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Influencies areals i dades sobre l'origen d'aIguns fenomens
lingüístics en l'algueres modern.
Encara avui, rnalgrat hagi passat més d'una centuria des deis primers contactes de l'AIguer amb el món renaixentista barceloní, hi és
un interrogatiu que no ha estat substancialment satisfet. Tot i que, de
literatura sobre aquest tema n'hi ha hagut prou. Es tracta de la historia
de la llengua catalana a l'Alguer, del seu desenvolupament dialectal i,
sobretot, de la seva coI.Iocació dins el diasistema d'origen .
L'algueres, com tothom sap, fou incIos, des del segle passat, dins
de l'area deis dialectes orientals; pero em pregunto, fins a quin punt
eixa delimitació respon a la realitat historica d'aquest dialecte? La seva
col.locació areal té certament un indiscutible i ben arrelat fonament de
veritat que, pero, crec a la llarga, que ha agafat més el sabor d'un lloc
comú que no pas el d'una realitat estudiada a fons i objectivament documentada. El punt de partida d'aquest possible topic, és d'una banda
Mila i Fontanals i, de l'altra, el Guarnerio. Dos eminents inteI.Iectuals
que a la fi del segle passat havien assenyalat, per primers, I'algueres
entre el dialectes orientals del catala!. A partir d'aquests erudits, la
col.locació de l'algueres dins de l'area oriental catalanofona, trets
sarda-Guitier2 , mai no ha trobat oposició, sino el contrario Aixo val per
a Barnils, Alcover, Fabra, Griera, Coromines, Kuen 3, etc.
Conseqüentrnent les obres més importants de geolingüística catalana, amb diferents matisacions, tanmateix han deixat l'algueres en
l'area oriental-balear". Pero, de Badia i Margarit fins a Veny, han estat
introdu'¡ts nous elements de reflexió sobre l'algueres, que deixen suposar una realitat més complexa i articulada encara que també ells
comparteixin la mateixa posturas. Intentaré, si també dins els límits
d'aquest assaig, de portar nous elements de reflexió sobre aquesta
.vessata materia.. que el temps i tal vega da l'aproximació deis estudis
fins ara realitzats, han contribun a deixar-la més fosca.
D'antuvi és precis delimitar una primera diferencia entre l'algueres
i els dialectes catalans continentals des d'un punt de vista historic. Uti-
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litzant les categories de Veny, a la península hi són dialectes constitutius, en el sentit que s'han format in sítu per efecte de la romanitzaci ó
del territori, o sigui per I'evolució del llatí vulgar parlat dins d'aquell
territorio N'hi ha d'altres que, al contrari, són consecutius, o sigui resultat de poblaments massius de súbdits colonitzadors, com ha passat
després de la conquesta a les terres valencianes, a les Illes balears i, en
el cas nostre, a l'AIguerá. Per aixo aquests tres dialectes es diuen consecutius. Des del punt de vista de la lingüística espacial o de la neolingüística el cas de I'algueres i del balearic respon al concepte de
M
area isolata- i tardana; el catala oriental a M
area di mezzo-, mentre que
el valencia (i el rossellones) a -area laterale- i tardana 7 • Dones, si I'algueres és el resultat d'una conquesta i conseqüentment d'una colonització, no es pot pensar que només s'hagin traslladat els nous pobladors d'una sola area, així com no es pot pensar de reconstruir la historia d'un poble a través de les paraules que són meres fitxes d 'un retaule més ample i complex . Per aixó és menester d'anar una mica a la
font del problema o sigui a la historia de les migracions humanes catalanes cap a l'AIguer després de la conquesta i a la dimlmica demografica a aquesta ciutat entre el segles XVI i XVIII.
El 1358, tres a nys després de I'apoderament decisiu de l'AIguer
per part catalana i I'expulsió total deis genovesos i deis sards, en la
ciutat fortificada s'hi contaven només unes cinquanta famílies residents. Aqueta situació havia determinat el rei Pere III a seguir la política de repoblament que Alfons el Benigne, el seu pare, havia practicat
a Sasser, mitjan~ant els conegu ~ Guiatges de repoblament que garantien a persones soles o a famílies, jueves incloses, especials concessions, privilegis, asseguracions, etc., com a incentiu per anar a viure a
l'AIguer. Pero, a diferencia del seu pare, que havia poblat Sasser amb
aragonesos, Pere III va voler que a repoblar I'antiga fortalesa genovesa
fossin admesos només ciutadans deis regnes de la Confederació B• Resulta que en les ciutats capitals deis tres regnes existien especials ofícines de reclutament de súbdits (pagesos, artesans, pescadors de corall ,
soldats, etc.,), per ana r a viure a l'AIguer, amb les seves famílies , per
un període de deu o cinc anys com a mínim9 .
Certament són aquestes directrius polítiques, economiques i socials les que han pogut assegurar la prosperilat i la fidelitat de la ciutat
a la corona , a les seves institucions, per mitja d'una heterogenei"tat
confederal (els Pa·isos Catalans) que en el fons fou la clau de la mateixa supervivencia del catala i de les tradicions humanes corres ponents tO • EIs primers dos segles de dominació van veu re l'A1guer, conseqüentment, creuer de barcelonins, valencians, tortosins i mallorquins i
també com a clau de volta d'un t[(lfíc mercantil destinat al mercat sard
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provinent de Barcelona, Valencia, Maó i Palma ll .
Sota la dominació castellana eixes migracions minvaren, a partir
del segle XVI, a favor de gent forastera com Iigurs, provencals, sards,
sicilians i napolitans l2 • He de dir pero que, en general, tots els soldats i
els oficials de la guarnició militar seguiren sent, al llarg del 1600 i part
del 1700, de procedencia barcelonina, valenciana, lIeidetana i perpinyanesa (pero també d'a1tres regnes espanyols) així com I'únic port
amb el qual l'AIguer va mantenir al llarg d'aquesta temporada una
constant relació d'importació-exportació fou el de Barcelona!}.
És dones amb aquesta evolució demognlfica, comercial i cultural
amb les terres d'origen que ¡'Alguer ha hagut de fer els comptes, si bé
des d'una posició d'absolut privilegi etnic i institucional de cara a
tothom. N'és prova el fet que cap adstrat o superstrat no ha substituil
mai la lIengua de la comunitat o sigui el catala. La base arcaica del catala medieval (probablement més homogenia del catala modern) de la
qual fou expressió també I'algueres, va tenir, pero, en la seva nova
seu, un propi natural desenvolupament i una seva logica evolució.
Alguns aspectes, com el vocalisme, quedaren gairebé cristal.litzats, o més aviat evolucionaren segons les Ileis fonetiques de les arees
Iingüístiques de procedencia; evolució sobre la qual, tal vegada, ha
pesat, com el vocalisme aton (Jel i 101 a final de mot) també la influencia del sard i de l'itali<l.
Hi ha concretament, una primera fase arcaica del catala escrit representada per una abundant documentació oficial que de fet no permet gens d'identificar, de manera clara, els confins de les arees dialectals de procedencia, car la Ilengua utilitzada en eixa documentació és
aquella emprada pels notaris, amanuences o secretaris oficials de la
ciutat o de la corona 14 • És, en una paraula, el catala cancelleresc típic
de l'epoca medieval, amb totes les peculiaritats del temps. No existeix
documentació menuda municipal amb trets dialectals distintius fins al
regne de Joan 11. S'ha d'arribar a la segona meitat del 1500 per trobar
dins els arxius ciutadans, i de Sasser, una abundosa documentació solta o relligada, relativa a la vida diaria del país, d'un sorprenent interes
dialectologic. El lexic és nombrós, les formes verbals i la morfosintaxi
de procedencia occidental-valenciana, i si volem més aviat valenciana,
deIs quals han quedat abundosos rastres en l'esmentada documentació
i en la memoria popular. Amb aixo no vull pas excloure el pes que el
catala centre-oriental i balearic va tenir dins l'algueres, sinó evidenciar
les proporcions desconegudes de l'esmentada influencia, que troba la
seva natural explicació en la historia de les relacions comercials amb
Valencia particularment en els segles XV i XVI. En fi, són eixes darreres conclusions que sugereixen una col.locació eclectica, o sigui in-
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termedia, de l'algueres dins el diasistema catala del qual n'expressa
l'antiga paternitat en formes variades i amb aportacions externes que
fan de l'algueres un dialecte prou singular de la llengua catalana.

