
NOTES ENTORN DEL RENDIMENT FONOLOGIC

DE L'OPOSICIO /b/-/v/ AL TARRAGON1S

ESTAT ACTUAL*

I

INTRODUCCIt

Barnils esquematitza 1'any 1919 una primera subdivisio ordenada dels dia-

lectes i subdialectes del catala. En aquella subdivisio concedia un Hoe pree-

minent al tarragoni que, juntament amb l'empordanes - salat -, fruia, segons

Barnils, d'una entitat ben definida dins el complex linguistic anomenat catala

oriental. A 1'hora de fixar els trets diferenciadors del tarragoni, Barnils no

vacillava: «El tarragoni, com es sabut, es distingeix per la diferencia viva que

fa entre la v i la b, contrariament a go que ocorre en els altres parlars del

catala oriental on la v no es altra cosa que un signe ortografic sense valor

fonetic.» t
L'esquema dialectal fixat per Barnils ha estat modificat. Amb tot, els ar-

ticles i estudis publicats posteriorment han continuat remarcant la importancia

d'aquella diferenciacio fonica tot afegint les peculiars formes lexiques del tar-

ragoni. Alcover, Griera, Badia, Mariner i d'altres s'han ocupat del fenomen;

a un altre nivell, 1'Atlas Linguistic de Catalunya2 i 1'Atlas Linguistico de la

Peninsula Iberica3 han confirmat la vigencia del fet opositiu. Els estudis de

toponimia efectuats darrerament a diversos pobles del Camp - principalment

al Tarragones i al Baix Camp - han fet constar, en les transcripcions corres-

* [El present treball obtingue el Premi per a estudiants de ]a Societat Catalana d'Es-

tudis Histhrics de l'any 1976 corresponent a Llengua i Literatura. El Jurat que l'hi atorga

era format pels senyors R. Aramon i Serra, president de la Societat; A. M. Badia i Margarit,

designat per l'Institut d'Estudis Catalans, i Joan Veny i Clar, designat per la Societat Ca-

talana d'Estudis Historics. - R. A. i S.]

1. P. BARNILS, Dialectes catalans, BDC, VII (1919), 6.

2. Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1923-1936 ( l .a fase ); 1963-1964 ( 2 .1, fase)

(= ALC).
3. I, Fonetica, I (Madrid 1962) (= ALPI).
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2 D. RECASENS I VIVES

ponents als toponims recollits, 1'existencia de la pronuncia labio-dental alli on
es produeix.4 No es casual, doncs, que el parlar que ens ocupa sigui classificat
avui dia com a variant subdialectal del catali central amb atributs propis i ben
fonamentats.

I be: aixi com a gran part del Pais Valencia, a les Illes i a 1'Alguer hom
conserva el tret fonetico-fonologic apuntat, no cal filar gaire prim per com-
prendre i observar que una articulacio en altre temps tan caracteristica, no
tardara dues generations a desapareixer per complet del Tarragones. Aixo ens
ha mogut a estudiar el fenomen en aquesta zona. L'eleccio intenta d'atenyer
dos punts: en primer lloc, contribuir a esclarir una mica la realitat linguistica
del nostre Pais tot posant al dia les informations que ja posseim; en segon
floc, presentar i aplicar una metodologia dialectoli gica adequada per tal de
descriure i interpretar la desaparicio gradual d'un fet de parla en una zona poc
extensa (346,39 kms.) i alhora apta per a portar a terme un estudi dialectal
com el que proposem.

Agraim l'ajuda rebuda de part del Dr. Joan Veny, aixi com les atencions
que ha manifestat en tot moment envers aquest treball.

II

INDICACIONS METODOLdGIQUES

Avui dia, els estudis dialectologics son objecte d'una veritable revisio de
principis. La investigacio geografico-linguistica es feta comparant estructures
linguistiques senceres i no fets isolats de parla. Podriem dir que la dialecto-
logia estructural preten de clarificar idees i cercar explications alli on solament
regnaven argumentacions atomistiques.

Per tal de comprendre globalment com s'estructura aquesta nova orien-
tacio metodologica cal tenir en compte:

a) La rellevancia de la nocio diasistema que, d'altra banda, constitueix

un intent fet des d'una posicio rigorosament linguistica per tal de normalitzar

la confusa denominacio de dialecte. La nocio de diasistema implica que el sis-
tema linguistic d'una Ilengua determinada ha d'esser analitzat en virtut de
la presencaa activa de subsisternes linguistics diversos. Cada un d'aquests
subgrups es una variant o varietat del diasistema integrant. En el terreny de la
fonologia obtenim, aixi, cl patro fonologic coma aplicable a realitats lingiiis-

4. Entre altres cal esmentar: ALBERT MANENT, Toponimia de Maspujols i el seu terme,
BASAT, XXXIII (1969), 229-246; Toponimia de l'Aleixar i del seu terme (Tarragona 1962);
Toponimia del terme municipal de la Febr6, BASAT (1973-1974), 163-192; Toponimia de Vila-
plana i el seu terme, BRABLB, XXXIII (1969-1970), 77-106; RAM6N AMIG6, Els noms de hoc
de les terres catalanes, III: Reus (Reus 1957); Els topdnims del terme municipal i del poble
de Constanti (Tarragona 1968); Els topbnims del terme municipal i del terme de la Mussara
(Tarragona 1963): Toponimia dels termes, municipis i nuclis de poblacio de Castellvell del
Camp i d'Almoster (Reus 1968).
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RENDIMENT FONOLOGIC DE L'OPOSICIO /B/-/V / 3

tiques concretes i determinades per trets - fonolbgics o fonetics - rellevants.

b) La importancia de les linies isoglosses. Cada representacio lineal

d'aquest tipus delimita en la geografia 1'6s de tal o tal tret linguistic. Cal dir

que la coincidencia aproximada de diverses isoglosses (feix d'isoglosses) permet

de fixar les varietats diasistematiques en tota la seva complexitat. En aquest

sentit, el nostre estudi pot esser qualificat d'analisi monocronica en la mesura

que considera les caracterfstiques d'una varietat diasistematica en un periode

temporal precis.
c) Una monocronia presenta avantatges clars. Segons Andre de Vincenz,

permet, entre altres coses, d'observar detingudament corn una mateixa estruc-

tura fonologica manifesta entre parlars veins divergencies sensibles quant a

]a seva realitzaci6.5 El terme variant -o tambe variant geografica - rete aixf

el scu valor fonamental.
cl) Pel que fa al problema del canvi linguistic, la llengua considerada

