per exemple, el seu llibre Poetes, moriscos i capellans (Valencia 1062),

on dedica un capitol al problema de ]a llengua dels moriscos, en el qual tracta de punts
coin el manteniment de l'arab entre aquests durant el segle xvi.

24. Paris 1959.
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J. GULSOY

cncara,25 pero, be que als pobles de la Canal hi hagues hagut alguns

cristians, llur nombre, segons determinate indicis, no devia esser molt

elevat. Aixo sembla segur almenys on el cas de Bolbait. La carta-pobla

d'aquesta localitat, estesa el 1616, fa mencio de 16 families de pobladors,26

i, segons un cens de l'any 1646, al mateix poble hi havia 38 cases." Un

increment de 22 cases durant 3o ant's no cs fora del normal, de manera

que ens cal deduir que, on aquest poble, no hi havia quedat res del scu

llenguatge antic. Adhuc suposant que hi romangueren algunes velles fami-

lies,21 la influencia dels arribats de nou seria molt decisiva on el dcsti del

parlar del poble. Les xifres del mateix cens per als altres pobles de la Canal

ens fan saber que una situacio semblant a la de Bolbait hi havia estat

tainbe desenrotllada : cl 2646 Anna tenia 67 cases ; fella, 44, i Na-

varres, 59.

z Quin origen tenien els nous pobladors d'aquests pobles ? Alguns do-

cuments de 1'epoca de 1'expulsi6 fan suposar que els territoris desocupats

pels moriscos devien esser poblats per les gents d'altres punts del mateix

Regne de Valencia." Aixo devia haver passat almenys on el cas de molts

pobles. Doncs b6: el fet que els antics pobles moriscos parlen avni una

de les dues llengues, el valencia o el dialecte mixt, ens fa admetre quo

els de parlar valencia havien rebut pobladors catalano-parlants (si no to-

talment, almenys on la major partida), mentre que els del dialecte mixt

havien rebut gents de les zones de parlar no valencia del Rogue. Aixi s'ex-

plicaria perque Estubeny i Anna, tots dos originariament pobles moriscos

i separats nomes per dos quilometres Fun do 1'altre, parlen valencia i el
dialecte inixt, respectivament. Aquest es un punt que caldra prendre on
consideracic en cl nostre examen linguistic.

25. En realitat, Lapeyre en la seva obra (phg. 22) indica que, segons un cens ecle-
siastic de 1585-87, mencionat en la inbdita Historia de Valencia, del savi engueri J. SUCIAS
APARICIO, hom fa rcfcrbncia als nuclis cristians on els pobles moriscos; no s'inclina a con-
cedir-li credit, perque aquest punt no esta tocat en el mateix cens reproduit per J. SANCHIS
i SIVERA en el seu Nomenclator geegrdlico-eclesiiistico de los pueblos de la di6cesis de Va-
lencia (Valencia 1922), i tambe perque l'obra de Sucias no li sembla de molt alt criteri.
El savi frances creu que els anomenats cristians podrien esser alguns crestians nous real-
ment guanyats a 1'esglesia, pero aquesta questio hauria d'bsser investigada mEs natural-
ment.

26. Existeix una copia en traduccio castellana d'aquest document ( originariament
redactat en llati i en catala) a la Casa de la Vila de Bolbait. No he pogut veure docu-
ments semblants als altres pobles.

27. LAPEYRE, op. cit., 87-89.

28. En un llibre de festes de Bolbait ( any 1967 ) s'indica en una nota que a 1'epoca
de Joan de la Ribera a Bolbait hi havia 8o cases de moriscos i 4 de cristians veils (repro-
duim aquesta dada amb les degudes reserves).

29. Veg. REGLA, Expulsion..., 443-44-
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ELS PARLARS D'ENGUERA I DE LA CANAL DE NAVARRES 7

6. Com que no existeixen documents escrits en el llenguatge antic

d'inguera, tot intent de resoldre el problems del seu origen ha de recol-

zar en les dades disponibles del parlar actual . I, de fet , aquestes es presten

a formular algunes conclusions sobre aquell origen. Aixf mateix , les dife-

rencies que hom nota entre els parlars de la Canal de Navarres ens ofereixen

alguns criteris sobre llur possible procedc'ncia.

Cal insistir que els parlars de la nostra zona , com tots els altres dia-

lectes xurros , es troben en retroces continu, i cads dia deixen d ' esser usats

alguns vocables dels antics. Els coneixem, pero, prou be, gracies als ma-

terials de l'Atlas Linguistic de la Peninsula Iberica30 i a les investigacions.

A mes de les enquestes exhaustives que hi hem realitzat, hem aprofitat

una gran quantitat d'escrits de la literature local enguerina . S1 Hem estat

tambe afortunats amb la troballa d'alguns aplecs de Vocabularis, un dels

quals es del final del segle passat.S2 Amb tot aixd, podetn tenir una bona

idea del caracter d'aquests parlars en els darrers setanta anys , mes o menys.

7. Entre els pobles de la regio, el parlar d'Anna es el que to mes

elements valencians; en segon lloc ve 1 nguera, i aixi segueixen Xella,

J3olbait i Navarres. A mesura que va hom d'Anna cap a Navarres els trets

castellanitzants es fan mes frequents progressivament. Aquest estat de

coses deu esser molt antic, puix que 1'havia tambe notat l'illustre botanic

valencia A. J. Cavanilles, que visits aquesta zona el 1784.33 Tanmateix, es

30. Les enquestes de l'ALPI foren fetes a Anna el 1934 per R. Rodriguez Caste-

llano i AT. Sanchis i Guarner , i una segona vegada el 1947 per 1'equip de Sanchis i Guarner

i F. de B. Moll. Sanchis i Guarner havia fet , de mes a m€s, enquestes a hnguera durant

aquestes expedicions.
31. Dels autors enguerins tenim sainets , romancets , contes, obres teatrals, que han

estat publicats en la circular mensual de la parrbquia , aA Nuestros Jovenesl ( 1944-58),

i en la revista anual «Engueras ( des de 1958 ). Hem aprofitat tambe les peces teatrals

inbdites dels autors E. Granero i J. Ciges i Perez. L'obra mes antiga quo tenim en el

]lenguatge autbcton es un sainet, conservat manuscrit , de 1'any 1890 , intitulat Cos-

tumbres enguerinas , per JUAN BAUTISTE SANCHIS, i un altre de 1'any 1927 escrit per M. AL-

BINANA SANZ ( publicat en ] a revista (I`_nguera* 1966).

32. Es tracta d'una llista de mots usats a la Canal de Navarres , feta pel lexicbgraf

valencia J. Marti i Gadea, que era rector d'Anna per aquella bpoca . Aquest glossari es

pot veure en l'obra folklbrica del mateix autor, Encisam de totes herbes ( Valencia 1901).

Hem trobat un altre aplec de mots enguerins , amb mes de 1200 articles en fitxes, que

fou compilat abans de la guerra civil per alguns joves amants de la llengua, entre ells

factual alcalde senyor Jaime Barberin.

33. Heus aquf el que diu Cavanilles: (,En Sumac'arcel y Estubef se habla en valen-

ciano, en los dem'as pueblos que acabamos de ver en castellano . Un solo monte de media

legua separa los montesianos de los enguerinos , y difieren mucho en idioma, trage y genio...