Uxic
De la gran quantitat de lexic recollit proposo només tres paradigmes, o sigui Bol, Xic iCaria, per tal d'evidenciar sobretot alguns
aspectes evolutius del vocalisme i de les seves connexions geolingüístiques respectivament a les probables arees d'origen.

-

Xic -Xica

Són dues veus avui desuetes en l'algueres; de creacció expressiva
són comuns al castella chico e chica, al sard cicciu i tamb a alguns dialectes ilalians, relacionades indirectament amb el llatí CICCUM, en el
sentit de -petito, -creatura· 15 .
L'ús d'aquesta veu és fonamentalment relacionada amb \'area valenciana, lleidetana i una part tarragonina l6 . Arabé, xic - xica són dues
llissons que trobo escrites en prou documentació, amb grafia catalana,
i sobretot en els Registres deLs Naixements de la Curia episcopal algueresa l 7 fins al 1650; a partir d'aquest any fins al 1750, sempre en els
esmentats Registres, les mateixes veus es troben escrites amb grafia
castellana chic - chica, peró amb evident exit fonetic catala. Mai dins
d'aquests registres no trobo la veu minyó que peró figura en altres documents no pas amb el sentit de creatura sinó de no,18.

-

Bol

El rastre d'questa veu es troba en el vocabulari mariner i en un
topónim al qual, en epoca castellana, li va ser ajuntada, per probable
ipercorrecció, una l o!: bolo.
De maner irregular la / 0/ tónica, va transformar-se en f ui , així
com la / 0/ atona final. A més la / 1/ intervodlica, a consequencia del
conegut rotacisme, va donar a aquest mot la solució final de búrul9 •
Torre del Bolo és un topónim dins de Port del Comte, relacionat
amb una xarxa que venia situada a la costera sota la dita torre i desenrotllada, mar en fora, amb la forma final d'un dedal circular. Bol és de
derivació grega bólos, passat alllatí BOlOS, amb el significat de -calar, o
bé, salpar la xarxa·. A l'Albufera de Valencia bol, és «calar la xarxa en
redó.20, com exactament es fa en la llacuna del Calic, a l'Alguer, on es
diu -bolo en rodó ...
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Caria

Ve del llatí CATHEDRA amb el mateix significat que té en algueres, o
sigui de ·seient amb respaller per a una sola persona-o Aquest substantiu és generalment conegut en totes les terres de llengua catalana amb
el nom de cadira amb I¡Y neutra en l'oriental, desinencia/e/a Lleida,
mentre que a Santanyí kerire 21. En el valencia per síncope la I di ha
caigut i ha quedat ca ira; pera a Xixona, Mannover i a Eltx, per metatesi de la Ir/, tenim caricf2 com en l'algueres on ha sobreviscut en la
pronúncia popular, per analogia amb el cognom (del qual es troba
esment a partir del 1500), només la llissó caria, encara que la forma
documental hagi estat sempre cadira23 •

E1s soos en l'algueres modern: el vocalisme.
L'algueres, com la majoria deIs dialectes catalans, té set vocals toniques i només quatre graus d'obertura . Per aixa dins el quadre deIs
fonemes vodlics tenim: a) vocal s de la serie anterior: la Ii! atona (iniquitat), tanica (vO, o semivocal (avui); la I~I tancada (martel!) i la I'TI
oberta (ce!); b) vocals de la serie central; la l al (casa); c) vocals de la
serie posterior: la l ul normal (lluna) i semivocal (algua), la 191 tancada
(canó) i la Ic/ oberta (boga). A partir d'aquest inventari es distribueix
el vocalisme tanic i aton.
1)

El vocalisme t6nic

Dins la susdita distribució veiem com el vocalisme tanic algueres
segueix la natural evolució intervinguda en la resta del domini lingüíslic catala: la E oberta llat. vulgo en general es tanca en lel encara que
davant a certes consonants s'obre, com també passa en la resta del domini 24 • Si bé la O oberta llat. vulgo reacciona en l'algueres com en la
resta del domini, pel grau d'obertura sembla tenir més afinitats amb el
valencia; tal vegada presenta solucions fonetiques variables. També la
O tancada llat. vulgo queda tal, com en la resta del domini, tancant
també davant la perdua de les palatals fin a Is25 . En alguns casos, com
també passa en el valencia, si la dita O es troba en la síl.1aba incial,
contrariament obre com en hora, boga, sola, etc.
La solució fonetica de la E tan cada llat. vulgo en els dialectes catalans continentals i insulars, per altra banda, és més aviat un deIs criteris més segurs per diferenciar el catala oriental de l'occidental. En
aquest cas la E tancata llat. vulgo resta com a tal en el lleideti, en el
valencia i en l'algueres, mentre que en el catala centre-oriental i en el
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balaric la E en questió s'evoluciona respectivament en I trl oberta i en
l el neutra 26 .
Segons Kuen, al qual alguns estudiosos han fet tal vegada referencia sense censurar-lo, dins l'algueres arcaic, a la mateixa manera del
catala oriental i balearic, la E tan cada llatí vulgar era representada per
una l el neutra que, amb el temps, s'hauria tornat a tancar per influencia del veí dialecte sardo-logudores 77 . Els dialectes sards v6ns pero,
com demostraré de seguit, dins d'aquest específic context no han jogat
algun paper, i en canvi si que l'han jugat per a d'altres fenomens consonantics i morfosintactics. Prou sovint, he de dir, el sard ha estat utilitzat instrumentalment, sobretot en absencia de proves solides i diferenciades, per justificar els propis convenciments teorics. En concret,
Kuen no va tenir una postura objectiva; la seva actitud era la de demostrar I'exclusiva filiació oriental-balearica de I'algueres, a partir de
l'analisi fonologica d'aquest dialecte, fundant les seves argumentacions
només sobre dues persones entrevistades i absencia total d'elements
documentals, historico-demografics, onomastics i toponímics 28 •
Ara bé, observem veritablement com reacciona la E tancada del
lIatí vulgar (Cl. E, OE) dins el sard modern, en relació a l'algueres, en
els següents paradigmes : FENU, LENIS, ESCA, FOEDUS.
FENU, que és també cognom sard 29 , té el mateix significat del catala fene. La lli~ó algueresa és més aviat centre-oriental, a la qual per
un fenomen , ja tractat en altra seu, d'ipercorrecció o paragogic de possible influencia castellana, una 101 final li va ser ajuntada, com és el
cas de heno, donant-li la soludó de feno}O . Ara bé, mentre que en el
primer cas, o sigui en el sardo-Iogudores, la E lIatí vulgar segueix sent
tancada, en l'algueres s'obre, mentre que la 101 atona final canvia a l ul
(f~nu) .