geolingufsticament es subjecta al postulat seguent : sincronia i diacronia no es

contradiucn; son distintes posicions metodolbgiques d'examinar un mateix

fenomen. Aquesta concepcio ajuda a comprendre que tot canvi comporta la

generalitzacio d'una innovacio, es a dir, l'adopcio d'un nou tret funcional per

part d'una comunitat. Alhora, aquesta propietat extensiva ha d'acompanyar

una generalitzacio intensiva, car solament argumentem un fet de mutacio quan

]a innovacio inicial s'ha produit en tots els contextos possibles i s'ha estes a

tot el lexic.6

e) La constatacio del canvi s'efectua a traves del fet de parla: les va-

riants de realitzacio fonematica justifiquen el postulat tebrico-sincronic de la

mutacio lingiifstica. Doncs be; tal corn remarca Coseriu, ]a mutacio definitiva

suposa una seleccio i una conformitat conscient per part del parlant. Les alte-

racions ffsiques de substancia depenen en tot moment d'aquesta possibilitat

d'acceptacio o de refus. Acf cal situar la intervencio de multiples factors exo-

gens de caire sbcio-linguistic (influencia de la tradicio, forca d'assimilacio de

la llengua comuna...).
No ens estendrem mes en aquestes notes que, d'altra banda, considerem

necessaries per a millor comprensio del text que segueix.

III

FACTORS D'ANALISI

1) La locaIitzaci6 geogra/ica. - Hem escollit, corn apunta-

vem a la introduccio, la comarca del Tarragones. En concret, les localitats

enquestades han estat vint-i-tres:

5. ANDRE DE VINCENZ, La methode structurale et la geographie linguistique , «Actes du

X Congres International de Linguistique et Philologie romanes», III (Paris 1965), 1019-1027.

6. E. COSERID, Sincronia, Diacronia e Historia (Madrid 1973), 94.
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4 D. RECASENS I VIVES

Altafulla (A), la Canonja (LC), el Catllar (Ct), Constanti (C), els Gari-
dells (G), el Morell (M), la Nou de Gaia (N), els Pallaresos (Pll), Perafort (P)
i l'agregat de Puigdelfi (Pf), la Pobla de Mafumet (PMf), la Pobla de Mon-
tornes (PM), Renau (R), la Riera de Gaia (RG), Roda de Bera (RB), Salom6 (S),
la Secuita (Sc) i els poblats agregats de 1'Argilaga (Ar), les Gunyoles (LG) i
Vistabella (Vst), Vespella de Gaia (VG), Vilallonga (VI) i Vila-seca (V).

Cal remarcar que no hem inclds en la investigaci6 els pobles de Creixell
de Mar, Torredembarra i Bonastre.

Ben poques vegades hom ha especificat la demarcaci6 de zones diferen-

ciadores de /b/ - /v/: amb frequencia, la denominaci6 de Camp de Tarra-

gona ha estat la soluci6 de compromis escollida. Malgrat tot, Alcover, en

enumerar una pila de pobles diferenciadors entre els quals no constava cap

poblaci6 del Tarragones, constatava en relaci6 amb la 1abio-dental: oa Tarra-

gona sembla que tambe la confonen sovint.,7 Griera concreta una mica mes
i, segons ell, B Ilatina esdevenia fricativa labio-dental a: «I,a part del domini

del catala oriental compresa des del riu Foix prop del Vendrell, Juncosa,

Camp de Tarragona fins a la Conca de Barbera, Montblanc, Espluga, Vimbodi,

muntanya de Prades, Falset, Montroig...»s En aquells anys Manuel de Mon-

toliu9 publicava un estudi sobre el lexic de la zona i transcrivia v en posici6

escaient. El territori afectat comprenia diverses poblacions i entre elles Perafort,
Vilallonga, el Morell, la Pobla de Mafumet, Constanti i la mateixa Tarragona.

Aquestes impressions foren confirmades per TALC en la seva primera
etapa d'elaboraci6. Segons les transcripcions de Griera s'observava a Tarra-
gona un lleuger regim de confusi6 on context intervocalic: el so labio-dental
s'havia bilabialitzat i en alguns casos s'usava [b] en lloc de [v]. L'enquesta
tingue lloc l'any 1920; despres de la Guerra Civil, quan comenca la segona
etapa d'elaboraci6 de TALC i les enquestes foren represes, la perdua de l'opo-
sici6 era ja evident i la bilabialitzaci6 s'havia generalitzat completament.

Sanchis i Guarner i Moll investigaren a Vila-seca i a Roda de Bera amb
el giiestionari corresponent a l'ALPI i els testimonis recollits informaven que
la distinci6 era ben viva a ambdues localitats. Aquestes enquestes foren les
ultimes realitzades i venien a confirmar, en gran part, la localitzaci6 que del
fenomen opositiu havien postulat els linguistes precedents.

En definitiva, el Tarragones, be que no analitzat exhaustivament, sem-
blava, als ulls del qui llegis els articles esmentats o consultes TALC o 1'ALPI.
una unitat geografica on la diferenciaci6 fonologica s'estenia des de Vila-seca
a Roda - d'un extrem a l'altre de la comarca - amb Tunica excepci6 de la
capital Tarragona, que ja havia experimentat confusi6.

2) L a s e l e c c i 6 d' i n f o r m a n t s. - Una primera divisi6 metodolo-

gica pot esser la divisi6 per generacions. La dinamica que presenta el marge

de rendiment fonologic entre les unitats fonologiques estudiades, implica tenir

7. Una mica de dialectologia catalana, BDL1C, IV (1908), 297.
8. El catala oriental, BDC, VIII (1920), 18.
9. Petit vocabulari del Camp de Tarragona. BDC, VI (1918), 38-51.
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RENDIMENT FONOLOGIC DE L'OPOSICIO /B/-/V / 5

cn compte el testimoni de veils, joves i individus d'edat mitjana. Designem

.amb III els mes joves - entre vint i quaranta anys -, amb II els compresos

,entre quaranta i seixanta anys i amb I els mes veils - mes de seixanta anys.

Un recompte de subjectes mostra que un 56 % es de tipus I, un 37 % de

tipus II i un 7 % de tipus III. Hem prescindit d'un elevat testimoniatge d'indi-

vvidus III car les observacions incidentals que hem fet confirmen que aquesta

generaci6 no oposa /b/ - /v/.

El total absolut d'informants escollits es de cent quatre, mes el testimo-

niatge d'altres subjectes no preguntats directament. La relaci6 d'enquestats per

localitat es major allf on la poblaci6 total es mes nombrosa. D'aquesta ma-

,nera els resultats tenen una precisi6 mes elevada en el cas del Morell (nou

informants), la Canonja (deu informants), la Pobla de Mafumet (vuit infor-

mants) i Vila-seca (sis informants). En el cas de poblats semiabandonats o

de pobles en proces demografic recessiu, les probabilitats d'exactitud son

forcosament mes minses.