En Anna se habla un dialecto que tiene mss del valenciano que del castellano ; en el resto

de la Canal hasta Navarres es menor el nsimero de voces valencianas, pero las caste-

Ilanas distan mucho de su pureza...r ( Observaciones sobre la historia natural, geogralia,

agricultura , poblaci6n y frutos del Reino de Valencia , 2 Zaragoza 1958, 11, 44)-
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8 1. GULSOY

pollen dollar casos en quc una forma valenciana castissa es trobi a Bolbait
o Navarres i no pas a Anna o Enguera.

Cal notar tambe quo la barreja dialectal en aquests pobles no es de
tipus exclusivista ;
]a

es a dir, qua la presencia d'un mot valencia no exclou
espanyola.34 Aixi, doncs, moltes vegades dos mots.d'un altre d'arrel

o dues formes pertanyents a les dues comunitats lingufstiques
oits on el parlar d'un matcix poble. Els diminutius -ico, -a
ternen en tots els nostres pobles amb la major naturalitat
casica i ca-seta indistintanient ; a Bolbait diuen tovaja i tovalla,
chelor i helor, llueca, i Roca, taula i mesa, cuing i cozina, oli
veritat quo als ultims temps aquesta dualitat va perdent-se a
]a forma valenciana.

poden esser

i -et, -a al-

i horn din

i a l2nguera

i azaite. Es

despeses de

8. Exarninent a continuacid alguns trots basics dels parlars on (Iuestid
tenint en compte el problenia de llur afiliacid.

a) La diftongacid de e > is i o > uc, caracteristica dels dialectes
centrals, as ddna en tota la nostra regio: bien, pie, guierba 'herba',
guierno 'gendre', guietno 'fain', tienes 'tens', vicnen 'venan', i on aguelo
'avi', giievo 'oil', fuent (o fuen), anueces 'nous'. No trobem cap cas de
diftongacid davant la yod coin an aragones (tiengo, well 'ull', fuella).

Un grup de verbs, tals corn apretar, pensar, plegar, nevar, recordar,
no diftonguen on el paradigma dais temps presents i presenten doncs
formes valencianes.

I is d'inter&s de notar quo la p oberta (procedent de la 6 Ilatina o d'un
altre origen) dels mots valencians conserva el sell timbre a Anna i f,nguera:35
foc, piii.ol, fesol, lloca, billota, taroncha, bigot, carchofa, cloches, i molts.
mos. A Anna aquesta a es doblement oberta corn on valencia, i de mes
a mes, coin als pobles veins de Canals i l'Alctidia de Crespins, la dita o
ha provocat 1'assintilacid de la vocal final -a. Aixi diuen a Anna amb
o final tancada : l¢ko, karb¢fo , taronbo , etc. A Enguera in nlataixa ¢ s'ar-
ticula coin una a molt velar, quo es troba mes aviat dins 1'6rbita de la o.
A Xella el mateix timbre obert sembla haver existit abans ; a Bolbait i Na-

varres in scva confusid amb la o normal castcllana es completa. Cal notar

34. La mescla de llengues fou observada per sant Vicent Ferrer en un dels seus
sermons dirigits a la gent de la Serrania: Nosaltres de la Serrania qui estats en mig de
Castella e de Catalunya, e per co prenets algun vocable castella e altre catala; la nostra
vida es el mig: dess6s es la glbria e dej6s intern... participam del hu e de 1'altre), citern
a traves de Particle de R. CHABAs, Estudio sobre los sermones valencianos de S. Vicente
Ferrer, RABM, 6 (1902). 134•

35. Indiquem la ¢ oberta amb b, les continuacions de les antigues'g' i I amb s i
i diferenciem entre la s sorda i Sonora en posici6 medial amb -ss- i -s- corn en l'ortografia.
antiga.
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EIS I'ARLARS D'ENGOERA I DE LA CANAL DE NA VARRES 9

que la conservaci6 del timbre obert de la o en els valencianismes no sembla

usual fora d'aquests dos parlars mixtos ; no ens en donen noticies ni Llatas

(els Serrans) ni Sanchis i Guarner (Alt Millar).

En certs casos les formes valencianes no passen mes enlla de Xella.

El vocable fd c, torrent als tres pobles d'Anna, l:nguera i Xella, to a Bolbait

i Navarres el seu corresponent hruego (amb la h aspirada). Trobem encara

altres formes diftongades en aquests darrers pobles : hi diuen jinuelo (i no

pas pinol), forma que tamb6 es documentada a 1\1urcia (Garcia Soriano),38

i a l'Alt Millar (M. Nogues) ; i com que piizuelo apareix de mes a mes

a 1'aplec de mots de Marti Gadea (recopilat mentre aquest vivia a Anna),"

podem considerar que era usual tamb6 a Anna anteriorment. Veiem el

mateix contrast de la d valenciana i el diftong ue en fesol (Anna, Eng.,

Xella) i frisuelo (Bolb., Nav.) ; aquesta ultima forma es tamb6 propia

de Murcia (Garcia Soriano).

b) La -d- intervocalica s'elimina sistematicament en engueri igual

que en el valencia dialectal i popular3'8 i en altres parlars xurros: 39 caena per

cadena, caira per cadira, nlauro per Inaduro, na per nada, vega per vegada,

ca;aor per ca;ador, to, -a per todo, -a. La terminaci6 -ado dels participis

s'ha fet au, i aixi hom diu allnor`Au, cansau, i tamb6 lau per lado, vc;,inddu

per veindad ; pero la reducci6 de la -d- no es produeix en la tenninaci6 -ido

36. La referencia bs al Vocabulario del dialecto murciano de J. GARCIA SORIANO

(Madrid 1932), que citarem: Garcia Soriano. Els segiients estudis els citarem tamb6

abreujadament com segueix:

Badia = A. BADIA, El habla del Valle de Bielsa (Barcelona 1950).

Borao = J. BORAO, Diccionario de votes aragonesas2 (Zaragoza 1908).

Casacuberta-Coromines = J. M. DE CASACUSERTA i J. COROMINES, Materials per

a 1'estudi dels parlars aragonesos, BDC, 24 (1936), 158-183.

Monge = F. MONGE, El habla de la Puebla de Hijar, RDTP, 7, 187-241.

Iribarren = J. M. IRIBARREN, Vocabulario navarro (Pamplona 1952).

Llatas = V. LLATAS, El habla del Villar del Arzobispo y su comarca (Valencia 1959).

Alvar = M. ALVAR, El habla de las Cuevas de Canart, AFA, 3 (1950), 187-223.

Monzb Nogu6s = A. MONZO NOGUEs, El Mijares y el mijarense, ACCV, 12 (1951),

203-239.
Pardo Asso = J. PARDO Asso, Nuevo Diccionario Etimol6gico Aragones2 (Zaragoza

1938).
Salvador = G. SALVADOR, Aragonesismos en el andaluz oriental, A FA, 5 (1953),

143-165.
Sanchis = M. SANCHIS I GUARNER, Las hablas del Alto Mijares y de Fanzara, BRAE,

47 (1967), 201-212.

Torres = C. TORRES FORNES, Sobre votes aragonesas usadas en Segorbe (Valencia

1903).

Zamora = A. ZAMORA VICENTE, Notas Para el estudio del habla albacetena, RFE,

27 (1943), 233-255.
37. Vegeu la n. 32.
38. M. SANCHIS I GUARNER, Gramhtica valenciana (Valencia 1950), § 68.