FOEDUS, és un prestec de derivació castellana, feo'\ que es troba
dins el sard i també en I'algueres amb el mateix significat de .1Ieig,
deformo. En el sard la E del llatí vulgar segueix sent tancada, mentre
que en l'algueres obre en f~I,!'2.
ESCA. En aquest cas s'observa el contrario En el sard la E del lIatí
vulgar s'obre en ~ska, mentre que en l'algueres tanca com el valencia
~ska33. Igualment es digui per CATENA, amb el significat de eadena'\
en el sard obre, kar~na, mentre que en l'algueres, com el valencia, es
tanca'5.
És evident, en aquest punt, que el sard invocat per Kuen, no pot
ser adduil vista la diferent i contrastant evolució que la E tancada del
llatí vulgar ha tingut dins els respectius dialectes . Sóc de l'opinió,
doncs, que el procés fonetic de tancament ha arribat tal des de les
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arees del Sud del domini 36 , en particular del País Valencia, després de
la conquesta, mitjans;:ant les esmentades migracions humanes.
2) El vocalisme aton

Si també, entre certs límits, sobreviu la distinci6 entre lal i lel atones'7, hom pot en general dir que aquest aspecte del vocalisme algueres és caracteritzat pel pas a lal de la lel inicial absoluta i pretónica, i de la lel atona final. Sobretot en els primers dos casos les analogies amb l'occidental i el valencia es corresponen. En posici6 final,
després de la fase de la lel neutra o muda, s'assumeix progressivament, des de la segona meitat del segle XVII endevant, la soluci6 de
/a/ 38 per possible influencia del sard i de I'italia.
Quant a l'evoluci6 de la 101 i l ul atones, com els dialectes centreorientals i el balearic, conflueixen a l ul, també per circumstancies
fonetiques 39 . De totes maneres he de dir que el procés históric relatiu
als esmentats exits ha estat més aviat lent en l'algueres. De fet, pel que
fa a la l al i l el atones protóniques, els prodroms de lIur passatge a la
l al els vaig enregistrar a partir de la segona meitat del segle XVII40,
mentre que el fenomen no es normalitza fins a finals del segle XVIII.
Així i tot, en la documentaci6 es nota una gairebé constant distinci6
entre les dues vocals atones, encara que les Iínies tendencials han dut
al resultat final que quasi sempre la l el protónica passa a l al en els casos següents:
a) Com el valencia, en posici6 inicial absoluta seguida per una s.
Aquest procés comensa a normarlitzar-se cap a la segona meitat del
Segle XVIII 41 •
b) En posici6 inicial no absoluta i davant a síl.laba tónica. En
aquest segon cas el passatge de la lel en l al el trobo normalitzat al comensament del Segle XIX42 .
3) La O llalí vulgar (Gl. Q, 6, U, AV).

Pel que pertoca a les 101 i l ul atones, hom sap que en I'algueres,
de la mateixa manera que els dialectes centre-orientals i una part del
balearic, conflueixen en l ul en diferens situacionsH ; peró he pogut observar, des d'un punt del vista diacrónic, que la 101 protónica, inicial i
mitjana, ha mantingut el seu timbre original (com el tenia i encara
manté el valencia) fins a la primera meitat del 1700, també si els primers símptomes d'aquest canvi es comencen a enregistrar cap a la fi
del 160044 •
Per quan relatiu a la 101 atona final, es troba encara utilitzada en
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la documenta ció del 1700 encara que el fenomen de canvi es registri a
partir de finals del 160045 .
Aquest darrer aspecte del vocalisme aton traeix un fenómen de
recessió lingüística al qual evidentment no és forastera la influencia
del dialecle sardo-Iogudores i del sicilia al!larg del 160046 .

Darles de morfologia diacronlca
També sobre aquest vessant trobo entre els esmentats segles XVI i
XVII nombrosos indicis documentals que sufraguen la meya hipótesi
de parlita.
1 - Fenómens consonantics.
La I I! darrera bilabial assumeix Irl , com a Vilajoiosa (Valencia),
del qual fenómen trobo una primera atestació al segle XVII en nobre
« noble)47.
JI - Addició de sufixos.
En la formació del diminutiu és freqüent, com el valencia, I'ús del
sufix utto (utta)48.
III - Veus proparoxítones.
EIs monosíl.labs i els polisíl.labs acabats en vocal tónica i molts
deIs mots acabats en l el atona formen el plural afegint la terminació
I nsl com el valencia 49 •
IV - Pronoms i adjectius demostratius.
EIs pronoms i adjectius demostratius mantenen, com el valencia,
les tres categories de localització esta, e:xa, i aquelldo.
DeIs pronoms demostratius neutres trobo en ús les formes aco i

ac;d 1 •
V - Adverbis de !Ioc.
EIs adverbis més freqüents són aquí, allí i all&2.
VI - Adjectius i pronoms possessius .
EIs adjectius i pronoms possessius més freqüents, més enlla deIs
arca"ismes mia, tua i sua, meu, teu i seu són peró també (mon/mos,

ton/tos) son/sos, salsa1 3•
VII - El numeral dos.
Una allra peculiaritat diacrónica comú al valencia és l'ús del numeral dos valid sigui per al genere masculí que femení 54 •
VIlI - Adjectius i pronoms indeftnits i distributius.
Entre els adjectius i pronoms en qüestió trobo, quiescú, algú/alguna, ningú/ninguna i les formes més antigues, sempre valencianes,
dingú i dingund 5•
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IX - Adverbis i preposicions.
Entre els adverbis i preposicions es distingeixen els arcai·smes més
aviat valencians com: ans, enans, manco, allunt, aprop, ad, dins,
dend(f6, etc.
X - Morfologia verbal.
També sobre aquest pla la documentació deIs esmentats segles
ofcreix resultats diacronics sorprenents . Les formes verbals de l'algueres més enlla de la seva origial arcai"citat, em semblen de prerninent derivació valenciana més que balearica. Fins ara l'absencia de la
desinencia zero en la primera persona del present indicatiu de la primera conjugació ha conven~ut alguns lingüístes que la filiació de l'algueres es relaciona amb el balearic (crec que la influencia també del
balearic sigui indiscutible, pero per altres raons). Aquest convenciment es va veure refor~at pel fet que la desinencia més antiga que es
manté en la 5a persona del susdit present indicatiu és au i no eu i a
més que en I'algueres es manté viva la isoglossa /long per 1larfr.
A aquests arguments es pot objectar qu e les desinencies am i au
del present d'indicatiu no són exclusives del balearic sinó que en epoca pre-literaria eren comuns a totes les arees58 ; tanmateix fins als primers lustres del 1700 trobo encara l'ús freqüent de la forma verbal desinencial l el de la primera persona del present d'indicatiu i de subjuntiu de la primera conjugació59 que ha quedat en el valencia, pero que
tal vega da no compareix60 com igualment passa en les formes antigues.
Quant als incoactius, particularment de la III conjugació, trobo en
ús encara nns als primers lustres del 1700 I'infix ese < ESCO, esea <
ESCAM, isques < ESCAS i esquen < ESCANr, respectivament, de la 1¡ persona del present indicatiu i la, 2a i 6a del present de subjuntiu dels verbs
en ir 61. Els passatge deis esmentats infixos de la forma velar a la palatal
comensa a manifestar-se, a partir de la segona meitat del 1600, pels
verbs de la In conjugació62 •