El principi de selecci6 d'informants ha estat fet pensant que el postulat

de generalitzaci6 extensiva d'un tret linguistic es ja quelcom consumat quan el

canvi s'ha produit; contrariament, el grau d'adopci6 d'una innovaci6 dep6n

en gran mesura de la capacitat del parlant. Per tal d'entrar a ocupar un floc en

el sistema fonolbgic d'una varietat geografica, qualsevol innovacio fonetica ha

de constituir-se com a fet unitari: mentre aixb no es produeixi, es justifi-

cable el testimoniatge per generacions aixf com 1'exploraci6 del major nombrc

possible d'informants.
Hem cregut convenient d'escollir solament fills autbctons de cada poble

i de pares tambe autbctons. D'aquesta manera les conclusions d'aquest treball

seran unicament valides per a aquest tipus d'informants, be que prendrem

tambe en consideraci6 aquells casos - molt frequents- que registren pares

procedents d'altres pobles de la mateixa contrada o d'algun indret extraco-

marcal. Cal tenir present que una monocronia no ha d'oblidar aquest fet:

que la pronuncia oscifla d'un poble a l'altre i que l'unica manera d'establir

unes isoglosses precises, i alhora detallar les zones de transici6, es fixant be la

procedencia i antecedents generacionals de l'individu que horn enquesta. Po-

drfem adduir exemples clars que demostren que la fixaci6 del sistema fono-

lbgic i dels fets de norma lingiifstica (es a dir, allb que, d'una manera acien-

tifica, anomenem deix) s'esdeve des dels primers anys de la vida.

Tambe hem tingut en compte l'estat de conservacio de la dentici6 del

parlant i si ha passat temporades llargues fora de l'indret de resid6ncia; no

hem fet distincions metodolbgiques pel que fa al sexe o a la instrucci6 rebuda.

Respecte a aquest ultim factor hem considerat que la capacitat d'ultracorrecci6

manifestada per qualsevol parlant mostra la vitalitat d'una articulaci6 deter-

minada. Una altra questi6 seria el fet que s'adones del propbsit de 1'enquesta

i s'esforces artificiosament a fer sempre tal o tal promincia.

3) L' e n q u e s t a . - Hem seguit el m6tode habitual d'interrogar indi-

rectament el parlant per tal d'obtenir la pronuncia de mots determinats. Tot
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6 D. RECASENS 1 VIVES

ha estat fet d'acord amb el questionari que exposem mes avail. Junt amb la
transcripci6 dels mots seleccionats, executada segons el seguit de signes expo-
sats per Badia a la seva Gramatica Histdrica,10 hem recollit, a part, formes
d'interes per al nostre estudi a mesura que el parlant les anava emetent.

No hem enregistrat els resultats de cada enquesta sing que hem optat per
la transcripci6 directa in situ. D'aquesta manera ha estat tingut en compte el
factor act stic (percepci6 auditiva dels sons) i el factor articulatori (percepcio
visual dels organs que intervenen en la produccio dels sons): unicament una
consideraci6 conjunta d'ambd6s factors permet d'establir una transcripci6 ben
aproximada en circumstancies conflictives. D'altra banda, hem pres nota de
les considerations lingufstiques personals dels individus entorn de la seva
mateixa parla i, sobretot, entorn de la parla dels pobles veins. No hi ha dubte
que el parlant es comporta en tot moment com a veritable linguista: les seves
observacions metalingufstiques son fruit d'un contacte constant amb els sub-
jectes de la mateixa comunitat i de les comunitats veines i, per tant, repre-
senten una constatacio evident i no gens gratuita.

Cal esmentar tambe que hem tingut en compte el tempo d'emissi6 - tempo
rapid o tempo lent - de les sequencies foniques.

4) E 1 q u e s t i o n a r i. - En la seva Phonologie et Geographie linguis-
tiquet' Troubetzkoy ja apuntava que les diferencies entre el que ara anomenem
varietats geografiques d'un mateix diasistema podien esser fonologiques, fone-
tiques i fonetico-etimologiques. Hem estructurat el questionari segons aquesta
gamma de possibilitats. En concret, l'elaboraci6 ha estat feta pensant:

a) Que la perdua de l'oposicio /b/ - /v/ podria afectar l'inventari fone-
matic d'un possible diasistema del catala central. Aixi resta justificada la in-
clusio de parells minims en el questionari tot respectant les possibilitats sintag-
matiques, es a dir, les condicions d'aparicio en un context de les formes
morfologiques escollides. Cal distingir, doncs, els parells minims perfectes dels
no perfectes.

b) Que la distribucio fonematica es molt important a l'hora d'explicar
les motivations initials d'una innovacio. Aquesta concepcio adquireix mes
relleu quan, com remarca Troubetzkoy, les diferencies foniques etimologiques
seleccionades a base d'una distribucio contextual determinada, es troben en
relacio directa amb diferencies fonologiques de funci6. En el cas de l'oposici6
fonologica que estudiem sempre es produeix una compensaci6 fonica de b
per v i el principi de les diferencies etimologiques compensatories pot esser
aplicat.

c) Que l'adaptacio fonica que d'una forma lexica importada fan els
parlants d'una localitat, demostra fins a quin punt continuen vigents algunes
distincions fonologiques o fonetiques. En aquest sentit ens ha estat de gran

10. A. M. BAUMA MARGARIT, Gramatica historica catalana (Barcelona 1951), 18-19.
11. TROUBETZKOY, Phonologie et Geographie linguistique, dins Principes de Phonologic'

( Paris 1970), 343-350.
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RENDIMENT FONOLOGIC DE L'OPOSICIO /B/-/V/ 7

utilitat 1'estudi de Sebastia Mariner, Castellanismos lexicos en una habla local

del Campo de Tarragona. 12

Junt amb Particle esmentat hem utilitzat el Diccionari Catala-Valencia-

Balear d'Alcover-Moll,13 el Diccionario Critico Etimologico de la Lengua Cas-

tellana de Corominas,14 la Gramatica Historica de Badia i el recull de Manuel

de Montoliu mencionat anteriorment.
Els vuitanta-set termes inclosos son:

Parells minims:

a) Parells minims perfectes: 1. beure / veure; 2. bena / vena; 3. ball l

vall; 4. bel / vel; 5. bull / vull; 6. (a)cabar (realitzat amb absentia del so vo-

calic inicial) / cavar; 7. cabellet / cavallet (eanella per on passen els estenallers

de l'arada)>).15
b) Parells minims imperfectes: 8. be / ve; 9. beu / veu (en sequencies com

Aquest to molt bona...); 10. bela / vela (en contextos com La barca porta...

o La tartana porta...); 11. buit / vuit.

