
La llengua abans de la lingüística: Arran 
d'unes notes d'Antoni de Bastero 

Swer Pop obria el primer volum de La diakologie amb una sentencia més 
aviat categbrica: C e s t  seulement la fin du m I I e  sikcle que les dialectes 
ont retenu d'une maniere constante l'attention des linguistes; auparavant, les 
recherches portaient principdement sur le probleme de la formation des 
langues littéraires et de 1'6volution du langageb (1950, XXIII). Aquesta ob- 
servació, plantejada en forma de premisa, resulta d'un gran interes. De les 
parades de Pop es dedueix que, abans de l'aparició en escena de la lingdstica 
moderna, els dialectes no comptaven. Maxim, aportaven unes pistes addicio- 
nals i vichies en relació amb les construccions importants, que eren les Ilen- 
gües de cultura. Perb, naturalment, que no comptessin en si no vol pas dir 
que no hi fossin. Ben al contrari. Hem de pensar que, en els prolegbmens de 
la histbria contempor?mia, el magma dialectal subsistia intacte, di& a les con- 
vulsions d'un anivellament lingüístic que per forp  només p d i a  haver tocar 
una pan ínfima de les societats. La paradoxa sembla evident. Abans de finals 
de1 ~ I I ,  els dialectes eren tan vius que no reclamaven I'atenció de ningú. 
En tot cas, de ningú que en volgués inferir una qualsevol utilitat «científica», 
o simplement una suposada regularitat estructural. Chambers i TrudgiU ja 
advertien d'aquest oblit, i el contrastaven amb el fet que justament les re- 
marques sobre les diferencies territorials d'un idioma «are so commonn en 
tots els temps. No sera fins ben entrat el xx, amb el saber dialectolbgic ben 
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estipulat, que aquesta mena de descripcions deixaran de ser ((intuitive and 
casual» (Chambers & Trudgill, 1980,15-16). 

El mestre Veny ha concretar el panorama inicial de la dialectologia en els 
següents termes: «La valoració dels dialectes com a peces substancials de l'es- 
tudi científic &una llengua és tardana. Fins als segles mn-xrx els parlars po- 
pular~ van ésser considerats com una degeneracid &una llengua anterior. 
Potser per aixb els romanistes de la primera epoca es van ocupar sobretot de 
la llengua escrita, de la llengua literiria. Els nous aires del romanticisme, amb 
la seva girada d'ulls cap a la vida rural, deu[en] tenir algun paper en el desvet- 
llament de I'interks cap als dialectes. Vers els anys 70 de la dinovena centú- 
ria, amb Ascoli i comparatistes com Rask i Grimm -que cerquen en aque- 
lles varietats un complement de la linguistica histbrica-, s'inicia I'exploració 
científica dels dialectes, que aniri desenvolupant-se de manera creixentn (Veny 
1986,63). El romanks Pop devia tenir raó. No podem parlar, en propietat, 
de dialectologia fins al moment en que podem comenqar a parlar, en pro- 
pietat, de lingüística. Així, I'impressionisme anterior cauria fora de la histb- 
ria de la disciplina dialectolbgica, i quedaria relegat al que Y. Malkiel associa 
amb la seva aetapa pre-cientifica (Malkiel1976). Tot plegat, amb un temp- 
teig ({intuitiu i fortuit». 

&a com ara, encara 6s hora que s'hagi recollit la proposta de Pop en el 
sentit de fer una ~histoire detaillée,, de la dialectologia que en contempli, 
tambk, la fase mes inicial (1950, m). Que estudli les raons, si n'hi ha, que 
la van activar in nuce. Que perfili les bases sobre les qualss'edificari, en el 
XIX i xx, la «ciencias variacionista. Que es plantegi, en fi, quina importbcia 
es concedia a la formalització territorial de les Ilengües abans d'aquesta eta- 
pa, m& enüi de I'auxili etimologista i del complement escriptural. Hem d'ad- 
metre que la qüestió no té un tractament ficil, ni únic. La interferencia cons- 
tant del referent illustre, emmarcat per la llengua escrita de torn, pot fer passar 
per «realistes. unes obse~acions que no ho són. La degradaci6 del vulgaris- 
me a la condició d'anomaiia cultural amagari durant segles, i aixb fins al 
moment de la revaloració del vulgtlr com a garant de les essencies nacionals, 
la vida dels dialectes. O els concediri una patina fasa, per a ús de la literatura 
m& o menys (,popular)). Tot són problemes, doncs, a I'hora de rescatar el 
detall d'una historia no feta; no feta perb dita. Ens queden, tanmateix, uns 
quants testimonis que escapen a aquesta ocultació. El de I'academic Antoni 



de Bastero, desencadenant del present atticle, el glossarem més endavant. 
Abans, encara, passarem una revista surnaríssima a alguns companys de viat- 
ge del canonge gironí. 

EL SOTABOSC DELS DMLECTES 

Sabem que el mot ~dialecten, amb el significar actual de 'varietat local de 
Ilengua', no 6s gaire antic. De fet, compareix forqa tard en la majoria de les 
Ilengües romhiques, i de les europees en general (veg. Veny 1986,11-12). No 
deka de ser significatiu que adialecte~ comenci a figurar en el kxic dels vul- 
gars nomes quan aquests prenen carta de naturalesa normativa. El nakement 
de la nova accepció de adialecten sera conseqü&ncia directa de I'establirnent 
de les Ilengües nacionals. En un moment en quk el debat lingüístic el centra- 
ran les «Ilengües comunes)), els dialecres hauran de ser tinguts presents, enca- 
ra que sigui perquh, des de la seva irreductible vitalitat, esdevenien un pro- 
blema per a I'exit d'aquelles. Perb, d'entrada, seran un problema menor. L'ús 
dels idiomes reglats, almenys dintre de la campana rominica, veurh en el Ila- 
tí el seu principal competidor. El repte de les Ilengües de cultura consistia a 
homologar-s'hi, hincionalment i estructuralment. Tant des de la pretensió 
d'arrabassar-ne espais d'expressió com des del punt de vista de la íixació gra- 
matical. Un cop superat aquest primer impis codificador, la situació canvi- 
ara substancialment. Llavors el problema menor s'engrandirh, a remolc de 
I'expansid social -de la democratització- de les srriptae de referencia. 

En principi, per tant, es produeix la constatació de la pluralitat en el si de 
les grans Ilengües. 1 no res mis que aixb. És el que fa Covarrubias en el seu 
tesaurus espanyol, quan associa els dialectes a les «diferencias por las cuales se 
distinguen los que son de una provincia o de otra» (1611, S.V.). Aquesta deu 
ser la font d'on beu el canonge castellanista Alexandre Domhnec de Ros, ai- 
xoplugat sota el pseudbnim de Juan Gómez Adrín en la polkmica al voltant 
de la llengua amb que s'havia de predicar a Catalunya. Per a aquest personat- 
ge, intelligent, sagaq i, com diem, castelianista a ultranqa, ntodos los reinos 
tienen una lengua común, la cual comprende en su latitud varios accidentes 
de idiomas, dialectos, y propiedades singulares de las provincias que contiene 
en si». Ros nota que aixb ja ocorria en el grec classic, en I'hebreu, i en la Ilen- 
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gua italiana, «de la cual son partes otras [Ilengües], como la florentina, la 
lombarda, napolitana y veneciana, las cuales no dicen diferencias substanciales 
sino muy accidentales y que son al quitarr (1636,103-104). 