39. Vegeu LLATAS, El habla del Villar, I, 41-
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10 1. GULSOY

coin en el cas de Fanzara (on es din contiu, veniu per contido, venido).40
La tendencia a la caiguda de la -d- es tan forta que, be que rarament, es
troben casos de la seva reducci6 adhuc on posici6 inicial : i;ir per di.ir.

Pero amb tot aixo hem documentat a Enguera alguns casos de la con-
servaci6 do la -d- intervocalica llatina, on formes verbals coin vedia 'veia',
vide `viu', vido `veu', ridendo `rient', rides `rius', riden `riuen'. Malgrat
el fet que el castella tambe coneix - antigament i dialectalment - la con-
servaci6 de la -d- on vide i vido," la seva aparici6 on l'imperfet vedia i en
les formes derivades de r i d e r e , testimonia que ens trobem davant
uns antics aragonesismes de l'enguerf. La conservaci6 de la -d- es un
fenomen ben conegut on aragones.42

La caiguda de la -d- es d6na tambe a Anna, pero no amb la mateixa
intensitat que a Enguera, i en certs casos hom hi nota una vacillaci6 entre
1'eliminaci6 i la conservaci6. Tambc hi viuen les formes verbals amb la -d-
originaria quo hem citat d'L,nguera. A Xclla la -d- mostra flies forta
encara, i a Bolbait i Navarres cau solament on les terminacions -ado i -ada.
Podem potser deduir quo en aquest cas 1'aragonesisme s'hi ha mantigut mes
que a Enguera.

c) La f- inicial llatina, coin es sabut, havia passat per les etapes do
f > h- > zero en el territori castella, mentre que en els dialectes aragones
i lleoncs fou mantinguda durant 1'epoca medieval on la seva major par-
tida, i nomes posteriorment havia cedit, sota la pressi6 castellana, a 1'aspi-
raci6 i mes tard al consegiient emmudiment. Avui segueix encara intacte en
moltes parts de 1'Alt Arag6 i on alguns indrets del Baix.41 En la rostra
zona el resultat es decididament zero: her 'for', hiemo (amb la variacio
guienlo) `fern', higa. `figa' hormigo (Eng., Anna, fella) `formiga', husta
`fusta', hustero `fustero', hoina (vars. giiina, hu,irttina) `fagina' (cf. val.
fuguina), halda `falda, la part baixa de la roba de la dona' (que hom crew
d'origen germanic), ltardach,o (val. fardaixo, basat on l'arab b a r d a n )
`llangardaix'. Segons Menendez Pidal, al Baix Arag6 i a Murcia hi havia
vacillaci6 entre l'aspiraci6 i Pemmudiment durant el segle svr.44

Davant el diftong ue la f- es mantinguc on casteila, per() on a1guns
flocs 1'aspiraci6 ha afectat tambe la combinaci6 fire produint successiva-

40. Vegeu SANCnIS i GUARNER , BRAE, 47, 210.
41. Sobre aquestes formes en espanyol , vegeu 1'estudi detallat de Y. MALKIEL,

Paradigmatic Resistance to Sound Change : The Old Spanish Preterite Forms «vide*, avido*
against the Background of the Recession of Primary -d-, aLanguage4, 36 (1960), 281-346;
sobretot les p^gines 334 ss.

42. Vegeu 1es observacions de MANUEL ALVAR, El dialecto aragones ( Madrid 1953),
§ 87 bis.

43. Sobre aquest punt, veg. ALVAR , Dial. arag. , 157 ss. , i R. MENENDEZ PIDAL,
Origenes4 , § 41:12.

44• Origenes4 , § 41:12, mapa II.
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ELS PARLARS D'ENGCERA I DE LA CANAL DE NAVARRES 11

rient la velar fricativa x.45 Formes coin xwInte `font', xwego 'foe', xwerte

`fort' son corrents a 1'Alt Millar (Sanchis i Guarner), als Serrans (Llatas)

i a Murcia (Garcia Soriano) ; a la nostra zona se senten a Bolbait i a Na-

varres, i, segons alguns testimonis, xwe'nt i xwi (= fui) s'oien a l:nguera

tambe, pero amb caracter molt reduit.

En els mots amb f- inicial, aquesta consonant ha quedat intacta

fadri, -na, fartar, fang, fesol, forcat (una classe d'arada), feche, fines-

tra, etc. La gent devia identificar aquests mots corn a valencians ; tambe

es possible que fossin adquisicions recents, almenys en part.

En Ilur forma sense f- alguns mots poden encara esser reconeguts

corn a aragonesos.

Hiemo, var. de fiemo (< Hat. v. f is in u s) , que es propi dels parlars de Pest

de la Peninsula (veg. /iemo en DCELC): es general a Arag6 (Borao), a Navarra

(Iribarren), parts orientals d'Andalusia (Salvador); es viu als Serrans (Llatas,

sota yemo) i a 1'Alt Millar (Sanchis i Guarner). Cal notar tambe que a En-

guera se sent tambe la forma (iemo, peril no es tan corrent coin hiemo; una

var. hiendo es documentada en castella antic, d'us limitat; coin es sabut en

aquesta llengua la forma general es estiercol.

Higa, var. de figa (< /lat. v. * f i c a) , tambe es propi dels parlars aragonesos

i del catala; figa apareix en un document antic aragones (veg. higo en DCELC);

avui es viu en alguns parts d'Arag6 (Pardo Asso), a Bielsa (Badia), i coin

higa als Serrans (Llatas) i a l'Alt Millar (Sanchis i Guarner); a les Coves de

Canyart (Baia Arag6) higa significa 'higo blanco' (M. Alvar).

Husta, hustero: be que fusta es conegut en castella antic coin a variant de fuste,

era forma molt frequent en aragones (veg. juste en DCELC); n'hi ha alguns

exemples tambe en el document antic de Vilamalefa (Alt Millar) en el

sentit de 'llenya' (ACCV 14, 59); fustero es viu avui a l'Alt Millar (Sanchis

i Guarner) i als Serrans (Liatas), i mante la seva f- inicial potser per haver

estat identificat coin un valencianisme.

Hoina o huguina semblen tambe esser formes de 1'est (en castella fuina no es

corrent, i hi es normal garduna): trobem fuina a Arag6 (Borao), a la Pobla

de Hfjar (Bair Arag6, F. Monge) i en altres punts del Baix Arag6 (Casacu-

berta-Corominas), i de mes a mes als parlars Burros de /'Alt Millar coin huina

(Sanchis i Guarner) i dels Serrans coin guina (Llatas); cf. fuguina en valencia.

Her: coin es sabut, en castella antic fer es molt comb al costat de taxer i /ar; Coro-

minas recalca la seva fregfiencia en aragones antic, on es documentat molt

abundantment; hi ha tambe alguns exemples en el document aragones de

Vilamalefa (ACCV 14, 54 f 62), i avui es usual a /'Alt Arag6 (mes details en

DCELC: hacer).

45. L'aspiraci6 de ]a h s'havia confos mes tard amb la velar fricativa x en moltes

parts (Extremadura, Andalusia, Santander, etc.), :dona peu a formes coin facer, jigo,

jaba (MENLNDEZ PIDAL, Manual," § 38:2).
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La forma hardacho (en val. fardat:ro) tambe ha de relacionar-se anrb l'aragonO.s

hardacho o fardacho, que s6n les denonr.nacions roes corrents a Aragb entre

altres.46 Hardacho es usual ta:nbe als Serrans (Llatas), a 1'Alt Millar (Sanchis

i Guarner) i a 1a Pobla de Hijar en Baix Aragb (F. Monge).

