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L'ALGUERES DES D 'UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA
(segona part)

Dades de morfosintaxi.
Dins del quadre 111orfosintáctic influenciat pel sard s'hi troben més
casos, alguns deis quals és interessant d'evidenciar:

Redoblament sintaetie,
En la formació del superlatiu es va introduir, d'antiga data, I'ús de
redoblar el gerundi, o bé el substantiu, o bé I'adverbi com ara tornant,
tornant; esquena, esquena: vora, vora, etc" deis quals trobo esment, a
partir del segle A'VI, sobretot en documents relatius al món pagesívo 85 ,

Adjeetiu i pronom numeral eol,/eetill.
Un altre cale morfosintáctic ::¡ canec del s::¡rd, aquesta vegada ca mpidanes, és I'adjectiu o pronom numeral totllS dOS 86 , corresponent al
catala ambdós o tots dos, del qual trobo un primer rastre en un inventari de finals del set-cents87 , etc.

le! paragógiea
Es tracta d 'una vocal de p::¡s, de possible influencia logudoresa ,
sedimentad::¡ históricament només en uns adverbis de quantitat, C0111
poque (poca) i tante (tanta ), seguits per mots que comencen amb
consonant. D'::¡quest fenomen , igualment episódic, es troba una primera tra~a només en un document del XIX88,

Canvi semantie
A partir de finals del segle XIX es registra una primera atesta ció de
canvi semantic deguda, més avi::¡t, ::¡I sardo Un exemple entre els casos
no gaire nombrosos es refereix al verb en.tendre, que fins als primers
lustres del XIX manté en la documentació el significat correcte del
sinónim cataJa comprendre89 , Tanmateix aJ llarg d'aquest segle, per in-
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fluencia del sard-Iogudores íntendere 90 , el canvi sel11antic dóna a
aquest verb el significat de oir.

La influencia del castelHi: ellexic.
L~ influencia d 'aquesta !lengua en l'algueres traba ressó fOl13mentalment en ellexic mentre que tenim pocs casos de fenómens fonetics.
Un d 'aquesrs, per exemple, és atriblúble al castell?! a partir de finals del
XVI: es tracta d 'una mena de 101 paragógica deguda possiblel11ent a
hipercorreció en mots acabars en consonant, com ara salt(o). bol(o).
/ell(o), que amb el temps han assumit el so de l u/ com rores les / 0/
atones finals 91.
L'inventari lexicogrMic castella és, certament més abundós; el que
segueix de fet correspon a mots, encara avui en ús , ja sedimentats dins
d'una document:lció municipal , notarial i literaria que interessa gairebé dues centúries (1641-1820) amb algun rastre tal11bé als segles)...'\1 i
XVI. Vet ací alguns exel11ples:
Alboroto (1733) acudir (1702), agU11ir (1776) , amusco (1697) ,
apio (1883), aposento (1695) , ati1lir (1697) , azul (1709) , borrico
(1855), calen.tura (1588), ecn/dil (1776), carin)'o (1800), colchia (1697)
corral (1588) , corredor (1692), desempenyo (1799), ditxós (1780),
duenyo (1799) , empen)'o (1799). enterrar (1588), genero (1573), le)'
(1700) , luego (1796), mantilla (1776), mansa nilla (1800) , mesa (1776) ,
monesillo (1705), moribundo (1883) , olvidar (1799), onda (1817),
prenda (1776) , reda (1776), reparo (1817), sombrero (1763), susto
(1820) , veranu (1790 vasia (1776), viuda (1776) ,92 etc.

La influencia de l'italla
Després deIs sard , la llengu:l que més rastres ha deixat en la
morfosintaxi i en ellexic és, ben segur, l'itald i en l'especie alguns dialectes d ':lquesta Ilengu:l com an el genoves, el sicild i e l napolita.
La pressió d 'aquests dia lectes de I'itald va ser prau fo rt :l conseqüencia deIs corrents de trMic merc:lntil que l'AIguer tenia amb Genova i la ribera ligur, d 'una banda, i amb apols i Palerm de I'altra; corrents que, a la llarga, van determinar nombrases migracions cap a I'AIguer per ésser la ciutat i e l seu port, poI atractiu, a més que pel comer~
amb Sardenya i pel treball al camp, per la pesca del corall i de la tonyina 93. A partir ele la segona meitat elel segle )",'\11, com he pogut aclarir
en eI 'altres treballs, encara que la integració elels nousvingurs fos total,

L'ALGUERES DES D 'UNA PERSPECfrVA HISTORICA

121

l'italia va continuar deLxant préstecs i cales en la llengua deis algueresos.
Essent I'element italOfon més proxim per a una transposició al catalá que no ¡X1S el sarclofon, - el qu~l, prou vegades, ve transliterat a
peus junts en I'algueres - , és evident que menor ha estat el clany que
aquest dialecte patí a cárrec del supersrr:lt italia i que, només en casos
Iimitats , toca I'esfera fonetica 94 . Heus aeí alguns deIs exemples més reIlevants:
a) Addició de sujixos.

Com el valencia , en la forma ció del climinutiu, és freqüent I'addició del sufix utxo (utxa) del qual no es pot exclome una inf1uencia de
retorn o bé directa, tot i considerar que també en el valencia el sufix
en qüestió és evidentment degut a l'itali:l 95 .
b) Aduerbis

En elllenguatge formal la presencia d 'adverbis italians es fa sensible a partir del segle XVII.
Se'n troba esment per primera vegada en un estatut gremial del
1636, com els següents: ciascu1'l. ogniqualuolta. lanto, solamente, 96
etc., en funció hipercorrectiva, quasi per donar més solemnitat al text
on no es exc10sa la presencia deIs mateixos adverbis en catalá .
c) MOllologia uerbal

Un cas de suposada analogia amb el dialecte paliares és el de la
terl11in:¡ció en -eua, -iUCl en els verbs de la segona i tercera conjuga ció
(-el; -re i -ir) relativament a I'imperfet d'Indicatiu 97 . Es tracta, més
aviat, d 'un cale de I'italiá del qual es troba, per la desinencia -eua, una
primera mostra en un document notarial del XVII. La termina ció -iUCl,
pero, es troba atestada en una poesia del XVIII 98 . Tanmateix va subratllat que fins a les darreries de 1800, data presumiblement de la seva
definitiva consolid:¡ció popular, aquesta forma verbal sobreviu amb la
terminació correcta d'aquest tel11ps, o sigui en /ial , en la documentació i en la producció literaria 99
d) Formació delfel71ení

Aquest fenomen és igualment degut a I'analogia i es troba ja documentat el segle XVIII. També per inf1uencia de l'üalia quan els adjectius terminen en I ti es troba I'afegiment d 'una I al per a la formació del
femení 1oo . És evidentl11ent una lIacuna cleguda a la progressiva perdua
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d'una norma gramatical concreta que estableix una sola solució per al
masculí i femení deIs participis i adjectius derivats.