El giiestionari presentava altres formes opositives que no han estat con-

firmades pels informadors o be ho han estat molt parcialment. Oferim la llista

d'oposicions no constatades pero preparades en un principi: baca (gallicisme

desconegut entre els sectors d'edat avancada / vaca; barb / varo; belar / velar

(forma massa culta); bis (forma infrequent) / vis (epern, caragol d'enroscar> ); 16

bolcar (pronunciat sempre [buka] )" / volca.

D'altra banda hem pogut reconstruir un nou parell minim sota una ma-

teixa forma ortografica vol: es tracta de [bol] / [vol] en sequencies com Les

campanes toquen al ... / De sopa no en ... mes.18

Distribucio fonematica contextual:

a) Posicio initial:

B-: 12. baci (*BACCiNI;); 13. balanca (*BILANCIA); 14. biga (BlGA); 15. boci

(*BUCCINU); 16. butllofa i variants; 19 17. barrina (BERRUI A amb bila-

bialitzacio posterior del so initial per influencia fonetica dels moros

espanyols);

v-: 18. vespre (vESPERU); 19. ventre (VENTRE); 20. vedell (V1TELLU)

21. vespa (vESPA); 22. verd (VIRIDE; 23. vernis VERONICE`; 24. vellut

12. BRABLB, XXV (1953), 171-226.
13. Palma de Mallorca, 1930-1962 (=DCVB).

14. Madrid 1954 (= DCEC).
15. MONTOLIU, Op. cit., 41.

16. P. FABRA, Diccionari General de la Llengua Catalana, Barcelona, 1974.
17. Es presumible un encreuament amb (a) bocar d'un altre origen etimologic.
18. Pei que fa a ]a bilabialitzacio de volar, veg. pag. 9.
19. Ens referim a les formes b6fia, bufolla, bimbolla, mes o menys relacionades pet que

fa a Ilur origen etimologic.
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ventall ); 69. cast . biber6n ; 70. bicicleta ; 71. billar ; 72. cast . calvo ; 73. casca-

vellito; 74. cast. avaro; 75. avi6; 76. babadero variant del cast . babero;

77. cast . caballitos ; 78. cast . ciervo; 79. diluvi ; 80. cast . llavero ; 81. cast. ma-

ravilla ( nom de pasta de sopa); 82. cast. pavo ; 83. cast . vago; 84. cast . vajilla;

85. cast . veneno; 86 . cast . verbena; 87 . viso ( mot no registrat al Diccionari

Fabra).

Alguns mots no inclosos al questionari mereixen un comentari , car foren

.eliminats posteriorment , d'acord amb les respostes dels informants: volar

sempre es realitzat amb bilabial initial potser per influx de la vocal labial se-

gi ent ; el mateix esdeve amb vomitar on , a mes, pot haver-hi una influencia

expressiva , un fono-simbolisme evident; entre els sons intervocalics cal remar-

car el cas de tavec ( flat. TABANU ) realitzat sempre amb [b] independentment

de les possibles variants morfolbgiques ; el mot savi (flat. *sABIU) tampoc pre-

senta variacions i no ofereix mai pronuncia labio-dental , possiblement per

,castellanisme ; trevol (llat. TRIFOLIUM) es troba en les mateixes condicions d'uni-

formitat bilabial que els exemples anteriors.
Fetes aquestes precisions entorn del questionari , hem de dir que l'ordre

de preguntes ha estat fet seguint una disposicio tematica dels termes per tal de

facilitar la tasca al subjecte.

IV

TAULA DE RESULTATS

El percentatge d'aparici6 d'un so a cada una de les formes etimologiques
apuntades al questionari ens ha permes de fixar l'fndex de distribucionalitat
posicional de /v/. Aquesta consideracio distribucional - reparticio en posicio

inicial, posicio intervocalica, agrupacions consonantiques - va acompanyada
d'un estudi sobre la capacitat de rendiment funcional de les oposicions esco-
Hides efectuat tambe estadisticament. De fet, ambdos aspectes no s'anuHen
sing que es complementen: el subjecte parlant pronuncia un aHofon determinat
en una posicio contextual perque to consciencia del valor fonematic que com-
porta la produccio d'aquell so en lloc d'un altre.

Per tal de determinar la vigencia total del fenomen consonantic labio-
.dental fricatiu sonor al Tarragones seguim les apreciacions del dialectoleg Jean
Seguy,24 el qual en un intent d'estructurar fonoli gicament els resultats esta-
dfstics de les seves investigacions, proposa d'assignar valor fonematic a una

realitzacio fonica determinada si el percentatge d'aparicio d'aquesta excedeix

el 80 %. D'acord amb aquest principi i prenent consideracio del tempo lent

-establirem els segiients sectors:

24. J. S9GUY, Essai de cartographie phonologique appliqur e a 1'Atlas Linguistique de la
Gascogne «Actes du X Congr6s International de Linguistique et Philologie romanes*, III

.(Paris 1962), 1029-1050.
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1 ) Z o n a de d i s t i n c i o. Les localitats afectades son ]a Canonja,
el Morell, Puigdelfi, la Pobla de Mafumet, Renau, Salomo, 1'Argilaga, Vila-
llonga i Vila-seta. Heus aci els percentatges:

a) Parells minims

Localitats

LC M Pf PMf R S Ar VI V

I 11 1 11 I 1 11 1 1 11 I 1 11 I II

v- 85 14 96 61 90 85 47 87 83 30 90 97 83 85 54
b- 15 86 4 39 10 15 53 13 17 70 10 3 17 15 46

b) Posicions contextuals

Localitats

LC M Pf PMf R S Ar vi v

I I II I I 11 I I II I I 11 I II

Posicio v 90 100 80 90 83 40 100 70 73 80 97 83 97 92
inicial25 b 10 0 20 10 17 60 0 30 27 20 3 17 3 8

Posicio v 84 83 83 78 79 30 100 80 47 56 83 50 92 63
intervocalica b 16 17 17 22 21 70 0 20 53 44 17 50 8 37

Grups
v 96 91 83 91 88 25 100 100 50 100 80 - 95 88
b 4 9 17 9 12 75 0 0 50 0 20 - 5 12

De les taules exposades es despren el segiient:

- Si obscrvem ]a taula de parclls minims, veurem que els percentatges
disminueixen d'una manera clarissima a mesura quc els subjectes son mes joves
- tipus 11. Doncs be; 1'index dc disminucio no cs constant a tot arreu. A la
Canonja, Salomo i I'Argilaga - els subjectes 11 de I'Argilaga no distingeixen
rnai - la rcgressio es gairebe absoluta; al Morell, la Pobla i Vila-seca la regres-
sio s'imposa mitjanament; finalment, a Vilallonga podem parlar d'una persisten-
cia efectiva. D'altra banda, a les anotacions al marge, hem registrat diverses

25. Excloem els exemples 12 a 17 del giiestionari - casos de B- Ilatina - car la bilabial
initial es conserva integrament.
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vegades una vacillacio evident per part de la generacio II a l'hora de distingir

parells minims.
j,Varia gaire aquesta distribucio si observem la pertinencia del fonema la-

bio-dental a les diverses posicions contextuals? Creiem que no essencialment.

