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1. Aspectes introductoris
La Terreta constitueix una comarca natural d’uns 425 km2 que s’estén
a banda i banda de la vall mitjana del riu Noguera Ribagorçana i que es pot
definir com el conjunt de terres que aboquen les aigües en aquest riu entre
els congostos d’Escales, al nord, i de Mont-rebei, al sud. La Terreta és una
conca geogràficament ribagorçana que forma una unitat ben definida (veg.
(1)). Aquesta unitat geogràfica no té, però, un correlat en termes
administratius: la part oriental de la Terreta pertany a la província catalana
de Lleida —a la comarca del Pallars Jussà—, i la part occidental, a la
província aragonesa d’Osca —a la comarca de la Ribagorça (veg. (2)).
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(2)
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El nostre interès des del punt de vista lingüístic per aquest territori s’ha
concretat, bàsicament, en tres objectius:
1. Deixar constància de la distribució que presenten avui una sèrie de trets
de tipus fònic i morfològic en els diferents nuclis de la Terreta, i contribuir
a la descripció sincrònica dels parlars de la Terreta. Aquest estudi se suma,
així, a treballs anteriors dedicats a la Terreta —Oliva (1908), Haensch
(1980), Francino (1992), Tort (1992) i Barrull/Sistac (1992).
2. Donar compte de l’adscripció subdialectal de la Terreta d’acord amb
els trets estudiats definidors de ribagorçà i pallarès.
3. Comprovar si hi ha indicis de canvi lingüístic a la Terreta, tenint en
compte sobretot el límit administratiu com un possible factor
diferenciador influent dels parlars de banda i banda de la frontera
(Massanell, 2009; Valls, 2013).
Per a la consecució dels objectius fixats, s’ha partit de dades lingüístiques
procedents d’enquestes dialectals pròpies (qüestionari guiat i text de
producció lliure) realitzades els anys 2007 i 2008. El corpus d’estudi l’han
constituït un total de 38 informants, dividits en dues franges d’edat (26-49
anys, i 55-85 anys) i procedents d’onze nuclis de la Terreta, sis de l’àrea
administrativament pallaresa —els Masos de Tamúrcia, la Torre de
Tamúrcia, Espluga de Serra, Sapeira, el Pont d’Orrit i Castissent— i cinc
de l’administrativament ribagorçana —Sopeira, la Ribera de Cornudella,
Sobrecastell, Areny de Noguera i el Pont de Montanyana.

2. Distribució a la terreta d’alguns trets estudiats
2.1. Aspectes fònics
Entre els aspectes de tipus fònic, destaquem, d’entrada, la realització
de -a àtona final en síl·laba travada, que presenta la següent distribució:

cas[a] > cas[a]s
cas[a] > cas[e]s

(3)
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Un segon fenomen objecte d’estudi és la realització de la lateral dels
grups /bl/, /pl/, /gl/, /kl/ i /fl/. El canvi lingüístic ha pres a la Terreta dues
direccions diferents amb relació a la palatalització, tradicionalment pròpia
—amb l’excepció de Castissent— dels nuclis de l’àrea estudiada. Si es
comparen les respostes dels informants joves (veg. (4)), s’observa que, a la
riba occidental, hi ha, al costat de casos amb conservació de la lateral
palatal, casos de iodització d’aquesta consonant: [uMfja@] per [uMf a@]; a la
riba oriental, les solucions amb lateral alveolar s’han generalitzat entre els
joves. De fet, Barrull/Sistac (1992) ja van pronosticar aquesta reducció de
l’abast geogràfic de la palatalització.

(4)
Realització amb lateral palatal: [uMf a@]
Realització amb lateral alveolar: [uMfla@]
Iodització de la lateral palatal: [uMfja@]
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Un darrer fenomen fònic d’interès és l’ensordiment de sibilants
prepalatals. A la Terreta (veg. (5)), hi conviuen tres models diferents
quant a l’ensordiment prepalatal: una àrea d’ensordiment total (de / /,
[ @ ], i / /, [ i @ ]), una àrea amb absència d’ensordiment / /, [ @ ],
[ i @ ]) i una àrea d’ensordiment parcial (l’ensordiment afecta el context
de / / i no —en general— el de / /).
(5)

Realització amb africada prepalatal sorda.
Realització amb fricativa prepalatal sonora.
Realització amb africada prepalatal sonora.
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2.2. Aspectes morfològics
Destaquem, en primer lloc, l’article definit, concretament pel
manteniment, a la zona oriental de la Terreta, d’un sistema (amb
coincidències amb l’àrea pallaresa i l’Alta Ribagorça) en què els articles
masculí i femení plurals presenten sincretisme en el context postvocàlic:
«Açò é·ls Olivassos», «Guardava·ls ovelles», i també, amb possible
simplificació consonàntica, «Fer popà·s corders», «Vai a vere·s vaques».
També són comunes per a masculí i femení les formes contractes dels, als,
pels i pals (i des, as, pes i pas). Recollim a (6) la distribució del sistema
d’articles a la Terreta.

(6)

Dels demostratius, és remarcable que bona part dels informants de la
zona administrativament pallaresa fa un ús indistint de formes amb i sense
reforçament inicial, això és, formes tradicionalment associades al pallarès i
formes tradicionalment associades al ribagorçà, respectivament (veg. (7)). No
sembla, però, que la tria en aquests parlants d’unes o altres formes segueixi cap
criteri i l’entenem com un cas de variació lliure, inexistent a l’àrea occidental.

(7)
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En darrer terme, destaquem, entre els clítics, les formes plenes mi, ti i
si, pròpies de tota la Terreta amb l’excepció dels nuclis més meridionals
—el Pont de Montanyana i Castissent— (veg. (8)). Les variants amb [i]
s’han localitzat també en punts de l’Alt Urgell, en punts més aviat
meridionals del pallarès i a l’Alta Ribagorça. S’observa molta més
heterogeneïtat de respostes en els informants pallaresos.

(8)

3. Conclusions
De la distribució dels trets precedents, se’n poden extreure les
conclusions següents:
1) La Terreta és una zona de pas d’isoglosses: hi localitzem el límit
oriental de l’ensordiment prepalatal, el límit occidental de l’article femení
els, i el límit meridional dels clítics mi, ti i si.
2) A la Terreta es fa evident l’existència d’un contínuum
ribagorçanopallarès, al qual ja s’han referit autors com Sistac (1993).
3) La variació interna és més acusada a l’àrea oriental de la Terreta, la
zona més castigada pel despoblament. També l’abandonament de trets
tradicionals, com la palatalització, és més evident en aquesta àrea. En
aquest sentit, sembla que la frontera administrativa podria haver actuat
com a factor diferenciador en els processos de canvi lingüístic que tenen
lloc a banda i banda del límit administratiu.
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