Ellexic
També sobre aquest vessant valen naturalment les raons ja dites
en la primera part d'aquest article (pag. 42) a proposit i a conseqüencia de les pestilencies que van del mar la ciutat i I'acceleració que van
tenir els processos d'immigració de gent forastera. Com per al sard , el
1600 és, evide ntment, el segle on comencen a introduir-se mots de rel
italiana , sigui en el camp de la pesca, sigui en el del co mer~. Naturalment es tracta cI 'una introclucció gra dual que té un seu crescendo a
partir de la segona me itat del segle XVIII, com a conseqüencia també
de la for~ada escola rització italiana que substituú\ el castella , en ús fins
als primers lustres del 1800, com a lIengua de cu ltura i d'ensenyament.
Hells ací alguns exemples:
Apatxigat (1856). aria (1847). mTl!fat (1810?). assai (1806). babu
(1883). bastinara (1776) . burgo (1820) , campallil (1856), call7psant
(1800). cartó (1776) . conseiiat (1800), colpetu (1810) . CLlcciu (1812).
ClIrtelachu (1776). destino (1799). ellvidia (1799). escatola (1690).
eSCCltuleta (1763). espada (peix el) (1799). espadeta (1 763), espetacol
(1820). cstradons (1820). fa/xa (1883). feretro (1778). fersu (1763).
fiancu (1781). forl71agio (1776) . horrendo (1820). ma (1810) . momeJ1tos (1817), O/falla (1778). p6pul (1817), presto (1810). sequcstro (1690)
sol/euar (1799), Straccios (1588), tallola (1776) . timbrar (1856). trilla
(1778). tuna ria (1763). 101 etc.

Fenomens fonetics generals
El dialecte algueres presenta a més una serie de fenomens fonetics, tal vegada comuns amb e ls clialectes elel ca t~¡] a i tal altra també
amb diferents ll engües ro maniques, per alguns deIs quals he trobat
lIur atestació dins les fo nts elocumentals elel segle XVII , mentre que
per a ltres, en documents ele la segona meitat del segle XVIII i principi
de XIX. Naturalment e ls limitats casos objecte eI 'aquest estudi no superen la fase documental oficia l, en el sentit que després elel 1829 no hi
ha (a part la reimpressió el 1850 elel Cafecis/1le algueres) cap altre elocument fora ele ls textos poet ics, recollits bJsicament per Toela, que
ofereL\':i elaeles ce rtes elel curs historic d 'aqllest dialecte el qual , a les
darreries del XIX, viu una nova fase de transició i noves pressions elegudes a una societat en 1110viment 102 D'aquestes elinamiques i ele les
seves intluencies sobre el elialecte en elóna confirma ció, amb una ele-
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scripció senzilla, pero testimonial, Ciuffo dins la seva cOI11unicació al I
Congrés Internacional de la L1engua Catalana 103 . Com a material de
confrontació, si bé amb fon;a precaucions i reselves degudes a la vacil.lant i dubtosa transcripció fonetica , he emprat les "rondalles" recollides pel Guarnerio, que per cert són l'única docul11entació existent
sobre I'algueres col.loquial a finals del segle XIX realitzada amb un
cert criteri 104.
Tanl11ateix s'ha de parlar de fenol11ens limitats en el tel11ps i en l'espai 105 que, per aquesta raó, si bé no entren plenament en la categoria
de lleis fonetiques , han pero deixat algun rastre en I'algueres actual.
Entre els casos més interessants - deis quals vaig rellevar les primeres
atestacions docul11entals - hi són:
Prótesi clavant la R
El fenol11en consisteix en ajuntar al comenpment d'una paraula
un element no etimologic com és el GIS de: a -rrubat,106 etc.
A,foresi
En aquest cas el fenomen consisteix en la perdua d'un so o d 'un
grup de sons al principi d'una paraula com és, per exemple, el cas de:
(a)peda~a1·107.

Agllltinació
És aquest un fenomen on dues paraules distintes s'ajunten formant-ne una de nova . És un procés natural que es crea mecanicament
pels parlants, mediant el qual es formen noves paraules. Tal es el cas
de: variada> es variada J08.
Desaglu tinació
El fenomen respon a la pcrdua d'un element inicial de la paraula i
és, més aviat, limitat a uns casos com: albercoch > barracoc 109.
Metatesi
Consisteix: en el canvi de lloc d'alguns sons dins la paraula, atrets
o repel.lits els uns pels altres. Aquest és el cas de vídlla > viuda 110 .
M011.ofto11.gació
És un procés mitjan~ant el qual un diftong es reclueix a una sola
vocal com ara el cas de: diue 11. > dilm; crc'Ue n > creun 111 .
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Anaptixi

És una epentesi que es produeix per desenvolupament d 'una vocal entre líquida o nasal i consonant o grup de consonants, o , més freqüentment entre consonant o grup de consonants i líquida o nasal. Tal
és el cas de: sarg > sara g 112.

Epentesi
Metaplasme realitzat mitjanpnt la introducció d 'un so anomenat
epentetic dins la paraula C0111 per exemple la semiconsonant en l'il11perfet d 'indicatiu deIs verbs de la segona i tercera conjugacions 113.