as adstrats: la influencia del sardo
Uxic, consonantisme i morfosintaxi
Sobre el vessant diacronic hom ha vist com la transició cap a determinades solucions vocaliques su posa una serie d'estadis intermedis
caracleritzats per una complexa i sistematica distribució de formes
.velles· i de formes -noves- governada per unes regles variables lal vegada d'ordre lingüístic i tal altra d'ordre no lingüístid'. Ja hem vist que
mentre que el codi escrit s'ha mantigut rigorosament convencional en
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elllenguatge dels amanuenses, díficilment hom pot enregistrar aquests
canvis; pero, a partir de la segona meitat del segle XVI el codi escrit
pateix visibles influencies estranyes a la llengua pero sorprenentment
redufdes al codi fonetic catala. Els elements histories d'aquest periode
ens diuen que les possible raons del canvi són relacionables amb la
presencia a l'Alguer de grups etnies de diferent procedencia que per
causes diverses van trobar el terreny favorable per a la transrnissió i acceptació d'aquestes innovacions car la ciutat havia quedat gairebé despoblada a consequencia de tres fets de gran transcendencia historicodemografica: les pestes del 1581-82, del 1652 i del 1681. Si la condició
basica del bescanvi lingüístic és generalment afavorida pel comen;:, a
partir deIs susdits esdeveniments es pot parlar d'una evident heterogeneilat etni ca rell evable dins els diferents ambits de la societat i que,
certament, va deixar els seus rastres també dins la \lengua escrita. Hem
de considerar a més que som ja dins la fase .. espanyola .. del domini i
que, si més no en el lexic, la influencia del caste\la ha estat sensible.
Els nous ciutadans per bé que respectuosos de les tradicions catalanes
de l'Alguer, principalment de la lingüística, no deixaren d'insinuar amb
el temps un conjunt de préstecs, cales i alteracions fonetiques de les
quals la parla popular en manté encara avui la memoria 64 • És per aixo
que el 600 es pot considerar clau de volta de l'evolució dialectologica
de l'algueres. De fet la dinamica migratoria cap a l'Alguer entre el 1500
i el 1700 tenia en la pesca del corall, la pesca de la tonyina, el comen;:
marítim i l'agricultura els quatre factors de polarització etnica forastera ;
factors que si fins a la primera meitat del 1500 havien estat controlats
per l'administració de la ciutat - procurant que l'element nacional catala fos sempre o quasi majoritari així com els soldats de la guarnició
militar -, a conseqüencia de les esmentades pestes ja no '1 foren més,
malgrat que sobrevisquin encara al llarg del 600 mesures legislatives
de control del moviment "foraster.. a I'Alguer. La producció de forment
i l'econornia agro-pastoral necessitava de molta ma d'obra per conrear
la terra i el bestiar així com la pesca del corall, de la tonyina i el comen;:. D'ací la sensible presencia, dins els respectius ambits, de pagesos i pastors sards, de pescadors genovesos, sicilians i napolitans i de
mercants Iigurs i proven~als; d'ací la practica deIs encartaments de
. mossos .. i de ·mossas.. provinents de I'interior de Sardenya6S, en famílies de la petita i rnitjana burjesia algueresa; d'ací la gradual penetració,
dins el context Iingüístic, d'una variada contaminació que sobretot interessa el lexic, el consonantisme i la morfosintaxi ; d'ací doncs les
raons sociolingüístiques d'aquests fenomens per altra banda desconeguts en el sistema lingüístic catala . Per economia d'espai tractaré en
aquesta primera contribució només de la incidencia que el sard va te-
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nir dins l'algueres, mentre que en una futura segona part tractaré de
l'inventari dialectal italia i del castella.

Ellexic
Si es mira a l'inventari deis préstecs al llarg del les centúries
esmentades (1600-1700) hom pot veure com la directriu de les paraules segueix les dinamiques demografiques a l'AIguer en els sectors
económics més interessats i com la mateixa documantació en reflecteix la incidencia. Argiola (1683), arbada (1686), alidoni (1709), archiolu (1765), badu (1691), barranchello (1683), biddiargiu (1611) ,
budroni (1649), bertula (1686), bullo ni (1706), cuili (1601), crabili
(1692), canao (16 83), cuilacha (1727), crasto (1681), columbrina
(1745), corro (1652), cariga (1766), chobar (1766), crabo (1778), ena
(1592), enbora (1706), eligue (1611), espuntoni (1732), emborsinar
(1766), giaga (1649), giú (1592), giocula (1778) iscla (1611), lacana
(1602), llaurera (1683), littu (1675), lacu (1728), montiju (1592), massayo (1602), machoni (1649), masedo (1675), marró (1686), massaca
(1649), mudeyu (1736), paxali (1735), pirastu (1592), pisquina (1692),
pinneta (1766), quessa (1709), rustalla (1765), suerju (1692), tana
(1649), tinnia (1730), trema (1732), trainu (1681), tramaritu (1691),
tragunaya (1728), tundir (1790)66, etc.

El consonantisme
Els processos d'alteració consonantica i morfo-sintclctica a carrec
del sard han estat, més aviat lents; els seus fenómens no es poden tanmateix considerar ·1leis fonetiques. per a l'algueres per raó de la parcialitat, localització i precarietat deis mateixos .
L'inventari deis susdits fenómens consonantics interessa el rotacisme de la IV i Id! intervocaliques i sobretot la Irl en combinació amb
una altra consonant (sigui intervocalica o no); la metatesi.
Pel que fa al rotacisme de la 11/ intervocalica, la degeneració en
I'algueres és deguda sobretot als dialectes de Sasser i a alguns del
Campida67 ; mentre quel· el pas de la d > r s'explicaria amb l'afebliment
de la T etimológica O > r dins d'alguns dialectes del Campida, de 1'0lIastre i de Barbagia on kioa > kira (setrnana), luou > luru (fang)68, etc.
El primer rastre del rotacisme de la IV intervocalica és documentat
al 1619 i interessa la isoglossa juriol mentre que al País Valencia, si bé
es tracta d'un cas únic, - i que cal prendre amb molta precaució, te-
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nint en compte la procedencia de la dada - va ser fitxada la isoglossa
maraltia> malaltia 69 •
Pel que fa al rotacisme de la I di intervocalica trobo una primera
atestació en I'adjectiu forarada « foradadaYo dins un document del
1706, mentre que trobo també atestada la tendencia a aglutinar el grup
incial Idrl en Irl com és e! cas de reta < dreta71 dins un document del
1798.
Sobretot és la combinació de la r + cons., in en I'especie r + d, la
que més freqüentment es repeteix en la documentació com és ara baldissa « bardissa),72 del qual trobo el primer rastre a partir de la primera meitat del 1600. El fenomen, igualment estrany al catala, és típic
d'una zona de Sardenya a sud del Gennargentu (Oésulo, Aritzo, Gadoni), del callares vulgar i de Oomus de Maria on cardu, merda, súrdu,
virde, etc., canvien respectivament en caldu, melda, súldu, vilcú!3, etc.
El cas de algua.
En general, pel que fa el consonantisme, moltes de les alteracions
fonetiques són conseqüencia de I'analogia que per cert no ha funcionat sempre, lIevat de determinats casos i en certes situacions. Si abans
d'ara hi hagués estat un'estudi organic diacronic de I'algueres, ningú
certament no s'hauria adventurat a publicar un conjunt d'hipotesis tal
vegada fantasioses 74 sobre e! pas de aigua a algua. El cas és, a la lIum
deIs indicis documentals, més simple de l que hom pot pensar. A partir
de la segona meitat del 1700, per ipercorretisme i per procediment
analogic del sard trobo uns casos prou interessants com: vorta> volla i
sart> sales. A cavall del segle XVIII és també documentada per primera vegada la lIissó argud6 • Oesprés, i al Ilarg del 1800, pel ja dit fenome n de rotacisme, la Irl al costat d'una altra consonant esdeve 11/.
O'aixo en dóna prova el Guarnerio també amb el seu enregistrament
sincronic a la fi del 800, equivocant-se pero sobre les causes que, ben
al contrari, són dedu'ibles en I'article de la Serrano
Una altra peculiarietat de! sard introu'ida en l'algueres és la metatesi i en particular la de la Irl de la qual, evidentment, hi ha diferents
casos per altra banda no exclusius de determinades arees de hila. El
fenomen en I'algueres comensa a manifestar-se en la documentació al
llarg del segle XVIII amb dues isoglosses: crabili « cabra) i Padru (>
Prado, top.)78.
Al Ilarg del 600, limitadament a uns quants toponims com Mont(i)
d 'Olla, Mont(i) Fenós i Mon(i) PedróS", ets ., trobo la presencia d 'una
Ii! paragonica que si bé no hagi mai esdevingut .lIei fonetica., ha perdurat fins al dia d'avui dins uns quants toponims, en algun text de
cant;ó popular i en algunes faixes del llenguatge inculte, sobretot pagesivol. Es tracta d'una Ii! de pas entre dos mots en successió o n el
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primer termina normalment amb ItI i el segons comensa amb altra
consonant. És possible que aquesta Ii! vingui del sard i especialment
del campidanés80 , on el fenomen paragogic es va esporadicament introduir gracies a les esmentades migracions humanes alllarg del 600.

Dades de morfosintaxL
Sobre aquest vessant la documentació ofereix dades més segures
sobre la introducció d'una serie de casos d'evident derivació sardo-Iogudoresa. En proposo de seguit alguns exemples:

Perifrasí.
La forma substantivada deis noms deis arbres, de plantes, etc., sobreviu només en un toponim: La Fíguerrl1 • A comen~ament del 600 la
mateixa veu ve substituida per una perifrasi constitu·ida pel sintagma
abre de seguit pel nom del fruit, o el de la flor, com per exemple Abre
de Servas, Abre de Pirasto, Matta de Clavells, Mata de CarcF, etc.