Amb tot, 1'index de confusionisme no es tan general entre la generacio 11 com

s'esdevenia amb els parells minims: la tradicio linguistica, la norma imperant,

aixi com es, d'una banda, el vehicle que promou les alterations a nivell de

sistema fonologic, tambe possibilita la perduracio d'articulacions determinades

en casos etimologics o en positions contextuals fixes. Recordare el que diu

Coseriu a proposit de la distincio entre norma i sistema. Segons ell, la norma

inclou tot alto que en el parlar concret es « repeticio de models anteriors>>; el

sistema contindria «solament allo que a nivell de norma 6s considerat corn

a forma indispensable, com a oposicio funcional... un cop hem deixat de

banda tot allo que es costum, tradicio constant, element comu a traves de tota

la parla de la comunitat considerada, perb que manca de valor funcional...

Es a dir: el pas de norma a sistema implica l'eliminacio del que es variant

facultativa normal o variant combinatoria i la conservacio del que es funcio-

nalment pertinent» 26

L'aplicacio d'aquesta analisi troba un possible parallelisme a les poblacions

del Morell, Vila-seca i, en part, Salomo: la disminucio entre generacions no es

radical, almenys en posicio inicial. Pel que fa a Vilallonga, la situacio contex-

tual no difercix de les observations fetes abans a proposit dels parells minims,

mentre que, a l'altre extrem, els informants II de la Canonja i l'Argilaga ja

no labiodentalitzen.

- Un segon punt a considerar es de caracter fonetic: sembla haver-hi

una tendencia marcada a confondre b i v en [b] en posicio intervocalica.

Aquesta tendencia tambe caracteritza - be que amb menys intensitat - les

realitzacions agrupades.
En primer hoc observem que els percentatges ja experimenten un descens

sensible en la generacio I. La regressio en posicio intervocalica no ofereix cap

dubte en els informants II: unicament al Morell el percentatge es mante.

L'actualitzacio d'aquestes alteracions tendeix a accentuar-se quan el tempo

es rapid. Les anotacions que hem fet al marge del giiestionari confirmen les

confusions frequents de v/b en sequencies sintagmatiques pronunciades rapi-

dament. Si hom demana a 1'informant que repeteixi pausadament i isolada-

ment aquestes mateixes sequencies, el percentatge de confusio entre els dos

sons disminueix clarament.

2) Z o n a d e t r a it s i c i 6. - Que anomenem zona de transicio? Trou-

betzkoy deixa clar que el terme ha d'esser reservat per a aquelles regions con

els diversos mots presenten tan aviat una com l'altra realitzaci6 de Pantie

fonema. Per altra banda>>, continua Troubetzkoy, eels limits d'extensio que

caracteritzen les diferents formes foniques dels mots esmentats no guarden cap

2 6. COSERIU , Op. cit., 96.
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12 D. RECASENS I VIVES

relacio».27 Cal incloure aqui els casos que no superen, en cap consideracib
d'ordre opositiu o distribucional, el percentatge del 80 % en relaci5 amb la
realitzacio del fonema analitzat. Al Tarragones trobem Constants, els Palla-
resos i Perafort. Heus acs les taules estadistiques:

a) Parells minims

Localitats

C P11 P

I 11 I I

v- 28 29 28 70
b- 72 71 72 30

b) Posicions contextuals

Localitats

C I'll P

I II I I

Posici6 v 27 44 50 83
initial b 73 56 50 17

Posici6 v 24 38 41 72
intervocdlica b 76 62 59 28

Grups
v 23 20 33 75
b 77 80 67 25

Basicament es produeix tambe un moviment recessiu de la generacio II.
Aixi hi ha una disminucio clara de 1'articulaci6 labio-dental entre els mem-
bres II a Perafort i una perdua absoluta als Pallaresos. El cas de Constants no
presenta problemes: les xifres que hem constatat reflecteixen una dinamica
regressiva molt estesa ja entre els elements I.

3. Z o n a d e n o - d i s t i n c i 6. - No distingeixen fonematicament ni
fonologicament: Altafulla, el Catllar, els Garidells, la Nou de Gaia, la Pobla
de Montornes, la Riera de Gaia, Roda de Bera, ]a Secuita, les Gunyoles, Vis-

27. TROUBETZKOY, op. cit., 345.
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tabella i Vespella de Gaia. Cal incorporar-hi Tarragona, com han apuntat els

lingi.iistes en diverses ocasions.

Aquesta apreciaci6 es valida en qualsevol context o parell minim. Unica-

ment hem de constatar algun fdssil fonetic que justifica la pertinencia del fet

analitzat en altre temps. Aixi hem pogut recollir la forma [klavi] «clavia» a

la Nou i a la Pobla de Montornes. Per altra banda, sembla bastant viva la

pronuncia [vakg] <vacaN per a designar una classe especial de caragols.

V

ALTRES ELEMENTS DE JUDICI

Procurarem d'incloure aqui observations que complementin les classifica-

cions esquematitzades.

1) Testimoniatge d'individus no rigorosament

autd ctons:

a) De pare o mare procedents de pobles de la ma-

teixa zona:

L'enquesta feta a dos subjectes de caracteristiques similars -1 'un fill de

Perafort de pare de Perafort i mare dels Garidells , 1'altre fill dels Pallaresos

residint a Perafort des de petit i de pare dels Pallaresos i mare de Perafort -

confirma la inclusi6 de P i P11 a la zona II. En efecte , els informants esmen-

tats - de seixanta-cinc i seixanta - sis anys respectivament - solament presen-

taven vestigis de pronuncia li bio-dental i cap Wells efectuava distinci6 de

parells minims.

b) Individus de descendencia extracomarcal:

Interessa d'apreciar fins a quin punt la pronuncia labio-dental constitueix,

en aquests casos, quelcom caracteristic de l'indret extracomarcal o quelcom

assimilat. En aquest sentit, les interferencies poden confirmar el grau de vigen-

cia del fonema en giiesti6 als pobles afectats. Considerarem alguns exemples:

P: Informant I nat a Perafort, de pare de la Mas6 (Alt Camp) i mare de

Perafort. No fa oposicions per8 conserva un 73 % de casos de v- inicial de mot

i un 20 % de casos de realitzacions intervocaliques. Tenint en compte que a

1'Alt Camp la pronuncia labio-dental ha romas ben vigent, la regressi6 ha

d'esser imputada al fet que el subjecte hagi nascut en una zona pot labio-

dentalitzadora.
M: Informant II nat al Morell, de pare de Ferran (poblat de la zona III

no diferenciadora) i de mare del Morell. No s'ha mogut del poble. L'index
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14 D. RECASENS I VIVES

de diferenciacio es molt elevat: fa un 80 % d'oposicions i adapta del castella
a la parla local mots com calvo, avaro, vajilla... amb pronuncia clarament
labio-dental. El grau d'assimilacio justifica sobradament la inclusio del Morell
en el grup I diferenciador.