Elisió
Procés constitüit per la perdua d 'una vocal final en contacte amb
la inicial de la paremIa que segueix i evidentment relacionat amb la

pressió de I'italia el segle passat 11 •.

leísme
Es tracta d'un fenomen desconegut en I'algueres modern i consisteix en pronunciar la / ll/ com Ii/, per una tendencia a fer central una
articulació lateral. L'únic cas isolar és relacionat amb el toponim Vallverd, transcrit pels algueresos del segle XIX uaivélt 1l5 , o sigui amb la
perdua del so palatal (va" > vai) tal com probablement tothom el pronunciava de temps immemoriable i on també es nota el rotacisme de
vert> ve[t que és del XIX. El nom de Iloc és evidentment ben catala i
sobretot ben antic i va arribar possiblel11ent C0111 a projecció fo netica
d'un hipotetic *vay(l)vert 116; el toponim, COI11 d'altres si milars de Catalunya, és relacionat amb la verdor de la vall on fou constnút el monestir consagrat a N. S. del Pilar. Queda fossilitzat en el toponim pels antics colonitzadors, probablement mallorquins, deIs quals no seria atrevit hipotitzar I'herencia fonetica .

Conc1usió
El fonament d'aquest article ha estat, eloncs, el d'aproxi111ar els qui
s'interessen pel elialecte algueres, al procés evolutiu que va tenir el cata la a l'Alguer, a conseqüencia i en relació amb la historia social
eI 'aquesta ciutat al voltant de les dan'eres centúries. Si bé de manera
sintetica hom ha pogut veme com, tant sobre I'evolució lingüística
com sobre l'evolució fonetica elel catala a l'Alguer, hagin pesat cleterminaeles condicions h isto ri qu es generals, eI'espai , de tel11ps i d 'am-
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bient social, o sigui de condicions internes i externes a la llengua mateixa 117. Són aquestes condicions les que han determinat, amb el temps, la fenomenologia aeí estudiada que per altra banda respon a determinades i ben antigues lleis fonetiques. Tanmateix, just perque
d 'aquests fenomens se'n fa tal vegada només esment, va subratllat que
aquest, evidentment, no és un treball resolutiu, ni exhaustiu d'una uessata materia com és aquella en qüestió; hom sap que el camí és encara prou llarg. Doncs, si bé d 'una manera resumida, les línies de fons
d 'aquest estudi diacronic, (que per altra banda fa pan d'un projecte
decididament més ampli d'estudi d'historia de la llengua), una minima
part del qual ja ha comens,:at a veure fa poc la llum 118, són sufrag3des
per una abuncbnt documentació inedita. És aquest aparat documental
que, més enlla de qualsevol opil13ble argumentació, demostra , 31 mateix temps , la vitalitat que el catal:! tingué a l'AIguer i la vincula ció que
les institucions civils 11 9 i religioses 12o i els ciut3dans 121 tingueren per la
llengua nadiua alllarg de la historia de les diferents domin3cions polítiques.
L'ús formal de I'algueres va acabar el 1829 amb els Registres de
Barranchelleria consultables a I'Arxiu Historic de l'AIguer 122 . A partir
d'aquesta data van comens,:ar a ser escrits en italia fins a la definitiva
desapareció d 'aquest cos militaritzat, creat per a la tutela de la propietat privada i del conreu. Fins aleshores hom pot dir que aquests registres representen el darrer baluarcl on el catal:1 va resistir a la se va progressiva substitució formal. He cregut imponant reproduir una petita
mostra d 'aquest catala del XIX pel valor historic i dialectologic que en
si mateix representa . El seu ús formal , vincubt amb un ben identificat
estament social, expressat només per la gent del camp, potser més refractaria a la nova alfabetització en italiJ, explica probablement el perque de la se va retardada desaparició. Heus aeí uns passos d'aquest registre:

a 19febrer 1829
Ballone Gaui ab re/asió de Saluador Murgia peritu nombrat ab
consentÍment de/s Cap.te en lo jardi de Vessos de Antoni Fresco 2400
lIimol1s. 150 tarongias dol(:as. 25 !limas
a 12 dejuin
De Arcayne Dn PePi ab Murru y Murgia en. la vigna de Caluía
dos mesuras de mellas, )' en la de Carrabttfas un CC1ni (canistro?) de
poma fa rinata, JI una portadora de poma del Ca/pus
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a 19 dits
De Arcayne DI1 PePi ab Murru y Murgía en sa vigna de SantJulid 15 barns de pomafarinata. y una portadora de mela piberi
a

24 ctits

Carmelitas Revts. Padres ab Sechi tenan en sa vigna de Polliri 6
embuts de pirastu .transes, 3 purtadoras de peras cumunas, una purtadora pera camusina, y 3 purtadoras dejiga !langa = En la vigna de
la Escaletta tenan dos purtadoras pera camusina, 1 d.a entra pera
camusina, y bruta y hona. y duas de pruna vagado.
En la U/gna del Caragol tenan 10 bcmis peras cumunas. 4 pera
bruta y hona rodana. 2 de pera camusina. 2 embuts pirastu mele. 4
banisjlga padrangiana, y 4 defiga llonga =
Algher a 19 7hra 1829
Relatan Francisch Ignas Serra Pastor de ayns 32, y Salvador Pira
Pastor de ayns 35 segOIlS cliun de la presenta ciutat, mediant giura!11ent que han prestat en mCl1ZS de mi i1~/i'ascrit Secretari de com ayr
maiti a las nou per las deu horas a instancia del Barranchell Antoni
Manca han reconegut un hou rujCllju de seiial de arel/a trunca, yferida de segus a una. y mndinina a l'altra del sáial de las vaccas del
quondam Cicciu Deriu. qual bOlt era en Tanca de Rudas a custat de
Santa Giusta mort en una mola de quessa y no pur!ava a part de foras ninguna espessia de IIwlefiri, JI aventlu uber!, y ascurgiúf ti han
trobat to! lu pit negra, y lu cor negra, y cent selials solits de la malaifa del qualmal giudica1l esser mor! = per quant la carn era tata e/~fe
tao en tal manera que lus Barranchells sa n 'hcm portat lo corgiu tira
tira. y de part de drins de dit hou no hi han trobat ningun genero de
malefiri. aquesta diun ser la veritat en Deu y lleurs cunsenrias. per la
esperienria que tenan en tals peririas, y giurament, y no firman perque diun no saber/u del que. etc".123
En fi , a partir d 'aquesta data, la llengua deis algueresos entra afer
part de la tradició oral, a la qual basicament es va limitar Guarnerio a
I'alba de la moderna ciencia lingüística , alhora que la Renaixenp, a
Catalunya, comenpva a donar i a irrad iar els seus benefics fruits a tots
els Pa'isos Catalans i, dones, d 'alguna manera, també a l'Alguer 124 . El
poble de l'antiga pla~a fo rta ca talana fOll, pero, entre tots els de la
Confecleració, el que va pagar el preu més a1t, en termes lingüístics, a
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causa de la seva lIunyani:l geograficJ de Catalunya, de la historia política que la ciutat VJ creuar alllarg deIs segles i a causa tJmbé, i sobretot, de b seva graduJI desfiguració etnica. Per aixo, quan es parla d'algueres, hom diu que es trJctJ d'un miracle lingüístic. També aquest ha
esdevingut una mena de topic que pertany al folklore de la lIengua .
De miracles, la lingüística no n'admet pas: una lIengua pot també desapareixer, pero la seva mort passa per una serie d'estJdis intermedis
prou lIargs. És veritJt que I'algueres representa el procés historie de la
lIengua catalana en aquesta ciutat tJI com es va modificar gradualment
al llarg deIs segles, a mesura que la comunitat parlant abandonava la
tradieió al seu ús forma l i normatiu , per deixar-Ia en el caos de la seva
vu lgarització.
Rafael Caria