Amb tor, de la mera constatació no tardarem a passar al franc rebuig. Els 
dialectes, de tan útils com eren, resultaven incomodes per a la imposició de 
les llengties. El paradigma racionalista, otdit a l m i  i escampat amb les llums 
setcentistes, s'afanyari a definir les parles espontanles com a corrupteles dels 
idiomes complets; o sigui, de les Ilengües escrites. L'exemple més notori 
d'aquesta actitud el tenim formulat en la consagració del terme pators per 
1'Encyclopidie. En aquesta obra, el mot dialecte no mereix cap m h  conside- 
ració que la que es desprkn del seu histotial etimolbgic. Sí que en mereix una 
d'especial el mot (ja antic, d'altra banda) patois, que aquí consta com un 
~langage corrompu te1 qu'il sr parle presque dans toutes les provinces: diacune 
a son patois; ainsi nous avons le patois bourguignon, le patois normand, le 
patois champenois, le patois gascon, le patois provenpi, etc. On ne parle la 
langue que dans la capitale. (1765 174). ((Dialecte)) havia buidat el seu con- 
tingur semantic sobre «patu&». Si es vol dir així, se n'havia fet sinbnim. 

La ideologia dominant en la societat compartia, de forma uninime, aquests 
dictats enciclop&dics. Perb, tot comptat, la nosa subsistia. Elspatois els se- 
guia gastant gairebé tothom, i per norma general en exclusiva. A Franp, com 
per tot Europa, aixb era així. Si, compensen els iHustrats d'arreu, la realirat 
sol dehgir el guiatge de la raó, per quk havia de succeir altrament amb els 
usos lingüístics? Els dialectes existien al marge de I'ordre ideal de les coses. 
Eren un reflex palpable -un altre m& de la intemperincia de la naturalesa. 
Funcionaven, per dir-ho kantianament, a I'empara de la minoria d'edat dels 
homes. La cultura, que nomds es podia vehicular des d'una cllenguan ben 
constituida, els havia de combatre, s'hi havia d'acarnissar. D'aquf I'oblit sor- 
prenent que constataven Charnbers i Trudgill. D'aquí el retard de la dialec- 
tologia; de la dialectologia, com si digudssim, feta en positiu. El segle m11 

repensara el renajxement europeu; el nmillorara». Pel que toca al món de les 
Ilengües, el m11 tambd voldri acabar la feina de I'emancipació dels vulgars 
encetada entre el xv i el m. 1 aso ,  a costa dels dialectes. 

Una alma cosa és que se'n somís. La persistencia de I'element irracional -la 
naturalesa en brut- sobre el racional -la cultura de les Ilums- era massa obs- 
tinada. Igual que succeia amb les classes i els estaments, les IlengUes vivien 



installades dintre de les comunitats segons una distribució estitica, heretada. 
En aixb ens sembla [robar-hi la marca distintiva de l'Antic Rkgim. En aquest 
cas, de I'antic regim sociolinguístic, caracteritzat per una disposició dels idio- 
mes que, en el fons, no diferia gaire de la disposició general de la societat. 
Les «Ilengües» ocupaven I'escalafú superior de la piramide social; una reserva - 
inasequible per a la majoria de la gent. A la base d'aquest ordre de coses, els 
ndialectesr no podien fer m b  que campar-la vegetativament. Com, val a dir, - 
havien fet sempre. El contacte entre les dues esferes, m& que impossible, era 
infieqüent. ~ i x b  explica per que wsta tant de trobar dial&smes en k llengua 
formal, maioritbiarnent impresa, de I'edat moderna. 1 si en trobem, que no 
se signifiquin com a d s .  L'Europa rominica d'abans del XIX ens brinda una - - 
multitud d'exemples d'aquesta rígida distribució de papers, que alguns in- 
terpreten, creiem que abusivament, fent recurs a la noció de diglbssia No hi - 
podia haver diglbssia en un món definit, essencialment, per I'autosuficikncia 
monolingüe (monolectal) de la majoria dels seus membres; en un món plu- 
ral, heterbclit, on cada dl,lula social tenia el que Herder en deia «el seu centre 
de gaveta[», la seva forma de vida peculiar. Hi havia, si percas, tota una al- 
tra cosa. 

Al llarg del Setcents, les gramatiques ~raonadesn acapararan I'espai de la 
reflexió idiomarica (veg. Ricken 1978). Pero no tant com ens podrien fer - 
pensar les grans dedaracions de principis. És mis o menys en aquest moment 
de la histbria que, parallelament, s'obre una escletxa per on es filtra el bodegó 
de la realitat ikmediata. Sense moure'ns de I ' ~ u r o ~ a  Ilatina, el sotabosc d&- 
lectal comenp a ser exhumar per uns quants naturalisres de les llengües. A 
Italia, evidentment, ja se n'havien fet provatures amb anterioritat. Hi havia 
una tradició que arrencava de Dante, i que esclatava amb la ~questione della 
linguan. Ara be; en la fase inicial de la histbria linguistica itaiiia, els dialectes 
hi solien ser tractats, en darrer terme, com a fonts notables d'enriquiment 
del volgare illustre. Per tant, com a espkcimens depurats de la seva condició 
popular, plebea. Leonardo Salviati en cena manera culminara aquesta comesa 
el 1584, traduint a dotze dialectes diferents pan de la primera jornada del 
Decamerone. El fet que tot iust es limités a una dotzena de formes selecces, 
en un món com I'idik al qual se li'n podien haver rastrejat milers, ja ho diu 
tot. Durant el XYII, I'interh pels dialectes d'Idia esdevindd apologia Maurizio - - 
Vitale ha inventariat aquests testimonis, i ha wndbs que cl'asseverazione dei 
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valori dei dialeti5 [. . .]  roced de va da1 preciso riconoscimento dei dialetti come 
parlate vive, come lingue naturdin (1988, 312). En canvi, 6s al X ~ I I  que 
Nsorgono un po' dappertutto dizionari dialettali che elencano le forme 
vernacolari, puristicamente giudicate "storpiature" da estirpare e sostituire con 
le forme corrette della tradizione cruscante* (Matarrese 1996,169). Tot i les 
aparentes, la intenció d'aquests diccionaris feia joc amh la voga il.lustrada, 
que no pretenia res mes que fornir als dialectbfons les veus correctes de I'ita- 
lia, sobreposant-les a les seves regionals. 

L'evolució italiana la podríem resseguir una mica pertot. A la Suissa 
francbfona -anivem a dir, a la Suissa franco-provenqal-, Philippe Bridel, «le 
doyen Brideln, elabora un primer Ghaire  derpatoir de la Suirse romanaé 
(1764). En els paisos d'Oc, tenim els repertoris lexiwgrafia &un Pellas (1723) 
o d'un Achard (1784) per d proven~al, i d'un Sauvages per al  llenguadocii 
(1756). La il.lusió del transit al frances hi domina. A la Franqa francbfona, 
irradiadora de les Iluminiries enciclopkdiques, aquestes temptatives tealistes 
tenen una culminació si mis no curiosa. Henri Grkgoire passa per ser el pri- 
mer dialectbleg francks, ni que sigui malg~k lui. L'enquesta que desplega a 
partir de 1790 amh la finalitat de liquidar els «patois» esdevé un recensió 
bastant completa de les parles vives, une ~peinture de la societén (Certeau, 
Julia & Revel197s,rs). Abans d'operar s'havia de conkiier I'ahast del mal. 