C: Informant II nat a Constants, de pare de Vilanova de Prades i mare
de Constants. No diferencia.

P: Informant I nat a Perafort, de pare de Barcelona -a la capital del
Barcelones horn no distingeix b de v- i de mare de Perafort. No distingeix.

Sc: Informant II nat a la Secuita, de pare de la Secuita i mare d'Albi
- comarca de les Garrigues. No fa diferenciacio.

LG: Informant I nat a les Gunyoles, de pare de Vilaverd- comarca de
la Conca de Barbera - i de mare de les Gunyoles. No s'ha mogut del poble.
El percentatge de diferenciacio es d'un 100 %. Creiem que les motivacions
son degudes at fet d'imposicio de ]a parla extracomarcal sobre ]a zona del Tar-
ragones afectada: els testimoniatges de Gricra i Alcover confirmen rellevancia
de l'articulacio labio-dental a la Conca; de la mateixa manera, 1'ALPI regis-
trava labiodentalitzacio clara a Vimbodi. Nosaltres hem parlat amb subjectes I
d'aquella comarca - Rojals, Blancafort -, residents actualment a zones de
no-diferenciacio, que encara conserven be ]a labio-dental.

2) Assimilacio d'estrangerismes. - Hi ha algunes formes

assimilades directament de la pronuncia castellana articulades sempre amb b.

Heus acs els mots vago, valsp, savi - ja esmentat a la pag. 9 -, cast. calvo i

cast. ciervo.

Entre les ultracorreccions, cal esmentar la interessant pronuncia [visikltg]
per bicicleta.

Hem registrat exemples de dissimilacio com [viv^ron] , [viburon], [bibu-

ron] per cast. biberon amb possible intervencio d'algun tipus d'analogia signi-

ficativa. Quant a ]a pronuncia [bgvVderu], Sebastia Mariner ja explica28 que

es tracta d'un creuament de mots castellans babero i babador amb formacio

d'una forma bavadero ben viva a la nostra comarca.

Una classificacio dels percentatges relatius a la pronuncia d'estrangerismes

dona: un primer grup de poblacions amb mes d'un 80 ON (la Canonja, el

Morell, Renau, Vila-seca, Vilallonga), un segon grup entre un 65 % i un 80 %

(Perafort, la Pobla de Mafumet, I'Argilaga), un tercer entre un 50 % i un

65 % (els Pallaresos i Puigdelfi) i un quart amb menys d'un 50 °/, (Salomo i

Constants).

Aquestes xifres son valides pel que fa a la generacio I. La generacio II

experimenta un descens uniforme del 10 at 20 %: cal exceptuar la Canonja

on, corn hem vist, la distincio nomes es conservada pels informants veils i

Salomo, on aquests subjectes II presenten una certa recuperacio diferenciadora.

3) Observations no relacionades amb el questio-
n a r i. - Solament una pronuncia lenta i meditada ha possibilitat moltes ve-

2 8. MARINER , Op. Cit., 176.
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gades la transcripci6 de la labio-dental intervocalica. Aixf i tot, hem dubtat

sovint i en ocasions determinades no hem tingut m6s remei que apuntar la

doble possibilitat bilabial i labio-dental. Molts dialectalegs creuen que fer re-

petir al subjecte una mateixa forma per tal de descobrir l'articulaci6 precisa

.d'un so 6s contraproduent i no gens aconsellable; i, en efecte, no solament

interessa la consciencia fonologica del parlant sin6 tamb6 les realitzacions fi-

siques habituals que emet. La ciencia fonetico-fonologica 6s, en gran part,

•ciencia acistica i la propagaci6 d'un canvi depen decididament de la captaci6

acl stica i de les consequencies lingUistiques que pot arribar a comportar un

seguit de fets de captaci6.
Val la pena de destacar algunes dites rellevants per al nostre propbsit re-

collides de boca dels informants. Aixi (ki g lgnsiam bgu I kwan gz m¢r ' not

vgu], «qui a l'enciam beu, quan 6s mort no hi veu», dita recollida a Vila-secs,

i la variant de Constants [si pages pgr dgban dg lg r¢bg ' i no bggs kwan tgi

m¢r ' not vgus], osi passes per davant de la roba i no beus, quan ets mort no

'hi veus», justifiquen 1'articulaci6 li bio-dental intervocalica de veus - inexistent

en el cas de davant - car aixi s'evita la confusi6 fdnica amb beus, forma em-

plagada en el mateix context. Diriem que maximes d'aquest tipus ajuden a

recordar parells minims. La tradici6 lingiiistica - manifestaci6 de la norma

del fet de parla - pot pesar de forma decisiva des d'una perspectiva fono-

logica.
Quan res no pot justificar el manteniment de v intervoci lica, la realit-

.zaci6 substancial de /v/ per mitja d'una articulaci6 bilabial no 6s infrequent

i el context promou les dificultats de transcripci6 analitzades m6s amunt. El

mateix informant de Constants esmentat deia amb velocitat d'emissi6 conside-

rable [kwan lg mar bramg margbasg I pg iids I pgzg lgrade-l karu ' i Ns kap

kazg], «quan la mar brama a mas Rabassa, pages, posa 1'arada al carro i

ves cap a casa>.

4) P a r a I e I i s m e s I e x i c s. - Les isoglosses que situen 1'extensi6

-d'un tret rellevant, acostumen a guardar relaci6 directa amb 1'extensi6 d'altres

-diferencies fonetiques, morfologiques o lexiques. Heus acs la necessitat de

comptar amb material copi6s a 1'hora de fonamentar si tal o tal parla ha

.d'6sser considerada com a varietat diasistematica plena amb tots els atributs

o no ha d'6sser-ho.
En el cas de fets linguistics isolats tamb6 resulta aconsellable de recolzar

•determinades distribucions geografiques amb divisions isoglossiques relatives a

altres fenomens linguistics. En aquest sentit hem fet unes constatacions lexiques

.que considerem profitoses. Entre els mots inclosos al qi estionari tavec, bavor,

bolva i cavallet mereixen la nostra atenci6:
bavor A la zona I 6s realitzada [bgv6]. Sols Salom6 presenta [buv6].