NOTES

85 Vegeu: ASCAL, b. 850, C. 1, COllcessiolle delle /erre di ,':,(¡It M(~iorfa"e dtll COIIsiglio ciLJico C/ A lllollio Soredes. 4 gen. 1592: "y de pedrigui noso tor llal/t tOl'lIalll a
11ensa tirada '· ... "les quals afrontan del Pou de HOrLlni uora vora mata"; ACAPA, Llibre
de les lacalles, cit.. c. 22-bis: "ele P:lula Congiaela esq lle lla esqllel/a almassadl". Per
alt res exe1l1ples vegeu també R. CARLA, L 'alglleres eles eI'ulla perspectiva histórica. clins
"Revista ele l'AIguer" 1. 1990. notes 72.75.

86 .fa he fel eS1l1ent. en un altre 110(', a propósit de les nombroses migracions ca1l1pielaneses a I'AIguer al 11arg del }"'VII i XVlll i elels conseqüents rastres que aquest dialecte va deixar e n l'algueres , e n qüestió de préstecs i de c:¡[cs (Cfr. R. CARIA. JI mOlido
del Ce/lic. cit. , p. 78; ID, L ·alglleres. cit. , p A8, nota 80). També aquesta expressió és e nca ra avui e n ús en e l ca mpielanes conte mpo rani que fa servir les formes a lllbadllllS i
lollt a (iS)~fIlIlS pe r a alllbd6 s (Vegeu E. BLASCO FERRER, La lillg lla sarda COl1lell/pora 11 ea, Cagliari 1986, p . 11 9).
87 ASS. AA. NN. 00 .. Tappa di A lgher o, Nota io Giuseppe Zacca rias, b . 2, vol. 50.
c . 3, 3 dic. 1776: "elos gi:ltTetas pe tits de cabuela en l O/lis do s una mesina en circl"; el
CIS ve enregistrat pel Guarnerio (Cfr. P. E. GUARNERIO, JI dialello ca/alallo, cit. , p . 308:
"S:I son git~IZ ID/liS d os a IlIs peus'').

88 Vegeu: ASCAL. b. 845, fasc. 27. c. 5, JII/imaziolle dei barrallchelli del pagamell/o di Ire scudi pe/' i da lllli ca usati da /erz i, 8 feb o1800: "ya mes :1 conseiíat un fusil ele poc a va lo r" ; i. més t:ml GU3 rnerio (P. E. GUARNERIO. JI dialelto catala 11 O, p . 304:
"Dasprés c he avi:1I1 fet tanta ca mí'·. El fenomen. ja estud ia r pel sa rel (Cfr. M. 1. WAGNER.
FOlle/iea sto rica del Sardo, Cag lia ri 1984, p . 101 i ss.). va ser evide nciat per primen]
vegacl:t en l'algueres per Kuen (Cfr. H. KUEN. El dialecto de fl lgller. cit .. pp. 33-35) i
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eI 'altres (Vegeu]. VENY, Els parlars catalmls, CiL, p. 113; E. BIJ\sco FERRER. G'nlll/lIll1tica
s/orica. CiL, p. 38). A tal propos it Blasco Ferrer no ha donat proves serioses que e l fenomen paragogic e n qüestió fas atesrat alxlI1s elel 1800 (I 'autor esmenta "cines privaeles" ele I'Arxiu historic algueres eI 'illlpossible localirzac ió) ni que s'hagi transformat en
llei car els exemples donars a la p:lgina 38 el e l:t seva G'ralllllla/ica no traben conhort
en la re:llitaL Mai, almenys de vint anys e n<;a , no he enregistrat que cap alguen?s digui:
"tt;:nki P<llll' k(t;:) ai'íbi t:Hela ", o "um p(>ka ela vi" (per aquest darrer pas vegeu també H.
KUEN, El dialecto de Algller. ciL, p . 19) o (1':lItres sembl:tnts a bsurel itars. Em sap molt ele
g reu haver eI'assenyalar tan remarcables incongnti': ncies ja evielenci,ldes e n ;lItr ll oc
(Cfr. R. CARlA, L Alguer, l/el/gua i sacie/o/, CiL , p . 31, nora 39) que conjuntament amb
una serie nombrosa de transcipcions fonetiques en'aeles, i d'alrres a menitats, aconsellarien una impro rrogable i eletallada revisió c rítica eI'aquest:1 obra per part del seu au tor, almen)'s pel que fa a l'AIgueres: revis ió que certa ment no minvaria el seu valor.
89 El ca nvi en questió és prou recent car fin s als primers lustres del 1800 no comp:lreix m:li (ASCAL, b 849, ce. 127-128, Descriziolle dei col/fil/i del/o "Segada ",30 agosto 1807: "Dirigit a aquest lll. e Consell se fa ell/el/dre a tots gener:llment": ASCAL. b.
845, fasc . 37. c. 1, A//i rigw/I'{lal//i la cOI//J'O/'el'Siaji'a la COll7pagl/ia !)armcel/are e !tI
/w/ol'{/ Call1il/a Flores. (1812), AIguer, 26 jurio l 1812: "y no ell/ell pe r res la I3arranchelleria "). Va ser enregistrat per Guarnerio setanta :lI1ys més t;lrd del (I:Irrer document
(P.E. GUARNERIO, JI diafello ca/alclllo, CiL, p. 300: "Alura al/tell tot :Ich esas ramols ele
care n:ls").