En aquest sentit, el panorama de I'Espanya setcentista no resulta menys 
interessant. Cap a 1730, Martín Sarmiento emprkn una.inspecci6 a fons de 
I'antic regne de Galícia. Com assenyala J. L. Pensado, «sus intereses lingük- 
ticos se centran preferentemente en torno al lkxico, el cual ha de ser 
fundamentalmente la fuente de su estudio histórico». El pare Sarmiento té 
al cap, dona,  un propbsit de reconstrucció del lk ic  local, i <<para realizarlo 
intenta una clasificación del mismo basada en el uso; con este criterio distingue - 
la lengua que se escribe de la lengua que se habla, y supone en consecuencia 
a la segunda más pura y más conservadora que la primera» (Pensado 1974, - 
12). Com que el gallec del m11 era un idioma només o fonamental- 
ment parlat, la sola tria d'aquest marc rominic ja decidia la limitació a I'oral. 
Per consegüent, segons Henrique.Monteagudo, ca lingua escrita e culta 
quedaba derogada dos seus intereses, e a lingua falada e popular situáhase no 
centro das súas pescudas~. Cosa extraordinaria per a l'epoca, que situa 
Sarmiento «na avangarda dos pensadores do seu tempon, i constitueix <,o 
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anuncio da revolución filolóxica que só rebentou con todo o seu vigor nos 
centros más avanzadas da Europa do século m» (Monteagudo 1999,269- 
260). Les cales de Jovellanos en el vocabulari d'Astúries (de cap a 1791) de- 
gueren maniobrar amb aquest precedent directe. 

Pel que fa a I ' h b i t  catalanoparlant, I'aetapa pre-científica» va donar una 
collita francament pobra. Amb anterioritat al Setcents, capturem unes comp- 
tades apreciauons de les diferencies territorials de I'idioma, basades sempre 
en details de repercussió ortografica (veg. Rafanell 2000, 17-47; i també 
Rossich 1995). És cert que des de Vaikncia s'exalp l'apitxat metropoliti. Perb 
a fi d'avalar una i<llengua valenciana)> especial, no pas cap dialecte particular 
(veg. Rafanell 2000, 48-109). A part d'aixb, ben poca cosa. D'aquesta 
precarietat n'hauríem de destacar les notes manuscrites (1724) de Joan Tor- 
res i Oliva, corresponsal de Bastero, en relació amb els «vestigis vivents en 
aquellas parts de Fraga, de la ribera de Cinca y de la $Ebro, ahont per dir 
plap, plata, plat, plou, etc. pronuncían pliap, pliata, pliat, piiou, etc., fent 
en una sola síl.laba de la i després de la 1 ab la vocal que li segueixn; que es 
completarien amb ~~aiuas irregularitats [que] tenen en altras pronúncias, com 
també en altras parts de Catalunya, la observació de las quals serviria a fer 
vkurer la irregularitat de algunas ortogratias y pronúncias antiguas* (ms. 3-11-3 
RABLB, f. [45r]; ap. Rafanell1989,257). Tarnbé podríem retreure, aquí, el 
mapa que esbossa Antoni Alegret en un seu discurs a I'Acadkmia de Bones 
Lletres sobre l'ortografia antiga i moderna del catala (1792). Per a eU, per es- 
criure bé aquesta llengua fa falta «una individual apuntasión de la diversidad 
de voces que ha adoptado la Provincia de Cataluña, dende sus más remotos 
t iem~os hasta nuestros días. en los distintos ~artidos o territorios aue la 
componen, es a saber, el Empordán, el Urgel, el campo de Tarragona, las 
riberas del Ebro, las immediasiones del Llobregat y las costas del mar» (Ui- 
gall4,39 RABLB, f. [rr]). Un any després, i segurament a instancies del mateix . 

Alegret, Marii Sans es refereix als «pueblos de fuera de la capital» que anicu- 
lenpaia, i no palla com a Barcelona, fet, aquest, que creu associat amb .el 
comercio con los castellanos y estrangerosr (Iligall 15, 33 RABLB, fs. [jvl- 
[q ] ;  ap. Rafanellrg9o,170). 

Total, no gaire res de digne de ser tingut en compre fins que, a l'últim 
trarn del m, un Mili, un Guarnerio o un Aicover no empendran les seves 
descripcions d'algunes varietats catalanes (veg. Veny 1986,145). Perb tot aixb 
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ja es fad. al caliu d'una nova mentalicat, &un moviment que, per dir-ho aixi, 
~sanctified everphing connected with "the peoplen» (Robins 1997,210). El 
romanticisme, en efecte, va veure en els dialectes el reflex més original de la 
parla viva dels pobles. El retorn a la puresa, a les fonts de la ingendtac huma- 
na, va trobar en les parles impulsives un suport important. Rousseau mateix 
bi alludia en el seu Essai sur l'origzne des dengues. Els idiomes primitius s'ha- 
vien individuat per «causes naturelles)); i la principal d'aquestes causes «est 
locaie, elle vient des climats oii elles naissent, et de la manikre dont elles se 
forment» (Kremer-Marietti ed. 1781, 118). A finals del ~ I I ,  I'aportació de 
la filosofia germinica no fari més que consolidar la nova valoració naturalis- 
ta de les iiengües. Llavors, aquestes ja podran apariixer com «la manifestació 
fenomknica de I'esperit dels poblesi), tal com postulava Humboldt (ap. 
Formigari 1977,142). Una manifestació viva, insistim-hi, perquk era en boca 
del Vofk. Humboldt escriu: «no 6s un joc va de paraules constacat que la Ilen- 
gua emana, divinament Iliure, de i'activitat espontania, només de si matei- 
xa, mentre que les Ilengües estan lligades i depenen de les nacions a que per- 
tanyen, ja que aleshores es colloquen dintre d'uns Límits ben determinatsn 
(ap. Formigari 1977,134). No sabríem trobar una definició rnh fina, més 
contempohia, del fet lingüístic enth coma fet social. Aquesta llibertat pri- 
migknia ja no pasa per ser una rkmora cultural, sin6 al contrari. És el basa- 
ment de tot l'edifici de i'idioma nacional, arbiuari i posterior. L'impuls pri- 
mer de la llengua collectiva es trobava, exactarnent, en la forp  de la llengua 
viva (la «Libendige Sprachkraft~ de Fichte). Per dir-ho amb Lia Formigari, 
el romanticisme linguístic va optar per una «metafisica dell'empirico e del 
sensibile [. . .] accanto e conrro la metafisica della ragioneu (Fotmigari 1977, 
12-13), El «patois» ara no aniri en contra de la llengua d'una nació; rnés aviat 
en sera la mostra m& essencial i pura: L' Ursprache que sustenta l'especificitar 
d'un poble. 

A Catalunya, Magí Pers i Ramona assimilara d'una forma forp  particular 
aquesta nova valorització dialectal. Gricies a la via oberta pels filbsofs romh- 
tics, desplegara, total llarg de la Historia aé de lenguay de la literatura cata- 
Lzna (1857), una apologia dels dialectes, de la seva utilitat i del seu esdeveni- 
dor. El següent passatge expressa prou clarament en quins termes pensava: 
«cuando progresa la lengua dominadora de una gran nación, progresan así 
mismo los idiomas enclavados en la misma. Esto es incontestable. Los 



dialectos de España, Francia, del mundo todo, a voz en grito lo proclaman» 
(1857, 59). 1 en un altre Iloc, Pers escriu: alos temores que muestra el autor 
de la Historia de la lengua romana [de Francisque Mandet (1840)l por la 
cercana destrucción de lospatois que se hablan en el vecino imperio, no solo 
son infundados, sino que ni posible es siquiera semejante suposición» (1857, 
309). 1 encara: «Nadie puede negar ahora que estos dialectos son más ricos, 
flexibles, dulces y armoniosos de lo que eran mil años atrás)) (1857,311). La 
prova d'aixb la dóna acarant tres textos, un de tolosa del xrv amb un del 
XVII i un altre del wc del mateix país. La conclusió que en ueu és sensacional: 

Dlgase ahora francamente, jcuál de estas tres muestras es más culta? No 
titubeamos en afirmar que la úitima; y el resultado no podría ser otro. Los 
progresos que ha hecho Francia durante estos siglos algo hablan de influir 
en la cultura y perfección del lenguaje tolosano. Pero si al pulimiento y 
perfección que han esperimentado todos los dialectos de Europa, a causa de 
la civilización que esta región del globo ha alcanzado, se le llama corrup- 
ción, debiera decirse igualmente que todas las lenguas conocidas, en vez de 
perfeccionarse, se han corrompido también. Más no es asi, sino que todas 
han alcanzado una cultura y pefección relativa; esto es, que según el progre- 
so y civilización de los pueblos ha hecho, así tarnbien ha sido el adelanto y 
perfección de sus respectivos idiomas. Ley invariable en el orden natural de 
las cosas humanas (Pers 1857, 311-312, nota). 