A la zona II, Perafort presenta la soluci6 prdpia de la zona I, Constants fa la

soluci6 intermedia [bgb6] 29 i els Pallaresos ja registra [bub6]. A la zona III,

29. Veg. nota 22 , pag. 8.
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Altafulla, la Nou, la Pobla de Montornes i Creixell de Mar pronuncien tambe
[bubo] i fins i tot, [bu¢]. No trobem exemples de [bgb6l en aquesta zona.
L'explicaci6 mes imaginable postularia que alli on s'ha conservat v no hi ha
hagut necessitat de modificar la forma normal. Oposadament, 1'exist8ncia de
bilabial fricativa ha promogut un arrodoniment labial en la prontincia de la
vocal neutra per influencia de les dues bilabials adjacents.

cavallet Aquesta forma ha desaparegut quasi totalment. Solament Them
registrada de forma episodica al Morell, ]a Pobla de Mafumet, el Catllar, Vila-
seca i Vilallonga. No sembla casual que, llevat del Catllar, els altres quatre
pobles hagin estat uniformement inclosos a ]a zona I de maxima diferenciaci6:
es tracta d'una forma lexica que, ben caracteristica d'aquesta part del Tarra-
gones, ja recollia Montoliu fa mes de cinquanta anys.

bolva Mot conegut per ]a generaci6 I a les zones I i II, inclosa la locali-
tat de la Secuita. A la dreta del Gaia - mes enlla del Catilar - no es coneix
la denominaci6 esmentada.

tdvec Es potser el cas mes exemplificador a causa de ]a seva variaci6
formal. La distribuci6 geografica coincideix amb el cas de bolva. Aixi a Tar-
ragona, a la Canonja, a Constants, a Vila-seca i a Vilallonga registrem [tgbarlk]
i a la recta [tgbi l] . A la dreta del Gaia solament es troba la denominaci6
[tgbak].

Creiem que aquestes exemplifications lexiques reforcen la diferenciaci6
entre les zones que postulem i, particularment, entre les zones I-II i la zona III.

VI

INTERPRETACI6

Qualsevol interpretaci6 estructuralista d'uns fets de ]lengua ha de valorar
forcosament 1'acci6 conscient del subjecte parlant. Coseriu ens recorda que «cap
tipus d'agent extern pot actuar sobre la llengua sense que abans hagi passat
per la Ilibertat i la intelligencia dels parlants».30 Segons aixd, cal establir una
diferenciaci6 entre condicionaments que promouen els fets d'innovaci6 i mo-
tius reals del fet de canvi (fet de canvi = adopci6 d'una innovaci6). Aquesta
distinci6 permet l'aplicaci6 del que Doroszewski anomena factors endogens i
factors exdgens: els primers actuen a l'interior del sistema mateix de la Ilen-
gua; entre els factors exbgens caldria comptar les motivations socials, les im-
plicacions geografiques i les determinacions fisiologiques.

30. COSERIU, OP. Cit., 196.
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1) Factors exdgens:

A) Motivacions socio - geografiques . - En el mapa que
adjuntem hem cartografiat els resultats obtinguts en la nostra analisi. El gruix
de les isoglosses reflecteix la distribucio ja esmentada : mentre que el contrast
entre una zona I i una zona II s'adiu al testimoni dels informants I, el labio-
dentalisme presentat pel conjunt d'informants II caracteritza unicament una
petita area inclosa en la zona I que compren les localitats de Vila-seca, el
Morell i Vilallonga . El coeficient de diferenciacio entre els elements II en
aquests tres municipis es superior al 50 % segons es despren de les taules
exposades a la pagina 10. El mapa no reflecteix l'estat en que es troba
la pronuncia dels informants III: diverses circumstancies justifiquen una perdua
practicament absoluta de l'articulacio labio-dental en aquesta tercera generacio.

En realitat , ens trobem davant una isoglossa global que es va desplacant.
El proces de desplacament no respon a motivacions determinades per l'estruc-
turacio fisiologica del terreny. uniforme i obeeix a una pressio promoguda
des del sud i sud-est cap al nord i oest : es produeix un fet de desfonologitzacio
per mitja del qual l 'area de /b/ s'infiltra en els dominis de / v/ d'una forma
progressiva . Analitzem els motius d'aquesta desfonologitzacio gradual zona
per zona:

Zona III Constitueix un focus important d'irradiacio betacista. El beta-
cisme es la solucio generalitzada entre els informants I. Les afirmacions dels
dialectolegs de primer terg de segle, aixi com els resultats presentats per 1'ALPI,
ens indueixen a pensar que la mutacio ha estat rapida i que s'ha eetes amplia-
ment . Hi ha factors de possible influencia:

a) En general , aquesta area es molt ben comunicada. Els pobles cos-
taners s'intercomuniquen per mitja de la carretera N 340 i la linia de ferro-
carril Barcelona -Tarragona . Els pobles mes interiors resten connectats per la
carretera Torredembarra - la Secuita i per la Linea de ferrocarril Sant Vicenc-

Roda - Reus.
b) La dinamica de mercat es favorable a Tarragona , be que cal remar-

car que, llevat de la Secuita i agregats , hom anava al Vendrell a comprar
bestiar . En aquest sentit , la Secuita es proveia de les compres fetes a Valls.

c) Cal esmentar la importancia que to i ha tingut el factor turistic at

llarg de la costa. A 1'interior no sembla haver incidit directament.

Tot aquest complex de circumstancies sembla afavorir la regressio del
labiodentalisme . Tenint en compte que Tarragona i el Vendrell son i han estat
dominis betacistes , no es estrany que el proces gradual d'absorcio hagi pogut
afectar fins i tot centres situats a 1'altre canto del Gaia ( els Garidells, la Se-
cuita i agregats - excepte 1'Argilaga). Entre les causes que han pogut influir
esmentarem 1'enllac per carretera apuntat mes amunt i la proximitat geografica

dels termes el Catllar - la Secuita i la Secuita - els Garidells . Ambdos factors

son recolzats pel fet que el percentatge de casaments de gent de la Secuita
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i els Garidells amb gent procedent d'altres indrets sembla haver estat sempre

forca considerable.

Zona II Les circumstancies exogenes indiquen:

a) Comunicacio per carretera amb Tarragona (Constants: carretera local

Tarragona - Alcover - Valls; els Pallaresos: carretera local Tarragona - Pont d'Ar-

mentera; Perafort: N 240).
b) Aquests tres pobles formen part de l'area comercial de Tarragona, be

que Constants i Perafort enllacen tambe comercialment amb Reus.

c) Abans de l'emplarcament de la refineria, solament Constants era una

localitat amb immigracio efectiva.