90 Tant Me)'er-Lübke (REW 4483: "iL lag. ill/elldere. verstehen, ait. auch b6rell")
COll1 \Vagner (DES, I. intendere) donen a :1C]uest verb e l eloble sig nifica ele "compre ndre" i el e "oir, sentir", ment re que Sp:1t10 només e l de "sentir, oir" referit alloguelores. [
d e fe t ve d 'aquesta :lrea l:t ra ú elel clnvi e n qüestió.

91 Sobre aquests tres CISOS vegeu R. CAIUA, 11 1II0lldo del Cólic. cit" fitxa 41): [D.
['c!lglleres, c it " p. 38).
92 Per l'inventari de tO[ e llexic castell:l. així COIl1 elel s:ml i ele I'itali:l és suficient la
consu lta el e la d ocumentació eS llle ntaela e n e l present arlicle i e ls quatre Coclis d e
l'Arxiu !-listóric del MlInici pi d e l'AIgue r un deis qllals. e l D. ha estat objecte ele tesis
doctoral (G. CALARESU. JI Libre de Pril'ilegis (Cod ice D") del/ArcbiIJio S/orico del Co'/IlIlIle di A~r;bero . Edizio/le diplolllalica ello/e s/o ricbe, Rel. Prof. F. M:lIlconi, :LI.
1990- 1991). Per la bibliogra fia asse n)':tlo essencialment: Q. T. ANGELERII. Ec/)'pa peslilelltis status AIgberiae Sardilllúe, Ciller 1588: P. E. GUARNEIUO, JI dialello CCltalallo, cil.;
E. TODA, Poesia CCI/alalla de Sardell)'a. Barcelona 1887: ID.. Records cafalo/ls de Sardell)'a, Barcelona 1903; ID., L'ALGUER, UII popolo ca/alallo di/dlia, 2' ed, Sassa ri 1981,
Traclucció. introclucció i notes a cma el e R:lfael Clria ; A. CturFO, Illj711ecies de Iltalid )'
di/erell/s dialec/es sards ell l'c!lglleres. elins "Actes del Primer Congrés [nternacio nal de
la Ll e ngu:l Catalana", I3arce lon:1 [908. pp . 170-182: ID., Folklore alg/leres, elins BDLLC.
Palma 1924. AlU, pp. 257-272.

93 Vegeu R. CAIUA, L 'alguer(}s, cit" p . 42 ; [o" JI /liando del Ctilic, c il. , p. 106: F.
MANCONI, [es rela ciolls ecollóllliqlles i socials de Ca /c¡{lIll)'a alllb Sordellya ell/re
IEdal Mit¡alla i lEda/ ModemCl. elins RdA 1, 1990, pp . 73-95; F. N[ANCONI, L herellcia
cilfll1ral, dins Els ca /ala liS a Sardellya, :1 cu ra el e Jordi Ca rbonell i Francesco Manconi,
Mil:l 1984, pp. 217-237
9,' Entre els no gaire no mbrosos fe nómens fonetics a drrec d e I'it:lli:l ( més que
no pas de l s:mI) poelria havc r-hi talllbé e l pass:ltge a In l de l:t / ii/ neutr:1 i pretónicl ,
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del qual he pogur trobar el consoliclament a finals del segle XVIII (R. CARlA, L 'algueres,
cit., p. 39; Ivi, ASSG , b. 701, Foglietti di app/.lllti, cit.).
95 Vegeu M. SANCHIS GVARNER. Gramática oalenciclIla, Valencia 1950, p. 209 i R.
CAlUA, L ·algueres. cit., p. 40. i nota 48; C. DVARTE, A. MINA. GrC/1Ilática hislóriCCI del
CCItalá. 3 vols. , Barcelona 1986, III. p. 71.
96

p. TOL\, Codex Diplomaticus, cit., t. 11. cloe. )"''lII i XLIII.

97 Contrariament al que afirma Kuen (Cfr. H. KVEN . El dialecto de /llgller. cit. , p .
91. nota 5: "No es necesario suponer intluencia italia na. pues el mismo fenómeno se
ha producid o en el cata lan occidental") i. conseqüentment, d 'altres autors que a
aquest ling üísta han fet referencia. alhora que els verbs de l;¡ 2" com caure. crel/l'e en
pal13res acaben a -iva. en algueres termine n e n -eva
EBAM): per tant tenim caieva .
creieva , que són, a parer meu . les correspectives transposicions desinencials del superstrat ita1i:1 cadeva , credeva . Igualment tenim per :ll1alogia la forma -iva « IBAM)
en verbs de la 3 a com dormir> dormiva . etc.
Si bé aquestes elarreres tenninacions són arcaiques en el c¡¡tala (Cfr. A. GRIERA,
Gramática histórica del catalá tIIltic. Barcelona 193 1, pp . 88 i ss.; A. M. ALCOVEH,
Verbs. dins BDLLC l . 1902-1903. p. 455. notes 36 i 37; A. M. BADtA . Gramática
histórica, cit., p . 350). en I'algueres la forma usual antiga i també moderna ha estat
sempre -ía
llatí vulgar -EA). Tanmateix :t pal1ir clel document que segueix la forma
antiga i la moderna s'encav:llquen (ASS. AA. NN. OO .. Tappa di Alghero. Notaio Juan
Batista T iloca, bu sta unica, fase. unico. ce. 9v - 10, Testimollianza di Captalina Pealla
e Verulla Braxa, 21 giugno 1653: "he o it de Ambroxu Mura que díeva a Bartolu Leckb
que era un cornut y que li volia rallar los corl1ls") fins a ser definitivamenr substitu'ida
per aquesta última.