M& que d'idealisme estricte, potser hauriem de parlar &un idealisme brut, 
aquí. Certament, Pers valora els diaiectes en positiu, i aixb revela un canvi de 
perspectiva. Perb, quina mena de «dialecres»? Uns queja són suplerts per les 
Ilengües. Si percas, uns dialectes passats en net, perfeccionas per la <(civilit- 
zació». En el moment en que va donar a coneixer la seva Historia de La lengua 
y de La literatura catahna, a Espanya es comensava a cance'lar l'antic rkgim 
sociolingüistic. Hi empenyia el nou món liberal, que estava dinamitant la 
p i rh ide  arcaica amb una renovada estnicturació de l'estat. Particularment, 
amb unes renovades infrasuucnues i un renovat esperit. Al capdavant d'aquest 
esperit, hi anava la gramarica i l'ensenyament, i I'ensenyament de la grama- 
tica. $S casual que el mateix any de I'edició del volum de Pers es promulgui 
la famosa llei Moyano, que fa de «la gramática y ortografía de la Academia 
Española [. . .] texto obligatorio y único para estas materias para la enseñanza 
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pública» (ap. Ferrer i Gironh 1985,70)? No. Els dialectes no hi tenien cabu- 
da, en el nou món. Tot els anava en contra. Tot, menys la ~filolo~iaa. SI: els 
dialecres són sacrificars del   la real en el mateix momenr que comencen a 
comprar en el pla ideal de la nova ciencia lingüística. Magí Pers, &did amic 
dels dialectes, en devia ser conscient. Com que la conciliació de ullengua» i 
cdialecten s'havia fet inviable, sempre quedava la possibilitat de jugar amb 
les paraules i ueure'n un equilibri positiu, cenyit a I'«ordre natural de les coses 
humanesn. Que és com dir a I'ordre raonable de les coses. Els dialectes avan- 
carien si avancaven les Ilengües, i viceversa. No cal dir a qui ha donar la raó, 
el pas del temps: si a Francisque Mandet o si a Magí Pers. 

UN L ~ C  DIALECTAL MANUSCRlT 

Hem escrit més amunt que, a la Catalunya del XVIII i del primer m, el 
panorama de la inquietud dialectal era molt limitat. Amb el document que 
donem a conkixer aquí, potser haurem de corregir una mica aquesta impres- 
si6.I és que es uacta d'un document excepcional. Tan excepcional com apa- 
rentment poca cosa. De fet, som davanr d'unes simples notes -el que avui 
en diriem unes «notes de campn- que ocupen tres fulls solts. Es uoben inclo- 
ses dins del ms. 3-111-4 de la Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona, on 
es reuneixen els materials de la segona part de la Historia de la llengua catala- 
na d 'h ton i  de Bastero. Concretament són els fulls 15, zr i 25 d'aquest manus- 
crit, que encara avui figura en I'inventari de I'Acadkmia, sense que en consti 
l'autor, com a Estudios sobre la lengua española (veg. Feliu 1997,182-189). 

Com el pare Sarmiento, i segurament un xic abans que ell, Bastero anota 
el que ha sentir a dir a la gent humil, receptacle de la llengua viva del seu 
moment. No sabem quina finalitat I'hi va moure, ni si les notes en qüestió 
eren part d'una llista més completa. Podem intuir que, inicialment, aquest 
petit lexic havia &integrar una part no redactada de la seva Historia dp la Ikn- 
gua (veg. I'estudi introductori a Bastero 1997, 44-45). O podem suposar, 
inclús, que no I'hagués pensat amb cap intenció concreta, amb cap altre 
objectiu que el del mer divertiment. Del que sí que no hi ha dubte és que, 
vohns nolens, Bastero hi va fer un exercici del tot inusual, ~avantguardista~. 
Ja hem vist com resulta de difícil trobar, en ple XVIII, referkncies directes a 



I'oralitat franca, aliterkria, i com aquesres acabaran sent patrimoni del saber 
dialectolbgic de finais del m. Doncs be; Anroni de Bastero, savi, antiborbbnic 
significat i sagristi majar de Girona, aquí en dóna unes quantes, consignant- 
hi sovint el nom de I'informant, i quasi sempre la seva procedencia. Va 
apendre el «mktode» a la seva Italia adoptiva? Alla, da selva degli dialemi» 
(De Mauro 1963 [1986,21-271) havia donat joc, des de Dance, a un progra- 
ma de gran abast. Perb no encara, que sapiguem, a cap eenquestan; ni a res 
que s'hi assemb1é.s. 

És evident que no motiva el canonge filbleg cap afany de descripció dia- 
lectal prbpiament dita, ni la delimitació d'un territori linaüistic determinar, - ., 
i seria fora de lloc tractar-lo ara de dialectbleg auant L2 leme; volem dir, de 
gebgrafde I'idioma. Intui'm que a Bastero el guiava només una curiositar 
per la realitat local d'una llengua que pera el1 conservava una extensió supe- 
rior, atestada pels poetes medievals, pero que era alhora ben viva sobre el 
terreny (veg. Feliu 1999, 107-117) No sabem exactament per que va anotar 
uns rnom i no uns altres, perb és admissible pensar que els localismes d'aquesta 
mena podien sonar ja una mica «estranys» a les orelles d'un barceloni com 
ell. Sigui com vulgui, i com que aquests papers no tenen un format homo- 
geni, ni hi observen cap mena d'ordre intern, ens hem permes de reordenar 
les diferents anotacions, de numerar-les i d'agencar-les de la manera més 
convenient al desenvolupament del nostre comentari (n'hi ha una transcrip- 
ció pdeogrhíica, en la seva disposició original a Feliu 1997.642-644). 