Possessiu.
Altre element que s'introdueix al llarg del '600 són els adjectius i
els pronoms possessius del sardo-Iogudorés com (tou) sotJl3, etc ..

Genere.
Encara la toponomastica ofereix alguns casos de canvi de genere
de mots originariament femenins passats al llarg del 1600 i 1700 al
masculí com .La Vallo en Lo Vall, -Les Coves- en Los Cove!?, etc.
(Fi de la primera part).
Rafael Caria

NOTES
I M. MILA' I FOI'ITANALS, Catalan contemporaneo: el lenguage de Barcelona, Obras
Co mpletas, m, 1989, pp. 511-544; P. E. GUARANERIO, I/ dia/euo calalano di Alghero,
dins AGI, IX, 1885-1886, pp. 261-364 .

2 Aplicant un criteri -dialectometric. a l'ALC de Griera els dos lingüístes havien
ipotitzat una filiació valenciana de l'algueres (A. SARDÁ 1 GUITER, L'Allas Língüístic del
Calalunya: la Jragmentacíó dialeclal del calalii, dins ·Miscellania Barcinonensa., Barcelona 1975, XL, pp. 93-112); naturalmente la intuició no va suscitar parers favorables.

, Les obres d'aquests autors són citades alllarg d'aquestes notes.
• A ta l prop<'>sit vegeu per exemple A. M. ALCOVER, F. DE B. MOLL, La flexió verbal
en e/s dialectes catalans, dins .Anuari de l'Oficina Romanica de Lingüística i literatura., vol. 2-5, Barcelona, 1929-33; A. GRIERA, Atlas lingüístic de Catalunya, Barcelona
1923 i ss.; J. VENY, A. M. BADlA I MARGARIT, Alias Lingüíslic del Domini Calala en
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procés d'elaboració¡ J. VENY, Estudis de geolingüística catalana, Barcelona 1984),
col.1oquen decididament l'algueres en l'area oriental-balearica.
s Vegeu A. M. BADlA 1 MARGARIT, Gram¿ilica histórica, 21 ed., Valencia 1984¡
VENY, EIs parlars catalans, 6¡ ed., Palma de Mallorca 1986.

J.

6 És la correcta conc1usió a la qual arriba Veny Q. VENY, lntroducció a la dialectologia catalana, Barcelona 1985, p . 29) sobre la base de la paral.1ela c1assificació histórica que el Martinet (A. MARllNET, Elementos de lingüística general, Madrid 1965, p.

149 i ss.) fa del frances regional dc Picardia i de I'italia de Venecia .
7 Són tres dc les cinc categories bartolianes utilitzades per justificar la distribució
Icxica en la Romania aplicades a la realitat geolingüística catalana. El treball del Bartoli
en algun cas i amb les degudes precaucions prcsenta una certa utilitat, si més no en el
melode, en el terreny de la lingüística histórica i de la dialectologia (M. BARTOLI, lntroduzione alta neolinguistica. Principio Scopi. Metodi, dins -Biblioteca dell'Archivum
Romanicum., vol. XII, Ginebra 1925¡ G. BERTONI, M. BARTOLI, Breviario di neolinguistica, Módena, 1928¡ M. BARTOLl, Saggi di linguistica spaziale, Torí, 1945) sobretot quan
es poden controlar els materials i lIur cronologia.

• ACA, Antiga Cancelleria Reial, (1358-1359), Reg. nO 1032 i 1033, Passim.
Pcr una primera aproximació a aquest argument vegeu: 1. PILLlTO, lstruzioni date dal
re Pietro IV d'Aragona al ri/ormatore delt'Isola di Sardegna D. Raimondo Boyl, illustrato e corredato di varie notizie storiche, Caller 1863; P. AMAT DI SAN F1L1PPO, Del
commercio e della navigazione delt'isola di Sardegna nei secoli XIV e XV; Caller,
1865¡ A. ERA, Le raccolte di carte specialmente di re aragonesi e spagnoli esistenti
nell'archivio del comune di AIghero, Sasser 1927; IOEM, Popolamento e ripopolamento
dei territori conquistali in Sardegna dai catalano-aragonesi, separata de ·Studi Sassarcsi., S. If, vol. VI, Sasser 1928, pp. 63-81¡ IDEM, Prowedimenti per il ripopolamento di
Sassari e di AIghero neI1350-1361 , separata de -Atti del VI Congresso di storia della
Corona di Aragona., Madrid 1959, pp. 551-562¡ A. M. ARAGO' CABANAS, La repoblación
de Sasser bajo Alfonso el Benigno 0330-1336). En -VI Congreso de Historia de la Corona de Aragon., Madrid 1959, pp. 539-549. J. E. MARllNEZ FERRANDO, Algunas noticias

9

sobre la situación en el cabo de Logudoro con posteridad a la victoria catalana de
AIguer en 1354, dins -Studi in onore di A. Era., Padua 1963, pp. 221-240¡ A. CASTELLACCIO, L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese, Sasser, 1983¡
AA.W., Els catalans a Sardenya, a cura de J. Carbonell i Francesco Manconi, Barcelona 1984 ¡ 13. ANATRA, La Sardegna dall'unificazione a ragonese ai savoia, Torí 1987.
10 Vcgeu J. CARBONELL, La llengua i la literatura medieval i moderna, dins Els Calalans a Sardenya, cit., pp. 93-98¡ IOEM, L'ús del catata als -quinque librorum. en algunes diocesis sardes, -Estudis Unviersitaris Catalans., XXVI (984), -Miscel.1ania Ara-

mon i Serra., IV.
11 Vegeu J. ARCE, España en Cerdeña, Madrid 1960, p. 57: -A pesar de ello traficaban en Ccrdeña catalanes, mallorquines y valencianos, que gozaban en Cagliari y AIghero de exenciones aduancras.¡ M. DEL TREPPO, EIs mercaders catalans i l'e:xpansió
de la corona catalano-aragonesa, Barcelona 1976, p. 61: -Entre tots els ports d'Orient
i d'Occident amb que Barcelona mantingué relacions durant tot el segle XV - un centenar - Roma ocupa el quart lIoc, precedida només per Napols, l'Alguer i Palerm •.
Encara al 1531 l'AIguer representava, junt amb Caller, un deis mercats més vius
d'importació de pasta valenciana Q. GUIRAL-HAOZIlOSSIF, Valence pon mediterréen au
XV siecle (1410-1525), Paris 1986, p . 295: ·L'autre centre d'expédicion des /idei demeure la Sardaigne: essentiellement AIghero - el AIguer- et Cagliari - Calfer.). La
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importancia de les reladons mercantils de l'Alguer amb els principals ports catalans en
epoca moderna es particularment subratllada per Manconi dins aquesta mateixa revista; F. Manconi, Le relacions economiques é sociais de Catalunya amb Sardenya entre
l'Edat Mitjana i l'Edat Moderna, amb la bibliografia esmentada.
"Vegeu ACVAL, Llibre deis matrimonis, anys 1622-1656 i 1657-1693. Sobre 1500
ma tri monis en els períodes interessats vaig rellevar que un 60% d'ells s'havia fet entre
ciutadans o ciutadanes amb homes o dones d'origen ligur (o bé amb ligurs ja residents
a Basa o a Castell Aragones), sieiliana o bé napolitana; el 37% amb sassaresos, logudoresos (inclosos els de la Barbagia) i campidanesos, mentre que només un 3% interessa
ofidals o soldats de la guarnid6 -espanyola •. Oins els esmentats Registres, a més, la
majoria deis soldats casats amb alguereses resulta provinent de Valencia, Denia, Barcelona, Palma de Mallorca, Girona, Múrcia, Caravaca, Almeria, CasteJla, Granada,
Peñafiel, Cordova, Lle6, Arag6, etc.
Il Les dades sobre la variada imporlació de Barcelona es dedueixen deis inventaris notarials de I'ASS, al Jlarg del 600 i pertoquen a títol d'exemple: -olles de Barcelona
mijanes., -ollas de terra de Barcelona., -olletes de Barcelona., ·ribells de Barcelona.,
.flassades cardades chiques de Barcelona., ·exetes de vendre vi de Barcelona., ·llumenars de Barcelona., -sombreros de I3arcelona., etc, etc.