«

«

98

Vegeu E. TODA, Poesia catalm/CI. cit. . p. 53: "ya l11a rahó sol tu fer la poelivas ·'.

Vegeu per tots. dos deis nombrosos casos enregistrats per Guarnerio a confirmació de la vulgaritz:tció el el calc (P. E. GUARNEHlO. 11 dialelto catalana. cit. , p. 298:
"ma lallilla ap:t titu "; p . 301: l eva trons i Ijans") i els següents on encara es manté la
forma desinecial correcta: ASCAL. Reg . 309. Registro dei danlli dellllllciali alla Compagnia barracellare (J 765). 13 de juliol 1766: "y haver trobat la pinnet:t que en ella
existía "; E. TODA. Poesia catalana. cit., p . 72: "l uego tota s'encene\'a/ ele foch. y 'S
feya vermella '·.
99

100 En :tquest G IS la fenome no logi:1 no és gaire tartlan:l, De fet se'n troba un primer rastre ja en la primera meit:lt del XVIII (ACAPA. Llibre de les laa/lles. cit.. e. 36, 2
de gener 1736: "se troba lo aCle de compra reta per lo CapilOl". Vegeu també aeí l11ateix a l:! darrera 1110stra d 'algueres formal treta del Registre de Barrancellaria esmenl:1t
a la nota 123 on el text recita: "AIgher a 19 7bra 1829: Relala Francisch Ignas Serra Pastor de ayns 32. y Salvador Pira Pastor de a)'ns 35. segons eliun de la presen!a ciu tat".
101

També pe r a aquest parcial inventari lexicogr:1fic, vegeu l:! nota n Q 89.

102 Sobre les conseqüencies de la crisi económica europea a Sardenya i particularIllen! e n la societal algueresa del XL" vegeu: I. DELOGu. I prezzi slli meralti di Cagliari e di Sassari dal 1828 al 1890. Roma 1960; 1. CODA. La Sardeglla nella crisi di
pne secolo. S:¡ssari 1977: A. BOSCOLO. M. BRIGAGLlA, 1. DEL PIANO, La Sardeglw contel/lpOl'Clllea. Cag1i:Iri 1974; R. CARtA, Introduz ione. dins E. TODA, L Alguer. cit.. p. 27.

103 Cfr. A. CIUFFO. Influencies de Utalif¡. cit.. p. 171: "L'AIguer, estació de ban)'s.
una de les primeres ele S:mlenya. caela an)' dona eSlaela. en los lres mesos de I'esliu , a
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gran part de la gent de S:'isser, la segona capital de !"ínsula v centre impOltant de populació'· ... "aquesta inv;¡sió periodica. en la petita colo ni a catalana. ele tota aquesta massa
forastera, pracedent de la Sasser mode rm y civilisaela, com de dins ele Sarclenya b:'\rbara y selva tje, dona a I'Alguer, en aquella epoca. I'as pecte el'una ciut:lt , per la dime
així cosmopolita ......'y ele n 'aqui ne ve que I'alguerés, com és provat per les necessitats
del come rs ....'.
104 Per aixo no he cregut oportú d'emprar I'obra delmalaguanyat Mn . Josep Sa nna (J. SANNA. Dicciol1ari Ca/alf¡ de IAlglle/: Barcelona 1988) la qua!, a la lIum elels criteris a mb els qu;¡ls ha est;¡t recollit. presentat i ebborat elmaterial lexicogriific, result;¡ ,
com havien ja imu'it Colon i Soberanas, (G. COLON, A. J. SOBERANAS, Pal10rallla de la
lexicografia ca/alalla, B:trcelona 1986, p. 185) d'escassa seriosita t i, per aixó. no obsta nt e l merit del recull , de problem:ltica utilització.
105 L'estudi cliacronic de I'algueres ha evidenciat que els fenomens lingüístics en
aquesl elialecte alhora que apareixen en la elocumentació vol elir que han passal des
d'una me na ele gradualitat fisiológica :1 la generalització (Sobre e l tema elel eUlI'i
lingliístic com a problem:llica hislóri ca vegeu E. COSERtU, Sill crol1ía, diacrollía e his/oria, Y ed .. Madrid 1978, pp. 142 i ss.). L'adopció de is innex tos rela cionals amb facrors
d 'orclre person;¡1 deis parl:ims podria trobar explicació, com he ja prau veg:ldes suposal. en factors historics, culturals i, en una paraul:i, sociolingüístics dins deis quals han
tingut lerreny favorable sobretot processos com la hipercorreció, l'an;¡logia, la lranslileració. e rc .. e n si mateixos embl em:ltics d'una situ<lció en la qual es van progressivam e l1t perdenl les normes eI'ordre formal de la lIengua.

106 ASCAL, b. 859. fasc. 1, Regis/ro dei dal1l1i dellllllcia/i alla COlllpagllia barracelia re (1683-84), 30CL 1683: "Amoni Angel Masia :lcusa als barranchellos averlis arnlb:tt lo sou cavall del Pou de la Torra". A I'epoel del Guarnerio (com eneU:l aVlli) 1:1
prótes i cbv:lI1t I:i Ir! resulta limitada a un nombre petit de C;¡SOS (Cfr. P. E. GUARNERIO,
fl dialelfO ca/alal1o, cil. , p. 298: "no r'assustis. no ta mancar:] (l r/·és·'). Vegeu en canvi:
E. Bu\sco, Gl'CIlIIlI1a/ica s/orica, cil., p. 37.
Q
107 ASS, .tIA. NN. OO. , Tappa di Alghero, Notaio Amonio Sal:tris, busta n 8, vol.
38, ce. 56-58, 15 reb. 1692: "f/elll, lres parells de calsons ele tel:i bl:iva de clit qm., rots
p eda ssats ". Vegeu per a aquest e lS E. BU\sco, lbidelll, p. 36.