La forma halda tambe sembla frequent en ells parlars aragonesos: als Serrans
(Llatas), a 1'Alt Millar (Sanchis i Guarner), i tanrbc a Navarra (Iribarren);

cf. haldar sp eza en la faida del vestido> i haldeta 'faldilla' (horao), i haldar
'ramaje que cuelga liasta la tierra' (Garcia Soriano).

d) Ja m'iic rcferit a la distincio, sonora i sorda, quc es fa en a(ucsta

zona entre lcs continuadores de les sihlants antiques 2 i § (ortogr. z i c),

i les fricatives z i s (ortogr. -s- i -ss-).`7 Les sonores s'han conservat sola-

ment ais tres pobles d'I nguera, Anna i Xella, per() no hi ha uniforinitat

en els resultats do 2 i §. A 1';nguera els descendents d'aquests sons africats

s'articulen anrb tin timbre dorsal format tot just a 1'cxtrem do lcs incisives

5upcriors.46 Transcrivim aquests sons per i s on aquest estud,i. La sorda

d'aquesta parella es un so intermedi entre la s predorsal i la $ interdental

del castel11 i molt probahiement relccteix el timbre que tindria la
s

castellana al principi del segle xvII, a l'etapa inimediatament anterior a

la $. Aixf 1'antiga oposiei6: alveolar africada (9, 2'/apical fricativa (s, z),

subsistcix ara corn a dorso-dental fricative (s, z)/apical fricativa (s. Z).

Horn din. amb z cocina, hate, almorzar, vecino, pozo, i amb in sorda s

cenar, cazar, brazo, i amb la fricativa sonora z casa, peso, i anrb la

sorda s pasa, hueso.

46. Segons Co20MINAS, Los nombres de la lagartija y del lagarto en los Pirincos,
R FH, 5 (1943), 12, nota 3.

47. Les sonores son conservados, de mcs a mes, en alguns dialect,-.,; del lleoncs,
a Sierra do Gata, Sanabria, al nord d'Extremadura, i tambc on cis parlars dell jueus es-
panyols (vegcu MENENTDEZ PIDAL, Manual, § 35 bis, nota r). El fenomen a Extremadura
ha estat estudiat amb molts details per AURELIO M. ESPINOSA, fill, Arcaismos dialectales:
la conservaeion de «si y isi sonoras en Caceres y Salamanca (Madrid 1935, Anejo XIX de
Ia RFE). A les terres lleoneses les sibilants antigucs s i 2 aparcixen avui coin $ i d, i Ia s
Sonora es diferencia de Ia sorda; als parlars jueus espanyols, ]a $ antiga s'ha confos amb
Ia sorda s, i la 2 amb la z. A Pest de Ia Peninsula, ]a distincio ha estat documentada,
ultra a Ia nostra zona, al poble de Fanzara (prov. de Castell6), on es dona tambc Ia con-
fusio de Ia $ i Ia 2 amb les fricatives s i z (veg. M. SANCHIS i GGARNER, Las hablas del
Alto Mijares y de Fanzara, BRAT, 47, 2o9-TO); uitimament, m'assabenta el Prof. Coro-
mines quo en Ia seva visita a tin altre poble fronterer, Alc6dia do Veo (prov. de Castello),
fa tine anys, havia notat Ia s Sonora en mots i combinations coin cosa, casario, desecho,
las aquas, i Ia s sorda en cazar (perb tambe $ on ceica 'sequia', haciendo, i s on casa,
perdices).

48. Avui la sonora $ so sent solament on el llenguatge d'alguns veils, els quals a ve-
gades vacillen entre Ia $ i S; segons els materials recollits per Sanchis i Guarner, el 1934.
el fenomen tenia mes vitalitat. Actualment, els enguerins que encara conserven 1'6s del
dialecte tenen nomes Ia S i no distingeixen gaire entre Ia s sonora i sorda; tanmateix,
sense tenir-ne consciencia, sonoritzen Ia -s final davant vocal on enllacos fbnics.
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A Anna i Xella la 2 i § s'han confos amb les fricatives z i s i han pres

ci timbre apical d'aquestes darreres: diuen amb z hace, vecino, i casa,

peso, i amb s cenar, brazo, pasa, hueso. La neutralitzacio del timbre a

favor de les fricatives es deg-u6 produir a 1'etapa dels sons enguerins s i ?.

A Bolbait i Navarres regeix seseo i quatre sons han coincidit en la s

sorda, fricativa apical;"' a Quesa i Bicorp trobem la solucio castellana,

< i la confusio de la sonora z amb la sorda.

Els fets fonetics d'1nguera reflecteixen la distribucio antiga de les

sibilants tant on castella com en aragones. Corn es sabut, en aquests parlars

hi havia coincidencia, on linies generals, en l'evolucio de ce' ', c y i t y :

liur resultat era la sonora 2 on posicio intervocalica i § darrera consonant

o on posicio inicial tractant-se de ce, '. Posteriorment, la 2 i la 2 es confo-

rien amb Ilurs correlatives sordes, i la § esdeve & en el se.-le xvii. La

confusio de les sonores amb les sordes es molt anterior en aragones,50 i

sembla haver-se efectuat on el castella de Toledo i de Madrid al final del

segle xvi.51 La conservacio de les sonores on els tres pobles mencionats pot

esser deguda a la influencia valenciana.

Fora de 1'esquema del tractament que hem discutit, l'engueri presenta

algtins casos do la s quo corresponen a la on els parlars aragonesos, i

aixi, a la llarga, arriben a confirinar, una vegada mes, la seva afinitat amb

aquests. El mot castella sapo to el seu equivalent engueri amb s, st po, i

.&Apo (escrit zapo) on aragones,52 i tambe en el parlar de l'Alt Millar (M. No-

gues) i a Murcia (Garcia Soriano) ; a l~nguera diuen sdro 'suro' ( < s u -

b e r) i zuro a Arago (BoraQ), Alt Millar (M. Nogues), Murcia (G. Soria-

no), Sogorb (T. Forncs) i Baix Arago (Al. Alvar) ; 1'engueri sabGn corres-

49. Aixf tambe en el parlar dels Serrans el seseo sembla Esser bastant conegut. V.

Llatas diu que a Vilar de 1'Arquebisbe, la $ apareix sols en algunes paraules , dote, trece,

ocena 'dotzena ', mozo.-a, mocete ,-a, pozo 'fossa', lazo, en el nom Ldzaro, i en la termi-

naci6 -azo, -a (El habla, I, 41).

50. Vegeu DAMAsO ALONso, La fragmentaci6n fondtica peninsular (Madrid 1962,

supl. I de ELH), 91 ss.