Una bona pan dels mots apuntam per Bastero no renen pera nosaltres cap 
mis interks que el fet de saber-los recollits de viva veu i no a partir dels textos 
o dels diccionaris ja existents a I'epoca. Són els següents: 

I. abundós (abundant): en Jaume de Salt 
z. ardidesa (atreviment): la mare de I'escoli, oncle d'en Casamort. ftern en 
Joseph y en Nan, etc. [i en un aine lloc: ardideza: lo Nan, i differens altres] 
3. broet (caldo flac, brou de pa, etc.): en lo terme de Agullana, que confina 
ab Rosselló -ítem Recort, vicari de dit terme y parroquia 
4. bruelar (midar de la vaca); bruel (lo crit del vadell): la Rosa de la Mota 
5 .  cabirol (lo mascle de la cabra saivage -tos& cavriuolo; l. capreolo): item 
lo monge Lledó, que n'agafaren un, que en lo Empordi s'i trbban, i jo li 
preguntl: -u& vol dir cabirol?, y el1 responguk: -lo mascle de la dayna, o 
cabra rnontesa 
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6. esquerpa (ferkstega): Ltem Maria la cuynera -parlant de gallinas diguk: 
aquesta 6s esquerpa 
7. estrenyor (empentas): ítem la Rosa de la Mota, criada 
8. feresa (fredat): en Nan, y altres del present bisbat 
9. for~ut: lo Nan 
10. joyosa (molt alegra): Maria, la cuynera 
11. moxa, estar tota moxa: ltem dita Maria, la cuynera 
12. ranyoc (caganiu -se diu tan dels animals c o n  dels aucells-, lo mks petit): 
ítem en la Selva. Se diu en particular del caganiu dels porcells 
13. rasor -la r n0.s pronuncia (ganivet de butxaca, qu.es plega): ítem en 
Arenys 
14. ratinyol (ratoll): Maria la sabatera 
15. gastar sobergament: Joseph 
16. temenza (temor): la Maria de Moya 
17. tustar (picar, y comunament, en Gerona y fora, picar a la porra): lo Nan 
18. vellor (vellesa): un home de envers Olot 

D e  totes aquestes formes, els diccionaris de Pere Torra (1640) i Lacavalleria 
(1696), que s6n els més usuals a l'kpoca, nomes recullen cabiroliferesa. Al 
Torra hi trobem també brouhet, que  és en  realitat la mateixa forma registra- 
da en I'anotació 3. Per tot aixb, és inqüestionable que la llista de Bastero parteix 
d'autkntiques fonts orals. Ho confirmaria, a més, el fet que es tracta de mots 
d'ús eminentment colloquial, dels quds  n o  hi ha  documentacions literiries 
gaire antigua. La forma lardidela, per exemple, el diccionari d'Alcover i Moll 
n o  la documenta fins a Massó i Torrents; ratinyol, mot genuinament em- 
pordanb,  en  Victor Cataii; vellur, e n  Ruyra-hi ha, no  obstant, algunes ex- 
cepcions a aquesta regla, com ara la paraula temenfa, que pe ra  Coromines 
«ha restat un  b4 permanent de  la llengua literiria),, pero Ksense ser freqüent 
en I'ús coiloquial~ (DECat VIII, 385). 

Tenen el mateix valor que els mots de  la llista anterior alguns elemenrs de  
fraseologia popular que trobem també recollits de forma esporidica. S6n 
aquests: 

19. a regna solta (6s regna, rena o renda: fre) 
20. caticatasca, menjarem I'ou per Pasca: la germana de na Maria sabatera 
11. fer dolencia (fer dol): la cuynera Maria 
zz. venir a cap (madurar-se lo bony o inflor, etc.): [...] lo fuster (lo pare) 



Perb el nostre document pren un interks superior quan recull algunes ai- 
tres anotacions que registren mots o accepcions no documentats en cap dels 
nostres repertoris lexicogdia de consulta habitual. Per exemple: 

23 marcar (enconar -lo llop marca la ovella-): item la germma de la Maria 
sabatera 

Aquest verb, que es deu haver d'escriure mrcar, potser s'hauria d'explicar 
a partir de la imatge d'un pronunciat arquejament que es produek en tot el 
cos dels animals quan es veuen amenagats o encortats per aigun perill. 
L'Aicover-Moll recull precisament I'adjectiu anarcat, en aquest sentit, a 
Benavarri (AcM I, 660). 

24. En lo Rosseiló: braqolar: granxukr; brqol: braqola; raim. rims; citrella: 
poal, y pitxell; noy y noya: minyó, etc. (noy no I'úsan); corre (número qua- 
tre); meytadella (meyrat); hstella 4 s  mesura de vi (ítem portó, etc.) 

D'aquesta perita llista de mots rossellonesos, no hem pogut documentar 
el terme fustella, que previsiblement es deu haver de relacionar amb fusta en . . 

el sentit de 'b6ta o recipient per guardar el vi' (AicM 6,103) Cope i rims s6n 
variants dialectals fonkticament extremes, prou conegudes (sobre cotre ve- 
geu GHBad 130 i DECat VI, 889; rim a DECat VI1 54-55). BressoLz i granxoLzr 
s6n variants lkxiques característiques del rossellont?s (AcM 2,664 i 6,382), 
i la forma minyd és absolutament normal a I'epoca -tal com fa wident I'obra 
del dergue gironh Baidiri Rexach, estricte conternporani del canonge Bastero. 
Cihella, poalipitxells6n mots perfectament documentats com a sinbnims 
de '&tir', només quepitxell, amh aquest sentit, Alcover únicarnent el do- 
cumenta a Tortosa, Flix i Faió, llocs tots ben distants de I'Albera (AicM 8, 
p. 618). Més aval1 ja ens vagara de fixar-nos en aigunes disfuncions geolin- 
güístiques d'aquesta mena, i en d'aitres encara més evidents. 

25. escampallat (esbarriat): Maria, la cuynera 

Aquesta forma tampoc no I'hem poguda documentar enlloc, perb es tracta 
sens dubte d'una variant d'escampillat, del verb estampillar, típicament 
rossellon&s, i originat potser pel creuament d'escampar arnb esparpillar, tam- 
be de sentit analeg, segons Coromines (DECar 11,462). 
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26. gardenya, parriana, garona, truja; porc, bacó, tossino, goday 

D'aquestes dues series de sinbnims s'ha de destacar la formagarona, que el 
diccionari d'Alcover i Moll no recull. Coromines té notbries dificultats per 
explicar aquest mota partir d'un passatge del Llibre de les dones d'Eiimenis, 
que és, segons sembla, l'única documentació literaria que se n'ha trobat 
(DECat IV, 378-379). De tota manera, el valor que aquí se suggereix, com a 
sinbnim de 'truja', no casa amb la interpretació que en fa Coromines dins 
del text eiximenih, encara que potser permetria de fer-ne una lectura 
alternativa. 

27. grandosa (molt grossa -parlant de una barca): lrem un estudiant de la 
costa de mar 

No ens consta enlloc aquesta forma, potser perquk és un localisme propi 
d'una irea tan ackntricaw com la Costa de Marina del bisbat gironks 4 s  es- 
trany, per en, que Coromines no la recdi, bon coneixedor com era del parlar 
dels pescadors d'aquesta zona. Segurament la podríem explicar a partir de 
I'adjectiu grandiós, pero no pas sense notables problemes, jaque aquest dar- 
rer és un terme divulgat molt tardanament, i propi d'un llenguatge llibresc i 
retbric (DECat IV, 612). 

28. fray, y en lo femení fraya (germh, germana): se usa per tor arreu, [...] en 
moltas parts del bisbat de Girona 

Coromines documenta la formafrae corn avariant defnrre, sobretot en 
posició ptoclitica, com una forma bastant general a I'edat mitjana. Des- 
prés, diu -manllevant la informació del diccionari d'Aguil6- que la forma 
frai, per germd, «ha quedar en ús a Vic en llenguatge un poc murriescn 
(DECat N,  167). L'observació de Bastero, per tant, permet ampliar I'abast 
territorial i social de I'ús d'aquest terme, i també documentar la formafraia, 
de creació analbgica for~osament tardana. En fi: una vegada mis, el pre- 
sumpte ibero-romanisme lkxic del acatala modern)) se'ns posa obertament 
en qüestió. 

29. timoreja (tenir temor): la mare d'en Nan 



Ni Alcover ni Coromines documenten aquest verb, encara que sí que re- 
gistren com a adjectiu el seu participi timorqat, que el diccionari catali-va- 
lencii-balear atribueix ai parlar de Reus (AlcM 10,288). 