108 El procés eI 'aglutin;¡ció relacionat :llnb aquest cas específic el vaig tractar en
un alfl'e lIoc (R. CARIA. fl lII olldo del Cálic, cil. , nQ 67): tanmateix se'n troba un primer
esment a finals del XVII (ASCAL. b. 859, fase. 1. Regis/ro dei c!alllli dellllllcia/i al/a
COlllpag llia barracellare 0683-84), 8 OCl. 1683: "Antoni Qllessa acusa :tls barranche11 05 clan)' ele e m pals"). D':lquest fenomen s'e n traba algun rastre ,úll;¡t t:lInbé en Guarnerio (Cfr. P.E. GUARNERIO. JI dialelfo ca/alallo. cit., p . 300: "Dasprés che 1'3 a lll pragat
tal1r" ; p. 317: "Mestre Fransiscu cl:tsprés ele avé astripi.g:ít ele alegria". Vegeu E. BU\sco,
f bidem, p. 36.

AS CAL. Reg. nQ 309, Registro dei c!alllli dellllllcia/i al/a COlllpagllia barmcella re 0765-66), 14 dec. 1766: "Francisco Dulcis ab La)' entregan als barranchells dos
planlons ele ba rracoc" "; a I'epoel cl'en Ciuffo el fenomen est,) evidentment consolidar (A. CtUFFO, Folklore algllel'l?s. elins BDLLC, P:llma 1924, XIII. pp. 269: "r:lbre ele I;¡
poma, de la pera, del barracoc/J ". Vegell E. Bu\sco, fb ide 111 , p. 36
109

Q
110 ASS, AA . NN.OO .. Tappa di Algbero, Notaio Corbia Ignazio, busla n 3. vol. 14.
9 feb o 1693: "f/elll, un pap:lllo de tel:! grosa pla usat ab sa capilla que eliu es de dira

viu da ".
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Q
111 ASCAL. Reg. n 309, Registro dei danlli, cit., 19 nov. 1766: "y e/'e/mll esser
mort escoll:Il".. ."puis dilll/ se troba prop a dita trema". Vegeu E. BLASCO, Ibídem. p . 35.

112 ASCAL, b. 845, fase. 1, Arrelldamelllo del pesce, 1 giugno 1802: "1l.IC'lls, S:Ira es, rascassas y sippia .. .a divuit dines la lliura". Vegeu la l a l de barra coc a la nota
106. No he trobat que aquest cas sigui gaire freqüent en l'algueres (Vegeu en cJnvi E.
BLAsco, Ibidem, p. 38.
113 Vegeu la nota 97 a proposit de cai em i crei el)a; la l i l semiconsonant evidenciada és el meta plasme del qual es u'acra i que es troba en un limitar ntll11ero de casos.
Vegeu E. BLASCO , Ibidem, p. 38.
114 És un fenomen prou consolidar en I'algueres col.loquial; la seva incorpo1<\ció
és, més aviat. recent, eleguela a la possible pressió ele l'itali:l el segle pass:ll. Se'n troba
lra~:1 de la seva consolida ció en tOl el recull de rondalles ele Guarnerio (P. E. GUARNERIO, 11 dialello calalallo. cit. . p. 319: "es vangur,1 1/JI'asl/-ega per ta daspaldas{I"). Vegeu E. BLAsco. Ibidem, p. 38.

115 Es troba en un text compost per un pobre cee a conseqüencia de la sequem
de l'any 1882, i recitat elesprés a Guarnerio per Isabella Manai (Cfr. P. E. GUARNERIO. 11
dialello calalel/lo. cit.. p. 330: "o mara ele ¿.'ai/ielll de las campal1as sarut"); per a aquest
segle vegeu R. SAlU , Qmbra i sol. Cagliari 1980. p. 57: "aglionga una ma pé Vaioelt'.
11 6 Aquest singular cas de ieisme. si bé sigui present també en alguns deis elialectes centre-orientals, poelria ser més aviat rastre bale<1ric on el ieis1/le és més marcat que
en c\'alu'es indrets (Cfr. A. GlUERA. El dialecle baleáric, dins BDC 1/: 1917. p. 26-27) i
d 'on ha estat prou documentada la presencia areal en I'AIguer medieval. .la el Prof. Coromines (J. COROMINES. L/el/res i cOlwerses d 'lIl1 jllóleg, Barcelona 1989. p . 289 i ss.),
evidencia la matisació de la 1I1 palatal provinent de II i)'1de lY - C'l com ha passat e n
el cata l" antic (Vegeu t:llnbé A. M. BADIA. Gramálica hislórica. cit., p. 220). Si bé no siguin decisives, aquestes matisacions les vaig trob:lI' encara en textos de finals del 1600
i principis clel1700 que ens farien supos:!r un afebliment ele la 1111 cap ,1 una /il qlwn
a continua ció s'hi troba una consonant (ASCAL, b. 852. fs .. Perizia jalla per slabilire i
conjilli del/e lerre chil/se di Vessos dei PP della Compagllia di Gesú. 15 marzo 1691 :
"a llensa tinlda en ves al Prado. primer del riu que va L.. l de Vailloerd'; ASCAL. b. 850.
c. 17. All/zolaziolli e lacallal/ullll i di IlIlIi i salli posli lIel lerrilorio di Alghero. 31 maggio 1706: "Lu Va)'1 de Dona Espera nsa Tibao: lu oaJ'I de la Palmavera ".
11 7 Sobre aquest vessant teoric vegell: A. MARTINET. Économie des cbclJIgemenls
phol7éliq/les, Bern 1955; H. LAuSBERG, lingllislica romcl/lza. 2 vols., Milano 1976 (Fonelica); B. E. VIDOS, MtIIll/CI1 de lingiiíslica Románica. Maclricl1963 .
118

Vegeu R. CARlA. 11 mondo del Ciilic. cit.