"Vegeu els Codis ·A· i ·B· de l'Arxiu Historie del Municipi de l'Alguer (ACVAL).
" REW 2451.b, cik; DCECH, vol. 11, chico.
16

OCVB, vol. X, xic, xica.

17 ACVAL, Libro dei ballesimi, 1546-1750; ASCAL, b. 804, c. 416, Registro degli orfani e degli esposli, 21 agosto 1682: ·Mariana Delogu, mara de la chica nomenada
Cathelina Delogu.; ACVAL, Uibre de las lacanas deis salts de Sallo Major, Prado, Polliri y Rudas y de Nostra Señora de Valvert fet en lo any ] 763, c. 4, Sall de Virdis y
Penduchu en Targara, 27 abril 1735: .y de una chica nomenada Maria Angela •.
11 Té tot l'aire de ser un element recessiu del qual en trobo mend6 per primera
vegada el segle XVIII; ASCAL, Registro n . 496, Registro del1e varie prowidenze dale
dal Consiglio comunale, 1 luglio 1786: ·se ha aprencionat trenta lliuras de pex del
estaiñ de poder de un miño, mossu de Gioachí Muralles•.
19

A tal propOsit es vegi R. CARIA, Jl mondo del Calic, Sasser 1990, fitxa n. 26.

20

REW 1196; OECLC, vol. II, Bol-l. 21 REW 1768; DCVB, vol. 11, veu Cadira-Pon.

"OECLC, vol. 11, veu Cadira, 388-15.
" ASS, Alli notarili originali, Tappa di Alghero, Corbia Ignazio, busta n. 3, vol.
14 c. 30, Inventario di Francesco Mayneto, 8 agosto 1692: ·ltem, dotze cadiras de llegna usadas· .
"H. KUEN, El dialecto de A/guer y su posicion en la história de la lengua catalana, dins ·Anuari de l'Oficina Romanica., V (1932), p. 103; A. M. BADIA I MARGARIT,
Gramatica histórica, cit., p. 132.

" Vegeu contra E. BLASCO PERRER, Grammatica storica del Catalano e dei suoi
dialeUi con speciale riguardo aU'a/gherese, Tübingen 1984, p. 18, par. 13 e 14. En
aquests casos, com també en d'altres, aquest autor introdueix una inexistent nova llei
fonetica .
Verdaderament a l'Alguer tothom pronuncia tancada la /o/en qüesti6 en mots
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com: genoIO), fenoIO), restoIO), etc., com d 'altra banda va enregistrar també el Kuen
(H. KUEN, El dialecto de alguer, cit., p. 84).
26

A. M. BADlA 1 MARGARIT, Gramatica bistórica, cit., p. 138.

v H. KUEN, El dialecto de Alguer, cit., p. 130: ·En algueres antiguo, como en catalan oriental y en balearico, la E estaba representada por l e/, que mas tarde ha pasado
de nuevo a l el tancada por influencia del sardo, el qual no posee vocales mediolinguales.; P. D. RASICO, Estudis sobre la fonologia del eatala preliterari, Barcelona 1982,
pp. 35-36.

" Una postura correcta fou assumida a tal proposit per Badia, per al qual -no seria procedent de classificar la parla algueresa com una modalitat del dialecte balear, ja
que, a causa de diverses circumstancies geograFiques i especialment historiques, el catala de l'Alguer ha tingut canvis desconegu ts en la resta del domini.; A. M. BADlA 1 MARGARIT, Gramatiea bis/óriea, cit., p. 62, nota n. 3.
,. REW 3247; DES, vol. 1, Fénu; L. MANCO NI , Dizionario dei eognomi sardi, Caller
1987, p . 62." Per bé que hagi estat freqüent en l'Edat Mitjana la Ili~ó castellana {cno
(DCECI-I, vo l. III, veu Heno), l'obertura de la lel i la caiguda de la Icl final fan dubtar
d'un origen centre-oriental d'aquest mot (DCVB, vol. V, veu Fe o Fenc; DECLC, vol.
III, veu Fenc).

'1DCECI-I, vol. Il, veu Feo.
" L'enfocament teoric del Kuen ve seguit pedissequament pel Blasco (E. BIASCO 1
FERRER, Grammatiea storiea, cit., p. 20) el qual aplica a l'algueres una norma fonetica
inexistent.
" DCVB, vol. V, veu Esca; DECLC, vol. I1I, veu Esca, 448-14: -ésca en cat. occ.
fins a Cardós i V. Ferrera i [jns a Ribagor~a •.
" DES, vol. 1, ad voeem.
" DCVB, vol. 11 , veu Cadena; DECLC, vol. 11, veu Cadena, 385-10: -En valencia
popular podríen esperar que es pronuncii kaena pero sembla que hi predomina la
prono cadena·.
}6

A. M. BADIA 1 MARGARIT, Gramatiea bistórica, cit., p. 134.

Contrariament al que sostenen Badia i Margarit i Blasco (A. M. BADIA 1 MARGARIT, Gramatica bistóriea, cit., p . 160, par. IIl.e; E. BLASCO 1 FERRER, Grammatiea storiea,
cit., p . 27, par. 50.1 : ,VERITATE> veritat, alg. varitat) en l'algueres la E manté el seu so
encara en un cert nombre de paraules cultes i semicultes com: delació, delit (pero
també dalit) , denou, clegant, clecció, emfatic, enorme, estenció, genial, legal, mesilla,
negatiu, percusor, registro, servil, terminal, veritat, etc., mentre que en moltes altres
ocasions la lel protonica assumeix el so de l a/.
}7

" En la documentació les vacil.lacions entre lal i lel atones finals perduraran encara per molts més decennis, pero , a partir del 1700 comencen les primeres
atestacions (ASCAL, b. 849, C. 12, Coneessione di un salto di terre a Franeeseo Nieu,
27 agosto 1723: -segon es de veura en la relassió per aqueill dada •.
'9 A. M. BADIA 1 MARGARIT, Grama/iea bistórica, cit., p. 164-165.

'" ASCAL, b. 852, C. 58, Aui riguardanti ilfondo di Valverde, 4 marzo 1674: -de
que los naturals y habitadors desta ciutat no pugaren entrar per arbar y paxier llur bestias·.
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~I ASCAL, b. 820, f.s., Arrendamento del dritto del pesce, 12 ottobre 1788: ·Lu gat
ascurgiat y asventrat a sou la lliura.; ASCAL, Reg. n. 309, Registro dei danni denunciati alla Compagnia barracellare, 7 nov. 1765: ·una ampallada plena de malvasia •. El
canvi en questi6 és típic de l'area occidental, del valencia i de l'algueres, on tota le!
inicial Ctrets els cultismes) esdevé la! CA. GRIERA, El eatala occidental, BDC VIII, p. 43;
A. GRIERA, El valencÜl, BDC IX, p. 10; A. M. BADIA I MARGARIT, Gramatica histórica,
cit., p . 160; J. VENY, Els parlars catalans, Palma de Mallorca 1986, p. 130.