La progressio betacista es deu, d'acord amb els punts exposats, a una pro-

bable influencia linguIstica de Tarragona: seria un cas d'area focal, atesa 1'es-

treta relacio que guarda la capital amb els centres considerats en aquesta zona.

Zona I L'area de maxima distintivitat en individus II no inclou la Ca-

nonja, la Pobla i Puigdelfi. El fet que la Canonja hagi passat a dependre del

municipi de Tarragona pot haver induit a la perdua opositiva.

El cas dels municipis ratllats en el mapa pot explicar-se remarcant Bur

intima relacio comercial amb el Baix Camp i la capital Reus. El cas del Morell

es ben clar: un 80 % dels articles de consurn son adquirits a Reus, ciutat amb

la qual existeix un contacte constant a nivell de comunicacions.

Restarien corn a arees residuals els pobles de Renau i Salom6 . Per tal d'ex-

plicar i raonar les motivacions que incideixen en el labiodentalisme d'aquestes

localitats s 'hauria d'investigar la zona situada mes cap al nord i que ja per-

tany a 1'Alt Camp.
No hem d'oblidar que entre el seguit de possibles condicionaments s'ins-

criu plenament l'impacte del castella. L'arribada d'immigrants es cada cop mes

considerable i l'accio dels canals d'informacio molt important. Sense valorar

aixo, dificilment podriem explicar-nos com en aquesta zona I els membres de

la generaci6 III han pogut abandonar quelcom que formava part del patrimoni

linguistic de llurs pares. Cal remarcar, d'altra banda, que el canvi no es notat

per les noves generacions: saben i observen les diferencies que presenta el

vocalisme a alguns pobles veins peril no s'adonen del proces de desfonologit-

zacio del fonema /v/. Els yells semblen mes sensibles al canvi. Heus acs, doncs,

un altre factor que indica la influencia de la prone ncia oficial emulada incons-

cientment.

B) M o t i v a c i o n s f o n e t i q u e s. - Hem vist com la posici6 inter-

vocalica pot haver estat un primer factor responsable de confusi6. Els percen-

tatges que hem tret testifiquen que la generaci6 II tendeix a conservar molt

millor v inicial que no -v- voltada de vocals. Nosaltres, basant-nos en expe-

riencies auditives propies, creiem que, en la posicio afectada, s'estableix una

correlaci6 entre /v/ poc definida articulatoriament i un producte acustic exempt
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de les vibrations provocades pel contacte efectiu entre dents i part interna del
llavi inferior. De fet, el contacte es gairebe inexistent i molt relaxat, de ma-
nera que una orella poc sensible no reconeix amb facilitat el so labio-dental:
la confusi6 amb [b] es, almenys auditivament, un fet constatable.

Hom podria argumentar que el canvi gradual observat en el present estudi
guarda un paraHelisme amb altres mutations molt anteriors en el temps. En
efecte, segons Alarcos Llorach,31 el mateix fenomen que es produeix al Tarra-
gones fou, al final de l'Edat mitjana, ]a causa que motiva al Principat la con-
fusio fonematica /v/ - /b/ d'una manera favorable al fonema bilabial. A les
zones que conservaren la distinci6, /v/ mantingue una articulaci6 prou clara
i precisa per tal que, maigrat 1'existencia de variants febles fricatives de /b/,
es conserves l'oposici6. Si acceptem aquesta explicaci6 hem de postular que
s'ha tingut clara consciencia del fonema labio-dental durant molt temps a la
nostra comarca; la perdua d'aquesta consciencia, o millor, la manta de neces-
sitat diferenciadora justifiquen una atenci6 articulatoria insuficient en la posicio
contextual mes favorable a la confusi6. Les isoglosses delimitades en pagines
anteriors i Ilur orientaci6 permeten d'entreveure unes motivacions d'influencia
geografica per part de les poblacions de prestigi mes considerable. Bs molt
possible que el binomi Tarragona - Baix Camp representi el factor que explica
una conservaci6 en els individus II a la zona mes occidental del Tarragones
i una regressi6 quasi absoluta a les poblacions mes estretament relacionades
amb Tarragona.

Pet que fa a les teories que no han pogut justificar ]a Ilarga coexistencia
de dues articulacions intervocaliques tan conflictives, cal imaginar, en el cas del
Tarragones, una originaria articulaci6 labio-dental clara en totes les positions
contextuals. Vnicament les recents pressions exogenes de caracter sbcio-geografic
i articulatori han determinat l'elecci6 i la generalitzacid d'una entitat fonologica
allf on abans apareixia l'altra.

2) Factors enddgens:

Presentarem les repercusions que comporta la desfonematitzaci6 en el dia-
sistema del catala.

Amb la presencia de /v/, la classe de consonants greus-difuses del sistema
fonologic presenta una nova possibilitat opositiva. Correlativament a les opo-
sicions interrupta-continua ] sonora-sorda entre /p/ - /f/ i /b/ - /p/ podrfem
postular /b/ - /v/ i /v/ - /f/. S'originaria aixf una disposici6 quadrangular
(sense considerar /m/):

/v/ /f/

/b/ /p/

31. E. ALARCOS LLORACH, Algunas consideraciones sobre la evolution del consonantisme
cataldn, «Miscel&nea Homenaje a Andre Martinet* II (La Laguna 1958), 5-40.
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L'estructuraci6 del diasistema hauria d'incloure aquesta disposici6 oposi-

tiva . D'aquesta manera les varietats geografiques es veurien reflectides amb

propietat.
Amb la desfonologitzaci6 de /v/, el sistema de fonemes d'ordre labial es

redueix i passa a esser de natura triangular . Es la figura que presenta Badia: 32

/b/
/f/

/p/

L'oposici6 /p/ - /f/ representa la correlaci6 interrupta-continua, mentre

que /b/ ha de fer de correlat sonor simultani dels fonemes sords /f/ i /p/. Sota

una apreciaci6 fonolbgica no s'estableix diferencia funcional entre les relacions

4d'oposici6 presentades pels fonemes inicials dels mots catalans boll/foil i boll/

poll. El mateix esdeve amb bell fel i bel/pel. Fins ara al Tarragones podiem

parlar d'una diferenciaci6 generalitzada a totes les generations entre parells del

tipus bel/vel i fel/vel: amb la desfonematitzaci6 ha estat perduda una caracte-

ristica prbpia de la variant parlada en aquesta comarca.

DANIEL RECASENS I VIVES

Tarragona

32. BADIA MARGARIT , Problemes de la commutaci6 consonantica en catala, BdF, XXI

(1965), 333.
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