51. S'ha discutit molt si la confusi6 entre la 2 i la § s'havia causat per l'ensordiment

de la 2 o be per l'adopci6 del sistema de Castella la Vella. AMADO ALONSO sostingue la

primera tesi en el seu llibre De la pronunciaci6n medieval a la moderna en espanol (Madrid

1955), 93-452. Segons A. Martinet 1'ensordiment de les castellanes sonores z, 2 i 2 , es pro-

duiria per la influencia del sistema de Castella la Vella, en que aquests sons s'havien

dessonoritzat anteriorment, i el parlar del nord per la seva part devia haver sofert 1'en-

sordiment per la intervencio dels bases castellanitzats; vegeu The Unvoicing of Old Spa-

nish Sibilants, RPh, 5 (1951-52), 133-156 (inclas tamb6 en el seu llibre, Economie des

changements phondtiques, Berne 1955, 297-325). DIEGO CATALAN, The End of the Pho-

neme /z/, cWordr, 13 (1957), 283-322, elabora la teoria de Martinet per a concloure que

la tesi d'Amado Alonso no era sostenible. Damaso Alonso refuta la teoria de Martinet

insistint en un canvi fonetic; vegeu La fragmentacidn , 88 ss. El problema s'ha de plan-

tejar novament tenint en compte la fonetica d'Enguera i dels parlars xurros, i tambe

les observations de Coromines en el seu DCELC.

52. Vegeu Sapo en DCELC, Borao, Alvar en A FA, 3, 189.
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pon a zabGn de 1'Alt Millar (AI. Nogues), i aixi ntateix s6po 'nlala cara'
'enuig' to el seu parallel en zuuo de Murcia (Garcia Soriano) i de 1'Alt
Millar (M. Nogues). Diuen sukre a 1 nguera i zdkre a )'Alt Millar (M. No-
gul s), zucreria a Sogorb (T. Fornes), zucrero, zucreria a Arago (Borao),
zu.clero a Albacete (Zamora Vicente)." La forma enguerina kabaso
< c a p a c i u m) 'cabas' sembla haver resultat del creuament d'un

antic capaco (d'origen aragones) i el valencia antic cabas (ambdos pro-
nunciats amb -9)." Una variant capaso amb la s sorda (que correspondria
a l'antiga enguerina quo hem postulat) viu avui a Xella ; respecte al va-
lenciA antic cabac, cal notar que la confusio de l'africada ffi (resultant de
Ce, ' inicial, i cc, c y - i - t v - darrera consonant) no s'liavia aconipllt
fins a la darreria del se-le xiv."'

Cal notar que alguns mots valencians do l'engueri presentee tambe s
en floc de 1'original s- inicial : sa.lmorra, santbot 'borinot' ; aixf mateix
aparcix amb s inicial el verb sofrir i els sous derivats. La s en aquests
casos podria esser anal6gica o be resultat d'alguns confusionismes produTts
pel canvi de l'anti•ga § catalana en s.

e) Als tres pobles d'1 nguera, Anna i Xella hone distingeix entre
la b oclusiva i la v labiodental. Hi diuen amb la b oclusiva : boca, hierba,
iirbol, abeja, saber, i amb v : vaca, uva, vivir, comprava, haver. P s pot
trobar alguns casos de dissimilacio com en el mot volver, que es pronun-
ciat bolver. A Bolbait i Navarres aquests dos sons es confonen i cs realitzen
coin a b oclusiva i b fricativa en les mateixes condicions que on castella
i on aragones.

La b oclusiva dels tres pobles correspon a la b - llatina on posicio
inicial absoluta o do sillaba darrera consonant, i a la - p - intervocalica
la v correspon a lcs - v - i - b - intervocaliques i a la v - inicial. El
l'arallelisme amb el sistema del catala antic i del valencia actual no-

53. Es pot pensar que zucre en aragones es un catalanisme, pero cf. l'asturia azucre
(amb la seva var. azucri) en B. ViG6N, Vocabulario dialectologico del Concejo de Co-
lunga (Madrid 1955, Anejo 43 de RFE), 76.

54. L'aragones capazo es usual a Murcia (Garcia Soriano) i a Albacete (Zamora);
Coromines explica els dos derivats de c a p a c i u m , capacho i capazo (aquest darrer
usual tambe a Caceres) corn a dues variants dialectals del mossarab (veg. capacho en
DCELC). Una forma cabazo es viva a )'Alt Arago i es explicada per A. KUHN com una
extensio del catala cabas (ZRPh, 55, 594-5).

55. Sanchis i Guarner en el seu estudi del parlar d'Aiguaviva del Baix Arago (un
dialecte originariament catala amb certs arcaismes) qualifica el so $ d'aquest poble
(derivat de c e , - c y - , t y , - c c y -) com una continuacio de la $ catalana antiga
(RFE, 33, 63-64). Trobern alguns parallelismes entre les formes enguerines amb I i les
aiguavivanes amb $: pebraso i pebrMs , i en els arabismes sukre i 46kre , safa i 48fa,
i tambe peseta i pe4eta. Aquesta darrera forma es interessant, perque remunta 1'origen
de pesseta a peca, que Coromines no s'in-linava a acceptar en DCELC.

330
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apitxat es notable.59 El problema si els dialectes centrals de la Peninsula

havien tingut la v labiodental es un punt molt fosc. Segons l'opinio mes

general, els dialectes centrals antics distingien entre una b oclusiva i una

b fricativa : es deia amb b saber procedent de - p - i amb b (escrit gene-

ralment u) en hauer, mouer, derivats de - b - i -v - respectivament.57 No

es pot dir que aixo fos general a tot el territori central, incloent-hi Arago,

l .ere tampoc no hi ha dades que ho contradiguin.

La v labiodental no sembla haver existit en cap altre parlar xurro

o aragones. Tot ens indica que el parlar d'}nguera i d'Anna i de Xella

havien adoptat, en aquest consonantisme, el sistema del valencia.

f) Els derivats de les inicials ge, ' i j - coincideixen amb el castella en

els mots hermano < g e r m a n u, yerno < g e n e r u, yantar < llat.

v. j a n t a r e, pero tenim, de mes a mes, chelar < g e 1 a r e, chi-

tarse 'ajeure's', chugar jugar'. Aquestes darreres formes es donen tambe

a i'Alt Arago (pronunciades amb 'k o '9 o §),J8 i tambe en el valencia

(pronunciades amb ' i en el valencia apitxat amb t) ; es molt probable

que siguin d'origen valencia, com ho son tambe chelor 'gelor', chef a 'gepa',

chepeludo 'geperut' cheniva 'geniva', chinebre 'ginebre' (cf. cast. enebro,

crag. jinebro o chinebro). Hem d'afegir que els dialectes del Baix Arago

presenten amb x casos com jinebro, jubo jou', junidos 'junyits' ; 59 Sanchis

i Guarner ha registrat a 1'Alt Millar nomes el nom de jou en formes arago-

r,eses : xubo a Vilamalefa, tligo a Fanzara , i tufir , que, segons el dit

crudit, tant podria esser aragones com catala ; V. Llatas no porta formes

que puguin qualificar-se d'aragoneses.

g) Els grups inicials llatins p 1 - , c 1- , f 1 - apareixen tambc amb

resultat castella : lluvia, llover, llama; pero cf. els prestecs valencians chit,

clocha 'clotxa', flat, plegar. La forma plorar, que Menendez Pidal citava

com a aragonesisme d'1?nguera, ha d'esser mes aviat valenciana.

h) Els grups - s c ' - , - k s - i - s s y - havien donat § en castella,

aragones i catala, i aquest fonema s'havia fet la velar fricativa x en castella

durant el segle xvii i 1'aragones l'havia seguit. A 1nguera i Anna apareix x

56. El catala medieval distingia entre la b oclusiva i la v labiodental; vegeu A.

BADIA I MARGARIT, Gramdtica historica catalana (Barcelona 1951), 173. Avui, la v es

viva en el valencia no-apitxat, a Tarragona i a les Balears (ibid., 179).