3 0  traboc (vbmit, cblica): ítem lo escoli del d ihn t  doctor Recort, lo quai 
escola és de Ventaiió, y deya, parlant de la maiaitia de dit difunt: -Tenia 
traboc. 1 jo, fent-li explicar, digd: -Que vomitava? Digué: -si. -1 per baix, 
també? Digu6 sí, que ssmpre y molt sovint tenia-traboc, y mori que la sessió 
may lo pugue exir y prest fou com un gel, y ab suor etc. 

No hem pogur documentar enlloc aquesta paraula, que previsiblement té 
a veure amb el verb trabucar ('capgirar', 'tombar', 'fer caure alguna cosa va- 
riant la inclinació'), modificar per una etimologia popular que el relaciona- 
ria amb boca, i que evitaria, de pasada, I'homofonia amb el mot trabuc'arma 
de foc'. En qualsevol cas, tampoc no consta que el verb esmentat pugui tenir 
aquest sentit de 'vomitar' (vg. AlcM 10,410; i DECat 11,314). 

31. xericar (xurriar) 

Cap de les fons consultada no fa sinbnims aquests dos termes -xericar és 
equivalent a 'xisdar', i a r r i a r  vol dir 'rajar'. No queda dar quin dels dos 
sentits es fa extensiu de I'un a I'altre (podríem pensar en un hipotetic rmrriar, 
variant formai de arriacar 'hetejar', més prbxim seminticament al terreny 
de les xisclades?), perb certament no el tenim documentat fins ara. 

31. zanuc (granota, y prbpriament las que són tocas verdas, que en Barcelona 
diuen reynetas); deport (passeig a q u í  hi ha un bon deport); maiaitús (maiai- 
tis, enfermís); aquitiar (aquietar): Mariano Pera, beneficiat de la Seu, fill 
de Estanyol 

No podem documentar ni el terme ziznuc, ni aquitiar, que no 6s altra cosa 
que una variant fonktica &aquietar, analoga a enquitiar (per enquietar), que 
sí que documenta Coromines, seguint el diccionari d'Aguil6, «a Camprodon 
i a Muntanya)) (DECat VI, 952). Deportaquí sembla tenir un sentit transla- 
tici, a partir de I'efecte de recread6 o plaer que pot proporcionar un passeig; 
perb aquel1 és, en reaiitat, el sentir propi d'aquest mot que, en paraules de 
Coromines, «es va antiquar forp després de I'edat rnitjanm (DECat VI, 735). 
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MalalnU, finalment, 6s una forma considerada valenciana -que no apareix 
registrada fins al diccionari de Josep Escrig (1851)-, i ens posa en guardia so- 
bre alguns altres suposats «creuamentsB) dialectals, a quh ens referirem mes 
avall. 

La part que és de molt la mes interessant en la llista de Bastero I'ocupa un 
darrer grup de paraules i expressions que, tot i que les tenim avui petfecta- 
ment documentades i conegudes, ens desconcerten perquh desafien els esque- 
mes preestablerts perla lingüistica histbrica. Uns esquemes sempre basats, 6s 
clar, en I'estudi dels testimonis lingüístics crcrits. Aquests mots susciten, efec- 
tivament, una reflexió molt més profunda, que 6s el que motiva i justifica en 
el fons el present treball. Fixem-nos en les anotacions que segueixen. En 
primer Iloc, hi trobem recollides -preses de la parla esponthnia de diverses 
persones incultes de les immediacions de Girona, que vivien (i parlaven) en 
ple segle XVIII- unes formes com les següents: 

33. adés (ara y adés): usar en lo Empordh y altras parts -jo ho he ohit a una 
dona de Rupii y a altres; també hbmens 

L'adverbi adés, que agermana el catala amb I'occiti, I'italih i altres llen- 
@es rominiques, sabíem que havia estat d'ús general en la !lengua antiga, 
perb que modernament havia quedat restringir, seguint Coromines, als do- 
minis del valencii, del nord-occidental, a Cerdanya, i fossilitzar en la cons- 
tmcció adks-i-ara en el dialecte balear (DECat I,4j-46). Ara ia&, apunta 
Coromines en un altre Iloc, 6s d'ordre medieval» d'aquesta locució. El fa 
«supervivent en alguna localitat valenciana, patticulament en la pronúncia 
relaxada i contracta ayadés (a cada moment)» (ibid., 45). La imprecisió 4- . . 

culada?- en la datació de I'ús d ' d s  en els diversos territoris nó ens permet 
ara de filar m& prim; perb, sigui com sigui, i a conseqühncia de I'anotació 
presa pel canonge de Girona, sembla clat que el amodernamentn de Coro- 
mines ha de voler dir, per for~a ,  <«m6s en$ del segle xv1111. 

34. allanguit (4au-li menjar, que és allanguit!): item una dona passant per 
Pedret, parlant de un burro que era molt magre 

D'aquest apunt, els que ens interessa no 6s el participi del verb allanguir 
'aprimar', que els nostres diccionaris documenten perfectamenr, sin6 la for- 



ma verbal que apareix de trascantó en la uanscripció, suposem que literal, de 
la frase pronunciada per una giuonina que passava pel barri menestral de Pedret. 
La terminació antiga de 13imperatiu en -au, que avui només conserven els 
parlars balears i algunes zones del catali occidental (GHBad 346-347), havia 
de ser tan normal a Girona a mitjan segle XVIII que el canonge Bastero ni 
I'adverteix en la seva anotació «de campr! 

j?. estrassat (molt usat, en parlant de roba): item Joseph 

Coromines, com Alcover, parla únicament &un «antic verb estrapr, co- 
negut antigament en castella, portugues i altres parIars rominics, i derivat 
del simple trapr que també s'hi havia usar, un i altre amb el sentit d'esquei- 
xar» (DECat 111,795). Un verb, per tant, que aparentment es pot documen- 
tar només en textos medievais, com el de Francesc Ferrer (s. xv) que retre- 
uen aquests autors. 

36. grimar (se diu dels cunills quant júgan y sutan): Item Sarda 

Aquest sentit, que no registren ni el diccionari d'Alcover i Moll ni I'eti- 
molbgic de Coromines, podria ser rnetafbric, per la imatge que suggereix 
una batalla d'esgrima. Perb el verb grz'mar, per a aquest sentit, 6s considerat 
antic, i només documentat en textos medievals (AlcM 6, 413; DECat 111, 
590). 

