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b ibl iogra f ia

El Priorat és una comarca d’un interès
dialectològic in qües tionable: es troba a
cavall de les Terres de Lleida, les Terres de
l’Ebre i el Camp de Tarragona. És lògic,
doncs, que hi trobem trets (fonètics, mor-
fològics, lèxics i sintàctics) de les tres
regions esmentades. A tall d’exemple, men-
tre que aquest és el demostratiu més
corrent a la zona, als pobles que toquen
amb la Ribera d’Ebre (cas del Masroig)
empren este. A més, el feix d’isoglosses que
separa el català occidental de l’oriental (una
isoglossa és una línia imaginària que separa
les zones que tenen una solució de les que
en tenen una altra, com és el cas del parell
granera/escombra; en aquest cas concret,
ens referim a la neutralització vocàlica en
posició àtona i a l’evolució de i breu i e
llarga llatines) parteix pel mig la comarca:
en uns pobles es fa d’una manera i en uns
altres d’una altra. A tall d’exemple, mentre
que la neutralització menor (és a dir, cinc
vocals àtones), pròpia de l’occidental, és la
més freqüent, a la Torre de Fontaubella i a
Pradell són de fonètica oriental (és a dir,
tenen tres vocals àtones). Els dialectòlegs
saben perfectament que les zones per on
passa aquest feix d’isoglosses (l’hetero-
glossa, segons la seva terminologia) tenen
un interès excepcional: el parlar xipella, que
es distribueix intermitent entre la Conca de
Barberà, la Segarra i l’Alt Urgell, no es
podria entendre sense aquest feix.

Pere Navarro és professor de dialectolo-
gia a la Universitat Rovira i Virgili (Tarra-
gona) i s’ha dedicat fonamentalment a la
descripció dialectològica de les Terres de l’E-
bre i zones confrontants. L’any 1996 va
enllestir la seva tesi doctoral, Els parlars de
la Terra Alta (publicada per la Diputació de
Tarragona en dos volums: el segon consti-
tueix l’Atlas lingüístic de la Terra Alta ).

També ha fet un estudi sobre la Ribera d’E-
bre (Aproximació geolingüística als parlars
de la Ribera d’Ebre, publicat pel Centre
d’Estudis de la Ribera d’Ebre l’any 2000),
de manera que podem dir que, amb la
publicació d’aquest llibre, es completa una
trilogia sobre els parlars de tres comarques
germanes. La tasca del doctor Navarro en la
descripció dialectològica d’abast comarcal
entronca –i l’alimenta– amb una tradició que
ja té algunes mostres de treballs semblants:
Els parlars d’Andorra, de Manel Riera; El par-
lar de la Conca de Barberà, de Carme Plaza;
El parlar de la Plana de Vic, de Carme Vilà, i
El parlar del Pallars, de Pep Coll.

L’estudi és una fotografia de la realitat
dialectal del Priorat; i s’hi poden trobar
autèntiques perles. Per exemple, la a àtona
final es pronuncia e oberta (és a dir, en
nena, les dues vocals sonen exactament
igual; és un fenomen fonètic que en gene-
ral s’estén a les Terres de Lleida i al Camp
de Tarragona). Però en molts pobles es pro-
nuncia una a velaritzada (que també tro-
bem a la Terra Alta i a la Ribera d’Ebre). Una
altra perla és que, segons Navarro, el sub-
juntiu passat en plural és cantéssom i can-
téssou a Porrera i Ulldemolins. En altres
pobles és cantéssem i cantéssam (i també,
en d’altres, cantéssim ). D’altra banda, al
Masroig se senten –fins i tot entre la gent
jove, cosa que no sol ocór rer en altres
casos– formes com jo cantavo i jo cantario.
Finalment, esmentarem que l’evolució de i
breu i e llarga llatines a tot el Priorat es pro-
nuncien e oberta –és a dir, la solució orien-
tal, a pesar que tots els altres trets fonètics
són occidentals–, llevat de Falset i la Bisbal
de Falset, on es pronuncia tancada. (El
mateix autor explica que a la Ribera d’Ebre
es dóna el cas invers: a tot arreu és tan-
cada, llevat de Ginestar, on és oberta.)