57. Sobre aquest punt, vegeu MENENDEZ PIDAL, Manual, § 35 bis 4; perb AMADO

ALONSO en el seu Ilibre pilstum De la pronunciaci6n (citat en la nota 51), 23-71, a base d'un

examen de les observations dels gramatics antics, conclogu6 que el castella antic tenia

la v labiodental. Aquesta tesi fou refutada per DAMASO ALONSO, La fragmentaci6n fond-

tica peninsular (Madrid 1962), 155-209, en defensa de la teoria usualment acceptada.

58. ALVAR, Dial. arag., 166.
59. Aixf a la Pobla de Hijar segons F. MONGE (RDTP, 7, 195); ALVAR, en el seu

estudi del parlar de les Coves de Canyart menciona sols una forma ambt, chema < g e m -

m a, i confirma el resultat de x amb els exemples jugo ' jou', junir 'junyir' (A FA, 3, 189).
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en abajar, lejos, trujo, etc., pero hi ha § on aixada < a s c i a t a , arrui-

xar < * r o s c i d a r e , i tambe aixeta,6U tots pronunciats amb una i se-

mivocal (-j§) corn en valencia. Aquestes darreres formes amb § s'oposen a les

dels altres pobles, Xella, Bolbait i Navarres, quo tenen ajada, o jada, arru-

jar, jela, corn tambe a Arago (Borao), Sogorb (T. Eornes), Alt Millar

(M. Nogucs), els Serrans (Llatas), Murcia (Garcia Soriano). Aixi mateix

son usuals a 1~nguera i Anna caixa, coixin, coixo, madeixa, lixir, teix6n.

`Pella, Bolbait i Navarres, on tots aquests casos, tenen la velar fricativa x.

El doble resultat a 1~ngucra, x per una Banda (lejos, trujo) i § per

l'altra (caixa, coixo, madeixa, tixir) sembla haver-se prodult pel fet que

les filtimes formes s'identificaven amb llurs corresponents valencianes.

Que aixo era en realitat el factor decisiu, es veu mes claranlent en el tracta-

ment del nom de la rosada, rojio, que pressuposa una base Fo§fo . In aquest

cas, el canvi de la § en la velar fricativa x s'havia realitzat perque ro§fo no

tenia un equivalent identic on la forma valenciana rosada. Noteu quo rojio

es general a tots els parlars aragonesos des d'Arago fins a Miircia.fi1

i) En els continuadors dels grups -c ' 1 - i - 1 y - , el resultat a

Y;nguera (i a tota la Canal) es el mateix quo on castella, es a dir : una

velar fricativa x : hoja < f o l i a , abeja < a p i c u 1 a , zviejo < flat. v.

v e c 1 u . No roman cap vestigi de 1'aragones palatal lateral 1, per() aixo no

es sorprenent perque la solucio castellana fou adoptada ben d'hora on

moltes parts d'Arago i sobre tot al Baix Arago, i evidentment no pas am])

el seu valor 2, sing coil la sorda 99.62 Per al parlar xurro de l'Alt Millar,

tenitn el testinloniatge d'una tal adopcio ja del conlenSament del segle xv

als Establinicnts de 1 ilamalefa. Com hem indicat on la nota 20, en el dit

document es troben fella i foxa, abella i abexa, cullir i coxer. Aquesta dada

ve, de mes a mes, a prestar suport a la nostra observacio respecte a la

conservacio de la § a)~nguera, existint en valencia una forma identica.63

La § dels antics abexa, foxa, coxer d'I?nguera expcrimenta la transicio a la

velar x, perque aquestes formes amb llur § difcricn do les valencian.s

abella, fella, cullir.

9. El nostre examen ens ha revelat bastants d'afinitats fonetiques

entre 1'engueri i l'aragones, i aixo inalgrat una intensa castellanitzacio

d'una banda i una valencianitzacio no menys forta do l'altra. Hem notat
entre els trots do tipus aragones : ens casos de conservacio de la - d -

60. Coromines considera el cat. aixeta (o zeta) corn on manlleu antic als dialectes
centrals i deriva 1'aragones jeta d'un antic zeta, var. de sela'bolet' (vegeu seta en DCELC).

6i. Vegeu rocfo en DCELC.
62. D. ALONSO, Fragmentation, 92.
63. Vegeu el paragraf anterior.
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intervocalica, parallelismes entre mots amb f- inicial en aragonPs i zero-

en engueri, i tambe alguns casos de correspondencia entre la inicial

aragonesa i la s enguerina, i un exemple de - s c ' > x (rojio). Hem

pogut mostrar tambe per que no es possible de trobar la palatal lateral b

entre els descendents de -c ' 1 - i - 1 y - . A continuaci6 afegirem al-

guns trets morfologics.

Els participis formats sabre el tema del perfet usuals en aragones,84

es donen tambe en engueri : tuvido, supido, trujido ; aixi mateix s'hi

troben alguns gerundis formats sobre la mateixa base : tuviendo, dijendo,,

hiciendo. Aquestes darreres formes son corrents en els documents antics

aragonesos, 61 i avui se senten en tot el domini linguistic aragones.66

De 1'imperfet de tipus -eba o -iba en les conjugacions segona i tercera,.

que es propi dels parlars aragonesos,61 hem trobat solament un exemple

en engueri : queriva.66 Per altra part, hem documentat supia `sabia', tuvia

`tenia'.
La 1 del verb salir es palatal en engueri : sallir, salle, sallen. Aquesta

variant de salir es troba en els textos castellans antics, pere) mcs encara en

els aragonesos.69
Els imperatius ves (de jr), di; (de dir o dizir, Anna dis) son docu-

mentats tambe a 1'Alt Millar (Sanchis i Guarner) i a Murcia (Garcia So-

riano). S'ha de mencionar tanlbe 1'6s de to i yo en cas preposicional:

pa yo `per a mi', a hi, a yo, i tambe con mi, con tu, construccions usuals•

en aragones.70

El sufix diminutiu -ico, -a, que es caracteristic dels parlars aragonesos,

es molt arrelat en tota la nostra zona.

L'iis de 1'adverbi pronominal ende presenta parallelisme amb Para-

gones. Sembla que no era comu fora dels pobles d'tnguera i d'Anna, i en

aquests Hoes tenia una gran vitalitat fins fa poe ; avui se sent regularment

en el llenguatge dels veils. Quan segueix el verb, s'accentua la sillaba

64. ALVAR, Dial. arag., 227. MONGE dona aquestes formes de la Pobla d'Hfjar

(RDTP, 7, 209); SANCHIS i GUARNER, de 1'Alt Millar (BRAE, 47, 208); LLATAS, del Vilar

(El habla, 1, 58).
65. G. W. UMPHREY, The Aragonese Dialect, RHi, 24 (i911), 35.

66. ALVAR, Dial. arag., 226.

67. Vegeu ALVAR, Dial. arag., 230-232; aquest erudit ha notat aquestes formes

tambe a les Coves de Canyart, i referint-se al mapa 7 de Kuhn sobre l'imperfet en Hocha-

ragonesische Dialect indica que la difusio de -eba, -iba es molt mes extensa que no hi

apareix (A FA, 3, 193); per la nostra part podem afegir que es documentat tambe per

Monge a la Pobla d'Hijar, per Sanchis i Guarner a l'Alt Millar, per Llatas als Serrans

i per Garcia Soriano a Murcia.
68. Apareix en el vocabulari engueri recopilat per D. J. Barberan i els seus com-

panys; vegeu la nostra nota 32.
69. Vegeu Salir en DCELC.