" ASCAL, b . 845, f.s., Arredamento del dritto del pesce, 1 giugno 1802: .giarret,
Ilagosta, sacret y sardina a divuit dines la lliura.; ASCAL, b. 849, cc. 127-128, Descrizione dei confini della Segada. secondo le disposizioni del dispaccio della Regia segreteria di Stato, 30 agosto 1807: oSa dabaxa va nlnt uills a l'Alguer•. També aquests s6n casos típics del paliares o sigui de l'area nord-occidental CA . M. BADIA I MARGARIT,
Gramatica histórica, cit., p. 160; J. VENY, Els parlars catalans, cit., p . 130.
., A. M. BADIA I MARGARlT, Gramatka histórica, cit., p . 164; P. D. RASICO, Estudis

sobre lafonologia, cit., p. 106 .
.. ASS, Atti notarili origina/i, Tappa di Alghero, Juan Antoni Rustayn 06511707), b. n. 4, vol. 36, cc. 114-116, Inventari de Simó Manno, 21 maig 1687: .Item,
quatra bu tons de plata petits; Item, altra escatula napu litana; Item, un mu cador de tela
de Cambray•.
~5 ASS, Ibídem, .ltem, un mantu de borata de dita viuda.; ASCAL, b. 819, c. 12,
Concessione di un salto di terre, cit.: -en lo millor modo y forma que de dret y de fet

lloch tinga ... consentan a la persona de Francesco Nico massaio> .
.. També aquests elements es poden facilment deduir mirant a la situaci6 demogrMica a l'Alguer alllarg del 1600 segons quant produ'it en la nota 12.
e ACAPA, Llibre de las lacanas, cit., c. 39, Salt de Frixadu en Sant March, 9 agosto 1695: ·a un suergiu gran a lacana de la Nobre Dona Eulalia Pala· . No és donat de
saber si la rotacitzaci6 enregistrada pel Griera CEs vegi A. GRIERA, El valencia, dins
BDC, vol. IX, p . 16: ·Darrera bilabial la /1/ ve a I rl en algunes localitats (Vilajoiosa):
prat plat, brat blat,) té origen més antic.
<1 Sobre la derivaci6 italiana del sufix utxo Cutxa) proposada pel Blasco amb l'invent del diminutiu ernpollutxa allloc de I'algueres Ccatala) ernpolleta CE. BlASCO PERRER, Grammatica sto rica, cit., p. 277, par. 642), I'autor possiblement ignora que el sufix en questió, a més que de I'algueres CACAPA, Llibre de las laca nas, cit., doc. n. 6,
Salt de Tobias en la Pedra llonga, 7 de set. 1739: .y de alli a llensa tirada a un abruchu de pirastu.) és típic també del valencia CM . SANCHIS GUARNER, Gramatka valenciana, Valencia 1950, p . 209; C. DUARTE, A. AI.SINA, Gramatiea histórica del catata, 3 vols,
Barcelona 1986, m, p. 71) del qual no es pot pas excloure, de moment, una influencia
de retorn o, si més no, una italiana surprenentment coincident amb la valenciana.

~ AS CAL, b. 852, f. 58, Atti riguardanti il Fondo di Valverde, 20 juny 1601 : ·del
mont que se diu de Pedroni a dos hornens.; ASCAL, Reg. n. 309, Registro dei danni
denunciati alla Compagnia barracellare, 14 dec. 1766: ·Francisco Dulcis ab Lay entregan als barranchells dos plantons de barracoch•.
50 ASCAL, b. 849, c. 1, Copia della concessione del Salto del Rumaní estraUa dal
notaio Batlista Melis, 26 febbraio 1617: ·10 present ayn consellers de esta Magnifica
Ciutat de Alguer.; ASCAL, b. 852, f. 58, AUi riguardanti il fondo di Va/verde, 80ttobre
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1657: -yen cxa conformitat dit reladors fan relació.; ASCAL, b . 852, f.

S.,

Perizia falla

per stabilire i confini delle terre chiuse di Vessos dei PP. della Compagnia di Gesu, 15
marzo 1691: -y de dins de aquella anant a llensa tirada·.
a~o

51 ASCAL, n. 852, f. 58, Alli riguardanti il fondo di Valverde, cit., 4 martis 1674 : -y
fan de relació; Ibídem, 1 oct. 1675: -y aco fan de relació die y any.

" ASCAL, b. 849, c. 8, Descrizione dei confini del salto di Targara, 3 gennaio
1692: -y de allii se passe per las faldas.; ASCAL, b . 851, cc. 110-113, Annotazioni e lacanamenti di tutti i salti posti nel territorio di Alghero, 31 maggio 1706: -y de aqui
rendeix volta a llensa tirada; ASCAL, b. 849, c. 12, Concessione di un salto di terra, cit.:
-y de alli vanint volta a tres ollastres· .
5' ASCAL, b . 859, fasc. 1, Registro dei danni denunciati alla Compagnia Barracellare (1683-1684), 14 maggio 1684: -y axi be la finestra ab sas corregias.; Ibidem, 9
marzo 1683: -y un calsó de tela que li han furtat de son hort.; ASCAL, Reg. n . 309, Registro dei danni denunciati al! Compagnia Barracellare (1765-1766), 26 febbraio

1766: -y daiñ de card pres de sa viña·.
s< ASCAL, Reg. n. 309, Ibídem,7 novembre 1765: -dos culleras de llautó ...y dos
pessas de formagie ..
55 G. SINI, Note sulla societa di AIghero nel secolo XVII (Tesi di Laurea), Cagliari
1970, p. 19'Í, Testamento di Mariangela Solinas, 9 agosto 1683: -que en temps algu
puga demanar cosa dinguna; Ibídem, p. 212, Testamento di Antonina Tedde, 22 maggio 1663: -que no lis hatgia de demanar aliments dinguns ..

56 ASCAL, b . 840, C. 1, Perizia eseguila nelle siepi di Don Nicola Paracorso, 6 febbraio 1689: -ni tant poch de ninguna part de ditta vigna y ans be.; G. SINI, Note sulla
societa, cit., p . 19'Í, Testamento di Mariangela Solinas: -Primerament y enllaos de totas cosas anulle y revoquc>; Ibidem, p. 327, AlIo di compromesso: -ab quinze pensions
discarregudes mes o manco· ; Ibídem, p. 170, Testamento di Pere Pau Detory, 10 dicembre 1707: -los altres bens meus mobles y imobles aguts y per haver allunt y
aprop sian.; P. ToL'., Codex Diplomaticus Sardiniae, Auguste Taurinorum 1868, t. 11 ,
doc. n. XLIII: -y si se tenia ad effectuar per falsetat.; Ibidem, doc. n . XLII : -dins lo temps que lo Majoral.; ACAPA, Llibre de las lacanas, cit., c. 8, Salt de Peana en Muroni,
20 agost 1700: -que dits Nob.s y Mag.s Consellers sens intervenció.; Ibídem, c. 29, Salt
de Niolu en Riu Sassu, 27 agosto 1695: -y te per lacanas dende lo badu de dit Riu Sassu·.
5/

¡-¡. KUEN, El dialecto de Alguer, cit., p. 47 e ss. ; J. VENY, Els parlars catalans, cit.,

p.115.
51 A. M. BADI A I MARGARIT, Gramatica histórica, cit. p . 346; J. MARTI, J. MORAN, Documents d 'história de la !lengua catalana, Barcelona 1986.

5. ASCAL, b. 849, c. 10, Concessione dei salti di Monte Olla e Serra Ona, 200ttobre 1701: -confesse yo Juan Francesch Quessa de com renuncie, consigne y cessione
at D. M. Joseph bonfill.; ASCAL, b. 850, C. 18, Concessione del salto di -Nurague Biancu. a Caterina Masia, 25 ottobre 1709: -quiscun ayn que sera vida<;oni, ara lo sembre•.
60 G. SINI, Ibidem, Testamento di Antonina Tedde, cit.: -¡ttem dcx y llegue que
me sien dites.; Ibidem, p. 189, Testamento di Andria Russe: -vull y man que li paguen
de mos bens·.
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61 G. SINI, Ibídem, Testamento di Pere Pau Detory, cit., passim: ·Instituhcsch y a
mi hereu meu substituhcsch al Illustrissim Capitol.; .... que deis presents capitols ne
sortcsca son degut.; -axibe vull li se/Vcscan per tota part y portie>; ASCAL, b. 804, c.
416, Registro degli orfani e degli esposti, 21 agosto 1692: .y sempre que se ne isqucs
sens causa Ilegitima•.