37. faien (feyan); jaquir (deixar); adot (dot); aprés (després); enquitiar 
(enquietar); putinera; matinent: una dona -la sorda- de Sant Esteve de 
Llém [ena] 

El testimoni d'aquesta dona sorda de Sant Esteve de Llémena (rodalia de 
Girona) resulra certament inquietant. Deixant de banda I'adot, que és un tipus 
de vulgarisme ben conegut, per prbtesi vodica (GHMOUI~O), I'enquitiar, 
a queja hem fet referencia més amunt, i I'adjectiu ben comúpotinera, les 
paraules que li sent Bastero tenen també per a nosaltres ressonincies ben 
medievals. Les primeres irnpressions no són sempre encertades, i en efecte el 
gran Coromines ja ens adverteix que I'adverbi aprés, compartit amb occitans 
i francesas, no ha pas desaparegut encara del tot en cada,  «si bé en I'ús bar- 
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celoni i de la llengua comuna t6 regust de cosa vella i desacostumadan (DECat 
VI, 796). Igual pasa amb jaquir ('deixar'), un verb de fondes arrels feudals, 
que ((encara que avui ens soni tan medieval a la gent de ciutat [...] continua 
encara viu a gran pan de les comarques del Principat i els Comtats. Més, 
com m& al nord» (DECat IV, 879). Se'ns confirmen, perb, les expectatives 
ambfazen i matinent. Aquesta darrera forma, que no tenim documentada, 
ha de ser variant de l'adverbi mantinent ('de seguida', 'immediatament'), 
paral.le1 al francks mainremnt, i localitzat en catali exclusivament en textos 
medievals (DECat V, 331-332) Com havia pogut sobreviure una forma tant 
vetusta entre la pohlaci6 mes anbnima de I'irea de Girona sense que n'hi- 
gim tingut mai cap constbcia, ni ens n'hagi pewingut cap resta? D'alua banda, 
les solucions febles de I'imperfet en verbs comfer, que perden la consonant 
final del tema verbal com a conseqükncia de la seva posició intervocalica, la 
gramitica histbrica les considera antigues, perque no han experimentat enca- 
ra el despla~ament accentual imposat per la tendencia antihiitica, i tampoc 
no s'hi ha produit, si s'escau, com ara en aquest cas, la inflexió de la vocal 
precedent, processos fonetics, tots aquests, que no es poden situar m& enlli 
del llindar del segle xv (GHBad 349). De quina manera hem &interpretar la 
pervivencia d'una forma com aquesta, si I'únic reducte dialectal d'alguns 
imperfets febles d'aquest tipus, com van observar Pere Barnils (Barnils 1913, 
209-213) i després Sanchis Guatner (Sanchis 195o,r90,zor i 203), han estat 
alguns parlars meridionals, i en especial I'alacantí, a I'altra punta del mapa, 
com qui diu, de la val1 de la Llemena? 

38. presar (apreciar); renovelld (renovar): lo Mateu Sala de la riera de Si6, 
$0 és de Puigven 

El verb renovellar, <<molt usual a I'edat mitjana i restaurat pel llenguatge 
literarin (DECat V, 979, no presenta un interks especial, jaque b i  va haver 
de perviure en algun reducte lingüístic entre la gran divulgació medieval i la 
seva restauració literhia. En canvi, la formaprefar, perprear, és generalment 
tinguda per arcaica -M011 observa que <(Ty precedido de vocal y en posición 
protónica ha pasado a s  (pronunciado z) [...] y finalmente ha desaparecido 
en la epoca de la perdida de la z intervocálica procedente de D, S o Cen 
(GHMoll145)-, i encara que Coromines adverteixi que «la variant arcair- 



zant [...] aquest verb [lalmantingué més llargament que d'altres motsn 
(DECat VI, 807), només arriba a documentar-la en el Corbacxo de Narcis 
Franch (s. xv). .A la ribera del Sió, no hi arribaven a temps els canvis més 
regulars de I'evolució fonktica del catala? 

37. rodon a(rod6): Roura de Ginix 

Aquesta és la forma medieval més estesa de I'adjectiu Ilatí ROTUND~JS, que 
modernament ha perviscut només, segons Coromines, en el rossellonks es- 
tricte-pronunciada [ruún] (DECat VII, 386-387). Sembla clar, perb, que al 
MII l'extensió del mot devia ser encara considerable, com sigui que Bastero 
la recull d'un informant de Ghitx, al terme de Llagostera ( rodla  de Girona). 

40. sovreria (tos& sovercheria): item Maria la sabatera 

El diccionari d'Alcover i Moll considera que aquest terme -que equival a 
'excés', 'acció violenta i abusiva'- és ((anticn, i el troba només en textos me- 
dievds (AlcM 9,957). La documentació mes moderna en Coromines és de 
Laji del comte d'Urgell (DECat VII, 974). 

41. sotsobre (tos& sotto sopra): item en Arenys 

El valor adverbial que sembla concedir Bastero a aquest terme, identic al 
que té en i d i i  general, és considerar també medieval en catala. Es diu que el 
mor només ha perviscut en l'expressió de sorsobre, usada per Verdaguer 
(DECat VIII, 118). Convé dir, amb tot, que podern trobar escadusserament 
aquest adverbi en algun text literari amb una certa sensibilitat dialectal, com 
ara en La barca nova d'Ignasi Iglesias (Iglésias 1907,15o). 

42. voltejar la plap (voltar la pla~a, dar una volta per la plap): Maria la 
cuynera 

Aquest verb, documentat profusament a I'edat mitjana, Coromines el 
considera estrany al catala modern, si no és en el seu m& específic sentir niu- 
tic, o en el restringit de 'fer voltar les campanes' (DECat IX, 368-369). 

D'una alua banda, resulta que entre aquests parlants gironesos, o a tot estirar 
centrals -&una informant se'ns diu que 4s de Moii- i rossellonesos, docu- 
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mentem solucions que tothom considera genuinament nord-occidentals o 
valencianes, per no dir solucions que apropen el catali a altres varietats ro- 
mbiques fins a uns limits no previstos: 

43. arbuxell (diminutiu d'arbre -tos& arbusceiio): item una dona de Llambillas 

Coromines diu que aquest 6s un «mot d'extensió molt limitada, sobretot 
valenciai) (DECat I,362), a part que el suposa un antic manlleu de I'italii, no 
vinculable al topbnim valencii AlbuLtec (OnCat II,93) -un mor, doncs, d'ús 
essencialment literari, impropi del registre espontani, i encara menys si es uacta 
del de les pageses de Llambilles, a la rodalia de Girona. 

++ nixera o néxara: nixer o nkxer (lat. nascere): Maria la cuynera 

El que Bastero constata en aquest apunt es, sens dubte, I'ús de la variant 
formal en -re de I'infinitiu d'aquest verb, a n a o a  a la de la maioria de verbs ., 
de la seva classe, que tenen en Ilati la terminació -ERE itona. La forma néúcwp 
(pronunciada [néa) esta perfectament documentada per Coromines en di- 
versos indrets del bisbat de Girona (DECat V, 906). Avui encara hi és per- 
feaament viva i distingible. Tanmateix, el que sobta d'aquesta nota& lacons- 
tatació d'una aparent coexistencia, en boca d'ui mateix locutor, dels dos ra- 
dical~ catalans d'aquest verb a I'infinitiu: el mes regular neix- (que mosrra el 
resultat normal de ACSC' davant de -e) i I'analbgic naix-, creat, segons Coro- 
mines, per la influencia de formes com naixem, naixeu, naixia, etc. (ibid., 
901). Diem que sobta perque I'adscripció geografica de les dues formes 6s 
molt clara, segons lagramitica histbrica, des del principi, i es correspon si fa 
o no fa amb la distribució actual: n a i k  (i la seva variant mis meridional 
naime, que no 6s ben bé el nhuera, perb s'hi assembla) és forma del tortosi 
i del valencii, a banda d'una franja més septentrional del territori occidental, 
cosa que inclús fa pensar a Coromines que, com que aquesta disuibució «cor- 
respon en gran part al territori mosshab, una influencia d'aquesta llengua no 
és del tot impossiblen (ibid, 905). Com hem d'interpretar I'atestació a Girona 
d'aquesta solució tan tebricament «occidental,,? No és admissible pensar que 
la informant podria ser valenciana o ribagorpna, perque en aquesta llista la 
mateixa persona realitza formes ben típicament catalanes o nord-orientals, 
com ara esquerpa i escampallat; i hem de convenir tambd que el mateix re- 



portador no deu trobar estrany en absolut el polimorfisme, ja que el que li 
interessa de documentar, com hem vist, són només les variants paroxítones. 
Vol dir, tot plegar, que i'infiniriu ndker coexistia amb nPúcer a molts més 
llocs del domini catala en i'kpoca de Bastero? És irrellevant, aquí, recordar 
que la llengua d'Oc té les formes nais, ndisser.. .? 