70. ALVAR, Dial. arag., 287.
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final: vestende. Corn a adverbi locatiu es diu irsende, venirsende, me'n
voy, se'n varnos `ens n'anem', subinde 'pujar-hi', i coin a partitiu teniin
damende 'dona-me'n', no te'n doy, end hay 'n'hi ha', i hay'n on el inateix
sentit. Els derivats de i n d e son vius on catala en general i ho eren
tanibe en castclla antic, per() llur us on forma sense apocopar i on combi-
nacio amb el pronom reflexiu sembla haver estat molt frequent on ara-
gones. Referint-se a aquest pronom, Af. Alvar diu que on 1'aragones me-
dieval les formes apocopades end o ent no eren gaire comunes, i es possible
que aix() fos d-egut a una accentuacio a la slilaba final, coin en engueri.
Alvar dhna alguns exemples de textos antics : ((fuesse on Sicilia ... por
adozirsende el rei don Jaime )), i ((sende Bran ya idos))," i B. Pottier on un
estudi d'un text de J. Fernandez de Heredia cita fuesende, sende fue,
ridiosende'12 i trobem als Establiments de Vilainalefa: irsende querrdn,
sende levarbn." Aquest ultini text, coin hem indicat, cs de 1'Alt Millar
(una zona xurra).

10. El lexic d'Rnguera - la Canal to molts parallelisines amb l'ara-
gones, per() la giiestio d'origen presenta problemes complexos. Coln cs
sabut, 1'aragones to on comic molts mots taut anib el catala coin amb el
gasco, i horn sap tambe que ha rebut molts prestecs d'aquestes llengiles.
Encara no tenim un estudi do conjunt del lexic aragones, que ens orienti
en les nostres dificultats. hl problerna no cs gens solucionable, puix que
una paraula usual a Arago i on la nostra zona pot csser tun catalanisme
pres al nord i al sud independentment i on diferents dates. El mestre Coro-
mines dedics atencio a 1'afer dels origens on el son DCELC, pero sense
manifestar cap opinio definitiva en molts casos, cosa que espera de for en
el seu diccionari etimol()gic catala, encara on elaboracio. Naturalment,
l'Atlas Linguistic i Etnogrhfic d'Arago, anunciat per Alvar, ens ajudarh
on gran manera a aclarir molts trencaclosques.

Ja hem notat en aquest estudi alguns mots aragonesos de la nostra
zona : hiemo ( o guienzo ) 'fem', ho£na 'farina', her 'for', higa, halda, husta
'fusta', hustero 'fuster', hardacho 'llangardaix', roj£o 'rosada ', i curo,
;a/o, ;ucre (tots tres amb . on aragones). I In poden esscr afegits : ben-
dema 'verema', bendernar 'veremar', dayuno (veg. ayuno on DCF;.C),
gayata, tajo 'lloc on es treballa ', un tajo de 'gran quantitat de' (Pardo
Asso), it a horro ' caminar sense pes'," potser tambe tona ' torta de farina'

71. Dial. arag., 296.
72. A FA, 3, 249.
73. ACCV, 14, 68 i 70 . - Avui a la mateixa zona Moxz6 NOGUEs ha registrat

formes coin se'n va venir, i eLlevas cerillas? No ne llevo (ACCV, 12, 201-202).
74. Borao dona : ahorro 'Dicese del que camina solo: voz de algunas localidades'.

Pardo Asso : ahorra 'oveja que no cria ni esta prenada ', ahorrarse ' aligcrarse de ropas ;
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(veg. DCELC), i de m6s a mes, carrasca ' alzina', /al; ( arag. falz) 'falq',

Pani;o 'blat de moro'.75

Els segiients mots de la nostra zona son propis tant de 1'aragones

coin del catala : boira, bresca, baladre , badallar, barral , beta 'veta ', brisa

' rapa de raim ', falca, gafarr6n , garba, garbillo 'garbell', gorgo 'gorg', etc.

Coromines qualifica boira, garba , garbillo, baladre , de catalanisme en

aragones . i creu que gorgo tambe ho seria.

11. Quant als elements valencians dels parlars de la nostra zona,

son mes vistents que els aragonesos. Son, principalment, lexics, i, corn

ja hem vist, els mots valencians han conservat per regla general Bur fiso-

ncniia fon6tica (sobre tot a 1~nguera i Anna). Ultra aixo, veiem els efectes

de la valencianitzacio en 1'adopci6 del sistema de b i v; la conservacio de

les sibilants sonores pot esser deguda a influencies indirectes produides pel

contacte d'ambdues llengues o per Ilur proximitat.

La ! palatal de mots coin Ilevantar, llavar, llimpiar, lldstima, es den

a l'analogia dels valencianismes lladre, llepar, llanda, llapaya, etc.

El sufix diminutiu -et, -a, es tan comfit coin -ico, -a. El perfet peri-

frastic a base de va, vas, va, vam, vais, van, que no sembla gens conegut

als parlars aragonesos (llevat en alguns dialectes mixtos de Ribagorca),

es evidentment un altre element valencib. Cal notar que l'ris d'aquesta

forma es limita a Enguera i Anna.

12. Per a donar una idea de la quantitat dels mots valencians en

l'engueri, farem una llista dels que comencen amb b, f i t.

Bac 'caiguda', bacora 'figa-flor', badall, badar, baf, ball, ballar, bar-

china 'albcrginia' (val. albargina), bardi5a 'bardissa', barra 'mandibula',

barraca, bascollada 'cop donat a la nuca', batallada, batistot 'desmai',

becada (pegar una becada), beurache 'menjar del pore', bigot, birbar,

blarira 'verdanc', blavet 'colour de plomatge gris blavenc', bleda, bocoi,

bocha 'botja', boga, boira, bolcada, bolcar, bolic, balva 'floc de neu',

bony, boquirnoll 'xirnple', borde 'bort, silvestre', bossar 'vomitar', bat

'salt', brafada (d'olor) 'bravada', braguero 'braguer', branca, bra6n, bro-

cades (del sarment), bromera 'escuma', brossa 'herba, malesa', brat (de

planta), buchaca 'butxaca', budell o budello, bufa.

Torres Fornes dona de Sogorb: ahorro 'dfcese del que camina solo, sin peso encima';
Llatas del Vilar d'aurro d'igual sentit que a Sogorb . En catala antic es documentat forro
i al/orro en sentits semblants ( veg. horro en DCELC).

75. Els tres mots carrasca , falz i panizo son documentats en les Coves de Canyart
per ALVAR , i segons ell son molt difosos en tot el domini aragones ( A FA, 3, 201, 205
i 211 ). Carrasca apareix diverses vegades en els Establiments de Vilamalefa (ACCV,
14, 61).
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FadrI, -na, falcon, falzia 'falcilla' (val. falzia), fancuchar o fanguchar

'fangar', fang, fartar, fasseura (cf. Marti Gadea Dice. fascedura) 'pilota de

earn', 'persona calmosa', feche 'fetge', ferrada, fcsbl, fcia-ugo, -a 'feixttc',

fideu, floc (adorn de cap), foc, fogonada, forcallada (varietat de raim),

forrellat 'el passador de la porta', frega.ll, furtar.