u Penso aixo hagi estat possible gracies a la intensitat de les relacions comercials
amb Barcelona al llarg del segle XVII.
6, Sobre aquest específic camp vegeu els ínteressants estudis de T. BYNON, Linguis/ica s/orica, Bologna 1980, p. 250; W. UBOV, 1be social motiva/ion on a sound
cbange, ín .Word., 19, 0%3), pp. 273-309.
6.c Es vegiJ. VENY, Els parlars ca/alans, cit. i amb benefici d'ínventari P. E. GUARNERIO, JI dialelto catalano, cit. ; H. KUEN, El dialecto de AIguer, cit.; E. BLASCO I FERRER,
Grammatica storica, cit.
6,

Vegeu a tal propósit l'article de Anna Segreti Tilocca dins aquesta mateixa re-

vista.
66 Per allexic en questi6 vegeu els esmentats registres de .Barranchelleria., el ·Llibre de las laca nas· i les diferents actes de delimitaci6 del territori algueres.

u Es vegi M. L. WAGNER, Fonetica s/orica del sardo, Caller 1984, p . 254 e nota 152;
M. CoN11NI, Elude de Geograpbie Pbone/ique, cit., l. p . 353. Un estudi actualitzat i general deis fenomens consonatics ha estat presentat per Joan Peana al II Congrés Internacional de la L/engua Catalana, del qual n'ha aparegut una sintesi Q. PEANA, Els prob/emes /ingüístico-socia/s del catata de l'AIguer, dins Ponencies i comunicacions, Palma de Mallorca, 1-4 de maig 1986, pp. 62-63).
61 Wagner va enregistrar aquest canvi fonetic a Caller (M. L. WAGNER, Ibídem, p.
J 23) mentre que el 136hne ha va trobar característic de Serrabus (R. B6HNE, Zum
Wortscbatz der Mundart des Serrabus (südostsardinien), Berlín 1950, pp. 25-26) indrets deis quals va ser evidentment importat a l'Alguer en les epoques de les esmentades migracions (1600-1700). Darrerament el Contini va fitxar aquest canvi també a
l'Ollastra, a Barisardo i a alguns altres indrets (Vegeu M. CoNTINI, Etude de Geograpbie
Pbonetique, cit., p. 397 i nota 20).

69 Pe! que fa a juriol vegeu P. TOLA, CDS, cit. t. n, doc. n. XX: .Dilluns al primer
de jurioI1 619- . El cas de la rotacitzaci6 de la IV inte/Vocllica de juliol, he pogut averiguar personalment que és comú a gairebé tota l'area costanera del dornini língüístic
cata la, mentre que existeix un altre cas al País Valencia fitxat pel Griera (A. GRIERA, El
valenciii, dios BOC, cit., p . 2: ·Entre vocals la L no efereix cap evoluci6 especial: sala,
pala, etc. Unicament compareix maralt < malalt a Manovar i Verger.) que alla evidentment no fa text, mentre que en l'algueres si.
10 ASCAL, b. 851, cc. 110-113, Annotazioni e lacanamenti di tutti i sa/ti posti nel
territorio di AIgbero, 31 maggio 1706: -de ditas pedras clavadas y foraradas •.
71 ACAPA, L/ibre de /as /acanas, c. 6, Sa/t de Baradad en Las Puntas Ruyas, 24
gennaio 1798: ·la referida planara gran, aygua ves a linea reta.;

n ACAPA, Ibídem, c. 45, Salts en Pol/iri, Prado y Rudas, 16 agosto 1681 : .y torna
baldissa baldissa a las viñas •. El passatge de L (R) + cons. > L + cons. ha estat estudiada pel Bottiglioni com a una varietat de Basa (G. BOrnGUONI, Saggio di fonetica
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sarda, Perugia 1919, p. 78, par. 65) indret del qual el 1600 l'Alguer va tenir nombrosa
inmigració. Al contrari el passatge de 1> r s'ha generalitzat entorn a la primera meitat
del segle XVII del centre cap al sud de Sardenya CM. CoNllNI, Etude de geographie fonelique, cit., 1, p. 382) que és també l'epoca en la qual comencen a trobar-se les primeres manifestacions en l'algueres.
71 Vegeu M. L. WAGNER, Fonetica slorica, cit., p. 288; M. CoNllNI, Etude de Geographie Phonetique, 1, cit., p . 380 i ss.
7< Vegen E. BASCO 1 FERRER, Grammatica slorica, cit., p . 33 par. 62. La fantasiosa
hi¡x)tesi havia ja estat proposada per Guarnerio fa un scgle (P. E. GUARNERIO, Jl dialetto
calalano, cit., p. 340).
75 ASCAL, b. 849, c. 22, Descrizione dei confini del SalJo de/la Giaga lascialo da
Giovanni Deledda al/a Chiesa della Misericordia, 13 aprile 1758, passim: odapres de
dita pisquina rande y vorta a una mola.; -turnant bardissa bardissa del sart de Scoto·.

76 ACAPA, Ilibre de las lacanas, cit., c. 12, SalJ de Don Días en Sanlimbenia: -di
la scendendo aschena aschena argua ves verso una pisquina •.

n La Serra en el seu interessant article (G. SERRA, Aggiunle e rellifiche, cit. p. 200)
en la correcció d'una !lista de veus recollides pel Griera per al seu Atlas, en la carta n.
1, a la veu 36, aigua, la res posta va ser argu que la Serra rectifica a aIgu atestant
d'aquesta manera la consolidació del fenomen .
71 La metatesi de la I rl és fenomen generalitzat del qual darrerament en són estades definides les diferents tipologies i llur extenció geogrifica a partir d'una mena de
-zona grisa. que va de la Planargia al Camlpida d'Oristany CM . CONllNI, Etude de Geographie Phonelique, cit., p. 400 i ss.). El despla\=ament de la Irl de una consonant a
una altra com per ex., pratu > pratu, d'on ellogudorés p radu (DES, n, veu p ratu) ,
té arrels ben antigues (ConSMB, 212: -facio recordatione pro su p adru de sanctu Symione). Suposo que d'aCÍ s'hagin introdu'it, per analogia, les formes metatetiqucs Padru < Prado (ASCAL, b. 845, f. 11, Nota de los salios de Alguer año 1756: -5alt en lu
Padru de las Moncgias de 2 giuns.) així com crabili < cabrili CACAPA, Ilibre de las
/acanas, cit., c. 5, SalJ de Satta en la Boca de Ta rgara: -que hi ha un arbre de ollastre
y un c rabili.).

79 ASCAL, b. 850, cc. 5-6, Concessione di 18 salli di terre falle dal Consiglio a
Don Gianballista Amal, Ma rchese di Villarios, 28 settembre 1655: <iutat en las faldas
de MontidoUa.; ASCAL, b. 851, cc. 110-113, Annolazioni e lacanamenli di lutti i salJi
posli nellerritorio di Alghero, 31 maggio 1706: -posat al cami de Montifenos de un
giu.; Ibídem, c. 111; -posat en Montipedros tres giuns•.
lO

M. CONTINI, Elude de Geographie Phonelique, cit., vol. 1, p. 462 e ss.

11

ASCAL, Annolazioni e lacanamenli, cit., c. 111: -Salt de la Figuera..

12 ACAPA, [Jibre de las lacanas, cit., c. s., SalJ del Mestre Antoni Escano, 17 ottobre 1611 : .a llensa tirada affrontant a un abre de ollas trc.; Ibídem, SalJ de Pala en
Benecuada, 23 de marts 1730: -que hi ha un abre de p irasto tallat.; ASCAL, Rcg. n.
286, Registro dei danni, cit., 12 maggio 1686: .dañy de quatra mattas de clavclls.;
ASCAL, Reg. n. 309, Regislro dei danni, cit., 19 gennaio 1766: ·vuit matas d e c ard de
sa vigna •.

Il ASCAL, b. 859, f. 1, Regislro dei danni, cit., 8 aprile 1684: odany de haverli furtat lo sou cavall·.
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,( ACAPA, Ilíbre de las /acanas, cit., c. 49, Salts de Rugíu gran y petít en Pollíri, 6
juny 1705: -comensant del muntiyu deIs Covas que divideix.; ASCAL, b. 845, f. 11, Nota de los saltos de Alguer, año 1756, passim: ..salt de la ciutad en tu vall de D. Esperanca,; ·en Pollina de un giu en lus Covan,s., etc.