45. triscar: la Maria de Moyi 

Una cosa semblant passa amb aquest mot, variant formal del verb trescar 
('caminar de pressa', 'feinejar activament'), que Alcover atribueix al catali 
nord-occidental i al vaiencii en el seu ús general, i que només localiaa en el 
catali oriental en un sentit molt restringit &«entrar i sortir del rusc les abe- 
lles per aplegar la me1 de les florsn (AlcM 10,498) -i aixb, encara, a I'Empordh 
i a Mallorca, pero no pas a Moii ... Haurem de creure que I'actual compar- 
timentació espaiai de les dues formes d'aquest verb és una manifestació re- 
cent, que no funcionava tres-cents anys enrere? 

46. venir a fer abitanza (venir a estar a Gerona): ítem un home vell de 
Crespii, esmola ganivets 

Encara un altre cas aparentment desconcertant. Coromines afirma que 
habitan(& que apareix en el Diccionario valenciano-castellano de Josep Escrig 
(1851), «es un mot sobretot valencii, lamentablement desdenyat, que hauria 
permh prescindir del birbar casrelianisme u i u i e d  ... » (DECat N, 772). Més 
avall. en la mateixa entrada del diccionari etimolbaic, confirma que és «tam- 
bé mailorquí (cancó popular citada per AlcM), perb molt corrent en el País 
Valencia, aimenvs en totes les wnes del vaiencih central i uanssudnic (i potser 
a la resta) ...u (ibid.) Els vells de Crespia, entre 1'Empordi i la Garrota, devien 
posseir també, pel que sembla, uns coneixements dialectals prou esmolats. 

47. dir de no: un pagh de Sarrii [de Ter] 

1 que podem dir, finalment, d'aquesta construcció, que no recull cap dels 
nostres manuals de gramhtica historia, ni I'hem poguda documentar en cap 
t rebd  sobre sintaxi catalana, mal que sigui medieval, i que ens acosta d'una 
manera tan ostensible a altres varietats rominiques ben distants en I'espai? 
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J& ben probable que una tal solució vagi cridar I'atenció a Bastero perquk li 
sonava molt (iitalianan. Doncs bé; ens podem pregunta raonablement, iquan- 
ter altres constnrccions +<franceses», «italianes» o «castellanes>+ no devien cir- 
cular encara al segle m11 per un terreny com el de I'oralitat lingüística ro- 
minica, molt menys diferenciat del que ens podrien fer creure els textos i les 
diverses tradicions literkies? 

ffirmava Matteo Bartoli, pare de la neolingüística, que, adi due fasi 
linguistiche, quella ch'e documentata prima k di solito la pih antican (1925, 
3). La ciencia linguistica ha operat sovint atenent-se a unes premisses tan sim- 
ples com aquesta: dintre d'un hipotetic procés d'evolució sistemhtica, com 
més antic és un testimoni escrit, més antiga és I'existencia del tret lingüístic 
que recuii. Perb alguns estudiosos, tocats per la historia social de les Ilengües, 
ja van advertir fa molts anys de la inoperancia que suposava pensar que el 
desenvolupament de les Ilengües «s'est fait regulikrement, d'une f a ~ o n  
continue, sans accident exterieur)) (Vendryes 1923 [1978, 3331). El context 
cultural ha d'haver condicionat necessariament la plasmació escrita dels di- 
versos trets idiomhtics. També sembla que pera la historia interna de les Ilen- - - 
gües no seria concebible que hi pogués haver fases lingüístiques no documen- 
tades. 1 bé; aqui n'hem donat uns quantes. 1 més que se'n podrien retreure, 
si testimonis Com el dels MIS de ~&rero  abundess;. Sota fa catifa uniforme 
de les Ilengües establertes s'hi troba, en efecte, una ~poussiere de parlers, avec 
laquelle il serait impossible d'opérerr (Meillet 1982,128). Els arbres, ens'pden 
tapar el bosc? La prospecció lingüística, ens ha privat de veure la llengua real? 
Segons com, sí. 

Quan transitem perla realitat de I'Antic Rkgim, abans dona que s'inven- 
ti la lingüística, ens assalta un mar de dubtes sobre les certeses del treball de 
la gramhtica historia i de la dialectologia convencionals. La solidesa de les 
evolucions i dels mapa prefixats por arribar a trontollar. La reconstrucció 
que en deriva no és tan clara com de vegades ens pensem. S'hi interposen 
formes que crtiem prescrites, localismes que suposhvem propis d'un altre 
territori. Les &rees lingiiístiquesi> més ben perfilades perden punts de refe- 



rkncia segurs, i s'exposen a la indefinició. A la llum d'un document com el 
que ens proporcionen les notes de Bastero, tan humil com es vulgui, i a I'es- 
pera que algun dia en puguem rehabilitar d'altres, se'ns comencen a posar en 
qüesti6 els dos eixos mes clbsics de la variació lingüística: el diacrbnic i el 
diatbpic. D'alguna manera, se'ns planteja si realment les coses es deien on i 
quan convindria que s'haguessin dit per justificar la seva distribució actual. 
Se'ns planteja, en definitiva, la fiabilitat de la idea de canvi lingüistic: de la 
predeterminació casuística, fenomenolbgica del canvi linguístic iS6n suíicients 
els principis acordats tradicionalment des de la dialectologia i la gramhtica his- 
tbrica? Creiem que no. La realitat devia ser mes varia, m& complexa del que 
ens dibuixen les isoglosses i certifiquen les diverses families de la lingui'stica. 

Un cop admeses les aportacions positives del metode de reconstrucció, 
potser ara f6ra hora de transcendir-les. Potser f6ra hora de repensar, en pri- 
mer Iloc, els dialectes en el m6n en que s'havien desplegat sense competi- 
dors. No pas en un m6n quadriculat i perfecte, fet a mida d'unes lleis con- 
clusives. Fruit de les Llums, adverteix Isaiah Berlin, ens ha pervingut una 
concepci6 unidireccional de la hiitbria, «una teleologia segons la qual tot cons- 
vira cap a una solució final harmbnica)). Al darrere d'aquest criteri, i malgrat - 
el camdatge del pretks racionalisme que hi subjau, s'amaga un ~(enfocament 
vrofundament antihistbric de la naturalesa dels homes i de les societats)) (1959, 
68). S'hi amaga la iilusi6 de la ra6, queja sabem que pot arribar a engendrar. 
Per a nosaltres, s'hi maga, prenent-li la paraula a Josep M. Nadal, «un mite)): 
un mite que s'ha prodigat per ((gaireb.4 tota la reflexi6 lingüística produyda 
de finals del segle XVIII en+,> (Nadal1999.10). Un mite que ha recolzat en 
una determinada concepció factícia de la Ilengua, i no pas en l'observaci6 de 
la llengua mateixa, feta en viu i en directe. 

Els historiadors necesiten, corn vol el gran Berlin, «la capacitat de pene- 
traci6 imaginativa», sense la qual els ossos dels passat es mantenen inerts (1959 
[1995, 831) Encara que sigui arriscat de fer-ho, hauria de desplegar aquesta 
imaginació interpretativa. Encara que I'intent pogués pecar d'inexactitud. ;O 
és que ens caurien els anells si reconeguéssim en la linguistica histbrica i en la 
neolinguística dialectolbgica, m& que un demiürg infallible, una ciencia sem- 
pre provisional, una ciencia altament, profundament «inexacta»? 
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