Taboll (es diu de fruita encara no madura), lafarra, taibola 'caixa

per a la fora', tancar, tarariina 'teranyina', (ar(ncha, (aronchera, fargaIn,

tarrds 'tcrrds', ta),ro,ar, tarrocada, tasca, tascon (de l'arada), taula, taut,

tel (d'ou), tclloles (de l'arada), tenilla 'tenella', terrdu 'torrat', jugar al

testct, tint, tolaino 'teuladi', tovaila., tollo 'toll', toma1 o fornaquc , forlina,

torcar, torrar, torrat 'cigro torrat', tos, tovo,-a 'tou', tranlpot 'baldufa',

traonu,m 'tramiis', trapadell (varietat do raim), trellat 'seny', trencar, triar,

trill, tro;, tropell, trot, turma (varietat cle holet).

13. Respecte als elements lcxics valencians d'1;nguera i Anna, cal

notar que son de major abundancia quo on cap altre parlar xurro (dels

Scrrans, Alt Millar), i a mes a mes, s'han conservat millor llurs trets

fonctics (la ¢ oberta, les finals -ll, -ny, -t). Per consegilent, tenon mes

senrblanga amb el valencia que no pas els altres. D'altra Banda, els parlars

cie Bolbait i Navarres, que desconeixen la v labiodental, les sibilants

sonores, la ¢ oberta, la § prepalatal (que han convertit en x), presenten

un aspecte mes semblant als dialectes centrals. El parlar de Xella s'acosta

mes als d'1' nguera i d'Anna, que no pas als de Bolbait i de Navarres.

La influcncia valenciana sobre el parlar d't,nguera devia esser

molt gran des d'un principi per la seva condicio de llcnguatge oficial,

i tanrbe pel fet que aquest poble depenia, economicament i culturalment,

de centres coin Yativa i Valencia. Per() la conservaci6 de fonemes cone

¢, §, v, etc., i mes encara 1'adopci6 do mots tan variats i de conceptes

tan fonamentals de la llengua (cf. foc), rnots que no viatgen facilincnt,

fa suposar que la influcncia lingiifstica no s'havia exercit solament en els

plans comercial i oficial, i quo hi havia hagut contactes mes intims encara.

Creiem quo la barreja do dues llengiies aqui, o, dit millor, la valencianit-

zacio de Pantie dialccte, devia haver resultat de la barreja de gents de

parlar aragoncs i de parlar valencia.

En el repoblamcnt d'} nguera hi havien probablement participat

gents de parla aragonesa i de parla catalana , aquestes darreres on menor

nombre quo les primeres, de manera que l'aragoncs s'lii devia establir
coin a llcnguatge patrimonial ;'s o be, potser, els pobladors de parla

76. Corn es sabut , Murcia havia tingut una repoblacio mesclada de catalans, ara-
gonesos i castellans ; sobre aquest punt, vegeu MENI NDEZ PIDAL, Documentos Linguts-

.ticos de Espana , reimpr. (Madrid 1966), 48r.
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catalana s'hi establiren en periodes posteriors. El repoblament dels pobles

veins d'Enguera tingue lloc en diferents etapes." El casament dels

enguerins amb les gents de parlar valencia del veinat (Montesa, Moixent,

Font de Figuera, Vallada i altres pobles) podia tambe contribuir al dua-

lisme demografic.

El gran nombre de cognoins catalans documentats en aquest poble

ha d'acceptar-se corn un testimoniatge d'aquella barreja. Un examen

lleuger del Libre dels bens de 1'any 1798,78 ens ha fornit els seguents

cognoms catalans de caps de familia : Alcover, Aparici(o), Ballester, Bar-

bera(n), Borja, Borrell, Bosca, Canto, Carbonell, Ciges, Claumarchirant,

Corbi, Domenech, Esteve, Fabra, Ferrer, Ferri, Fillol, Fuster, Galbis,

Garrigos, Llobregat, Mallol, Marti, Moliner, Morell, Piqueras, Polop,
Pujades, Rovira, Sanz, Sarrio(n), Serradell, Tolsa, Tortosa i Verger."'

El llenguatge d'Anna - poble originariament de moriscos - devia

haver-se format en les mateixes condicions que el d'Enguera : es a dir,

a base d'una mescla del castellano-aragones de la majoria dels seus veins
amb el parlar dels pobladors d'origen valencia. Noteu que els cognoms
catalans en aquest poble son tan abundants o mes que a Enguera. Aquest
poble tenia seixanta-set cases 1'any 1646 ; 80 a 1'epoca immediatament pos-
terior a 1'expulsi6, el nombre de les families que hi havia no devia esser
superior a trenta o a trenta-cinc.A1 Com que hi ha moltes semblances entre
el parlar d'aquest poble i l'engueri, creiem que la major partida dels seus
nous pobladors devia esser originaria d'Enguera i els restants dels pobles
veins de parlar valencia. El que presta un suport addicional a la immi-
gracio enguerina es el fet que el comte d'Anna tenia la senyoria d'En-
guera,8' i aixi estava en condicions d'efectuar el repoblament amb les
gents de les seves terres i amb un minimum d'esforc.

Els parlars de Bolbait i de Navarres presenten mes aviat semblances

amb els parlars xurros del nord o amb els parlars murcians. El repo-

blament d'aquests llocs al segle xv11 es devia dur a terme amb les gents

de les zones dels Serrans o de l'Alt Millar, o be amb les d'Almanca

o d'Aiora.83 Bolbait i Navarres devier. tenir menys poblacio d'origen va-

77. Vegeu n. 8.
78. Entre pocs textos antics de 1'Arxiu d'tnguera, aquest 6s 1'6nic document que

conte noms deis enguerins.

79. F. CASCALES, en els seus Discursos hist6ricos de Murcia (Murcia x621), II, 7,
mostra el predomini dels cognoms catalans i aragonesos sobre els castellans entre els
antics pobladors.

8o. Vegeu § 5.
81. Noteu les xifres de Bolbait, que havia rebut 16 families de pobladors l'any 1616

i tenia 38 cases el 1646: vegeu § 5.
82. Vegeu la taula reproduida per J. REGLA, Expulsion..., «Hispaniaa, 13, 454.
83. Segons la mateixa taula de la nota anterior, Aiora tenia, l'any 1609, goo cases

(de cristians veils).
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lencia que Enguera i Anna. El repoblament de Xella devia fer-se en la
mateixa linia que el d'Anna, pero amb menys valencians.

CoNcLusi6. - El parlar d' nguera to afinitats aragoneses i ha de

considerar-se com de base aragonesa essencialment. Ia seva valencianit-

zacio es deuria majorment al nucli de poblacio de llengua catalana. Els
parlars de la Canal tenen tambe trets aragonesos, i llur mescla amb el
valencia es deuria, com l'engueri, als pobladors de llengua catalana. Res-

pecte a la procedencia dels pobladors de la Canal, horn pot nomes fer

conjectures, en aquest moment : Anna i Xella semblen haver rebut gents

d' ;nguera, i Bolbait i Navarres dels Serrans o d'una Area murciana.

Aprofundint en Papeete historic del problema i amb l'estudi de la to-

ponimia de la zona , espero de poder oferir mes dades especifiques en un

treball futur.

J. GULSOY

Universitat de Toronto , Canada.
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