119 Per exemple. encara els primers anys del XIX. tot encant (arrelldalllent) per a
la venda del peix (després d't1l1 llarg próleg de car:kter contmclual en llengua italiana)
acaba amb les textuals paraules: "ed acció nillno possa allegare ignoranza. si appone
la seguel1te tariffa in li//gua mater//a :

las CllIghilas. agl/glias. lolanus. denlici. murena. pagal'U. pagell )' trillas a dos
SOI/S la llil/ra. )' axi lIIalex la tlliiillo fresca ell 101 /'aill. )' lols II/s olll'lls pescills fins
las bogas de malla que JOSSil1 sis l/lIa IIil/rd·. etc. (ASCAL. b. 845. c. 1. Arrendamenlo
del drillo del pesee. 1 giugno 1802).
120 El 1850 el Bisbe de l'AIguer. Pere Rafel Ardoino reimprimia a Caller, per a I'ús
deis fidels, el Brew compendi de la DoclrillCl Cb rislia na, alhora que la primera edició
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havia estat promoguda per un altl'e b isbe a lgueres , Mons. Pere Bianco, i impresa
també a C:111er el 1790. Es tracta e videntment de dues publicacions de notable interes
dialectologic; de la segona edició. gairebé igual a la primera. en proposo només dos
passos testimo nials:

(pag . JO)
"P. Qual es la mes perfecta de totas las oracions?
R. Lu Para Nostru.
P. Digas lu Para Nost111
R. Par¡¡ Nost111 . que ses e n lu Cel. sia sa nt ificat lu teu nomo Venghi a nusaltrus lu
lOu regn. Sia feta la tua voluntat. com en lu Cel ax; en la Terra. Donanus avui lu pa n05tn.l de cada dia . y pe rdo nanus lus nost111s peccats. axi com nusaltn.ls perehmem a lus
nostn.ls anemics. No mIs elexis ca ura en te ntacie), ma llibranus de cada mal. ~"i sigui .
(pclg. 12)

P. Quants son lus manaments de la ley de DeO?
R. Lus maname nts de la ley de Del! son deu;
Lus tres primers appartenan a l"honra. i gloria ele Del! , y lus altrus set a prufjt. i
u tilitat elel proxim.
Lu primer: ama r a Del! sob ra lOtas las cosas.
Lu sagons: no giurar lu nom de De\¡ en vano.
Lu te rcer: sa ntificar las festa s.
Lu qual1: honrar P:¡ra i Mara .
Lu quint: no matar.
Lu sest: no fo rnicar.
Lu settim: no rubar
L'ottavo: no treur;1 fals testimoni. ni mentir.
L'no no: no desigiar la dona del p roxi m.
Lu decim. no desigiar la roba del proxim.
Aque5tlls deu m:ma ments sa e nse rran e n dos , en amar, y servir a Del! sobra lOtas
las cosas, y al teu p rox im com a tu mate ix .
l2l D'aquesta vinculació, si bé ;1I11b ca r:kter més estrictament personal. i per aixó
més autenti ca , he troba t rastre en sectors de la cultura algueresa a finals del XVIII.
principis del XIX.
En I' A I:n'l/ H istoric Simoll-CI/illo/ de l'Algue r. existeix la copia d 'una interess:¡ nt
nota e nviada (probableme nt des de C~ller) pe r Domenec Simon al seu ge rm:1. Banomeu. e n la qual rebutjant els barbarismes del seu temps, sugge re ix, segons e l seu punt
ele vista . la ma nera més adequada d 'escriure i d 'expressar una serie de te rmes "algueresos'· . indicant alhora les formes correctes i les incorrectes (ASSG . b. 701, Foglie/li di
appll/l/i di uoCC/boli algberesi. S. el.). Vist l"interes lingüístic que la nota té. dins I'economia eI'aquest anicle, e n transcric de seguit el text:

"Sel1)'or )' 110 Sagl1or: les plcll1/es y 11 0 las plall /as
xicas y 110 patilas: los arbres y 1/0 II/s abms
rels y 110 mygbil1as: espa), .J' 11 0 espassi
perfo)' /lO per Clxio: pa /eixer)' 110 pCl/exiar
assessiam)' 11 0 a/a/ara: ligse o se lig)' 110 IigisCl o sClligi
/ml/re y 110 Irel/m: f/"l/y/es)' 110 ji"uilCts
serua r )' 110 cO l1sen'ar: empelsar)' 110 el1serir
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amarcb)' 110 margall/: 5015)' lio sol O solmllen/
ame/l/a)' 110 'mel/a: allle/l/er)' 110 11I(!iuler JI; mel/er
torquiar las ouel/es)' 110 /ulldi las ouel/as
afo, si dica pure axio: dallyery 110 daglliar
bagell y 110 agiall: qualseuol)' 110 qualsasia
prellgau y 1/0 prellgbiau: e/OIS)' 110 fossas o fossus
quisca)' 110 cadabu, o quisc/.llI se segue letlera uocale
'
del ca)' 110 del cllcbu: guareLv: J' no cura
ayudar)' n.o agiud(JJ;' velltrel/ y 110 uelltre o uelltra
trel1lpat y trell1pada)' 110 templat o tel1lplada
aquest o aques/a y 110 acbesl: apres y 110 dasprés o després
sovillt)' 110 souell: a)'gues bOlles y /la a)'guas bOllas
medicilles)' 110 medicillas: I/il/)'es)' no uigllas
resta u ratius )' no restallmthlllS
fru)'les enteres y /la ji-ttylas enteras
(/IIy y 110 ayll".
122 És, per aixo , sense fonament I'afirmació el e Scanu quan eliu: "Els coelecs ,
doncs, són la font més impoltant i més certa per a docume ntar la pervivencia ele la
llengua oficial a I'AIguer" eVegell P. SCANU, Peruh'ellcia de la I/ellg ua catalalla oJlcial
a IAlgller, elins "Stlleli in onore di Antonio Era", Padova 1963, p. 365); evidentment
I'auto r no havia mai trepitjat cap arxill historie d e la ciutat, ni ele I'illa.
Q
123 Vegeu ASCA , Reg . n 283, Registre de B(JJT(lIIcel/aria del Capild Antollicu Ardilo, 1828-29, llen'a l , i secció Estillles de Fmites.

124 Sobre les rebcions e ntre el món re naixe ntisra barceloní i I'alglleres a cavall
del XL", vegell R. CARIA, llltrodllziolle dins E. TODA, L Alguer, cit. , p . 13 e ss. ; R. CARIA,
L AIguel: l/el/gua i societa(, S:lsser 1986.