Navarro es caracteritza per descriure
amb el màxim rigor tots els fenòmens.
També segueix escrupolosament el mètode
d’enquesta dialectològic, condició indis-
pensable quan es fa un estudi d’aquesta
mena. Ara bé, aquest mè to de té, lamenta-
blement, els seus pa ranys. En efecte, algu-
nes conclusions de l’estudi no s’ajusten a la
realitat. I és una llàstima, perquè el llibre era
una ocasió immillorable per a donar dades
sobre el parlar d’aquesta comarca.

Així, Navarro afirma que «exclusivament
a Marçà» s’empren les formes de 1a per-
sona del pretèrit imperfet i del condicional
jo menjave, jo creie, me pensave, jo farie, jo
dormirie, totes amb e tancada (la 3a per-
sona és amb a: ell menjava, ell faria ). En
nord-occidental la e tancada és el morfema
de 3a persona (jo menjava però ell menjave;
jo faria però ell farie ): d’aquí la importància
de la troballa de Navarro. Però les dades que
dóna no són certes: a Falset també es diu jo
menjave, jo creie, me pensave, jo farie, jo
dormirie (i la informació la tenim de primera
mà: qui signa aquest text és falsetà i ho diu
així). La desafortunada afirmació de Navar -
ro es pot explicar perquè les enquestes es

fan a una mostra representativa de la pobla-
ció molt reduïda, fins al punt que la manera
de parlar de tres persones acaba essent
representativa de tot el poble en un llibre de
dialectologia. Si els enquestats de Falset van
pronunciar jo menjava, poca cosa hi pot fer
l’investigador. (En descàrrec de Navarro
direm que aquest tret està en regressió a
Falset –si bé només entre la gent jove–,
mentre que a Marçà es manté vivíssim fins i
tot entre la canalla.)

Una altra mancança que hi detectem és
que no explica que –també a Marçà i Fal-
set– l’imperatiu singular converteix la a final
en e tancada quan va seguida de clític
(espere’t per espera’t, compre-la per com-
pra-la, agafe’t per agafa’t, etc.). Aquest tret
s’explica segurament perquè la forma ver-
bal s’interpreta com una sola paraula (i pas-
saria el mateix que en casa > cases ). És un
resultat fonètic que no hem sentit dir enlloc
més; per tant, lamentem que no s’hagi con-
signat. L’autor tampoc no ha detectat al
Lloar el demostratiu masculí aqueste, híbrid
entre aquest i este (el Lloar se situa just al
damunt de la isoglossa que separa aquest i
este; sembla ben bé una solució salomò-
nica). Finalment, fem notar que tampoc no
hi veiem cap explicació sobre la caiguda de
i intervocàlica (noa per noia ), no gens
estranya a Falset. Navarro ha detectat
aquest tret a la Terra Alta (al Pinell de Brai,
reao és la pronúncia de reiaio), i creiem que
és una troballa important, perquè els llibres
de dialectologia (cas de Els parlars catalans,
de Joan Veny) només localitzen aquest
fenomen a les Illes (orea, per orella [recor-
dem que a les Illes ioditzen i, per tant,
aquesta ll es pronuncia com si fos i ]).

Destaquem, com a aspecte positiu, que
de tant en tant Navarro fa fer al lector un
tast de sociolingüística. En algunes notes a
peu de pàgina l’autor dóna compte d’al-
guns canvis que s’estan donant. Aquesta
informació precisament dóna relleu al lli-
bre: no és tan sols una foto fixa –com solen
ser aquesta mena de manuals–, sinó que
també es projecta en el futur. A tall d’e-
xemple, esmentarem que, referint-se a la
solució de i breu i e llarga llatines (a Falset,
e tancada, i a la resta, e oberta), comenta
que cada cop més se sent e oberta a Fal-
set, sobretot entre la gent més jove, a
causa del contacte amb altres prioratins
(efectivament, avui dia a Falset és possible
sentir totes dues solucions). Navarro es pre-
gunta: «Com acabarà l’anivellament fonè-
tic a Falset? Hi guanyarà l’articulació prò-
pia falsetana o la dels nouvinguts d’altres
pobles veïns?»

Diguem, finalment, que el llibre s’a-
companya de mapes de la comarca en què
s’il·lustren les solucions de cada poble.
Aquesta tècnica de representació permet
de visualitzar més fàcilment la distribució
de trets fonètics, morfològics, lèxics i sintà-
tics en un territori.u
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