
SOBRE EL BENASQUES*

1. Quan el president de l'Associació Internacional de Llengua
i Literatura Catalanes, professor Germá Colon, va convidar-me a
presentar una ponéncia en aquest colloqui, tot i acceptar amb goig,
vaig comprendre que, atesos els temes de la reunió, havia de fer fer
una virada geográfica a les meves investigacions dialectals, que fins
aleshores s'havien consagrat a la zona fronterera de la comarca del
Matarranya — concretament, a les valls deis rius Mesquí i Bergan-
tes —, i que havia d'enfrontar-me amb alguna de les parles piri-
nenques; també vaig comprendre que era una invitació a aplicar en
alguna part de la zona geográfica que constitueix un deis temes del
colloqui la metodologia que havia experimentat en territoris més
meridionals.

En converses tingudes amb el professor Joan Veny, amic i col-
lega, que és qui va iniciar-me fa anys en l'art de l'enquesta dialec-
tal, vaig tenir plena consciéncia que un deis llocs més foscos de la
part septentrional de la frontera entre el catalá i l'aragonés era jus-

* El text d'aquesta ponIncia va ésser escrit pensant en l'auditori que
l'havia d'escoltar a Andorra; després, a l'hora de publicar-la, a fi de conservar,
a més del seu contingut estricte, la seva intenció i el seu to, m'ha semblat
oportú de mantenir la redacció originaria — expurgant-la només pel que fa a
algunes frases adrecades d'una manera directa als oients —; per aix5 el lector
d'ara hi observará alguns trets més propis de l'estil oral, del text atzarós i for-
tuit en la seva forma, que no pas de la prosa científica, atemporal i infrangible.
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tament la Vall de Benasc; per bé que hi havia treballs publicats
que es referien d'una manera més o menys directa a aquesta zona,
examinant-la generalment d'una manera especial, semblava que el
professor de dialectologia es trobava mancat d'un suport suficient-
ment consolador a l'hora de tractar-la. És així que vaig decidir de
comenÇar les investigacions sobre el parlar de la Vall de Benasc,
seguint els métodes que, com acabo de dir, havia experimentat ja
abans.

2. La metodologia a qué em refereixo no és, ni de bon tros,
inventada per mi — es basa fonamentalment en un criteri que com-
parteix més d'un investigador i que és descrit d'una manera tan
senzilla com clara per Charles Hockett a la seva obra A Course in
Modern Linguistics i	 peró em permeto de fer-hi esment espe-
cial abans d'introduir-nos plenament en el tema, d'una banda per-
qué no és, de bon tros, la usual en els treballs i les investigacions
que s'han fet sobre la nostra llengua, i, d'altra banda, a fi de poder
explicar que, en aquest cas, per raons totalment alienes a la meya
voluntat, peró íntimament lligades a la meva salut, no l'he poguda
aplicar en totes les seves fases.

1. Encara que referides a l'análisi fonológica, les reflexions que fa Hockett
sobre les operacions de reco•ecció i co•lació són aplicables a la investigació lin-
güística en general: «En la situación de campo, conviene distinguir entre dos
operaciones o series de operaciones, que podemos llamar recolección y colación.
La primera se refiere al proceso de transformar las emisiones escuchadas al in-
formante en notaciones sobre el papel, en forma tal que permita fácilmente su
comparación y manipuleo. La colación es el tipo de cotejo y clasificación que
es preciso realizar con los datos recogidos antes de que pueda establecerse cuál
es el sistema fonológico. En la práctica nunca se hace toda la recolección pri-
mero y toda la colación después. Los primeros intentos de colación, de carácter
provisorio y basados en una recolección parcial, sugieren qué es lo que debe
buscarse preferentemente en futuras recolecciones. La distinción lógica entre
ambas es, sin embargo, esencial, por el hecho de que la colación debe seguir
siendo provisoria hasta tanto no se haya completado la recolección» (Curso de
lingüística moderna (Buenos Aires 1971), 107). Vegeu-ne també els SS 12.2
i 12.3.
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D'altra banda, em sembla fonamental, en un treball d'aquesta
naturalesa, de donar-ne a conéixer el métode. Considero que el grau
de fiabilitat deis resultats obtinguts en una investigació i de les
conclusions del seu autor está en relació estreta amb la metodolo-
gia practicada i amb la naturalesa de la informació de base. Parti-
cularment em trobo que, llegint segons quin tipus de treballs
— abundosos, nogensmenys, en la bibliografia que hem de consul-
tar —, sovint no sé fins a quin punt són acceptables o convincente
les seves propostes o les seves conclusions, pel fet d'ignorar el camí
que l'autor ha seguit per arribar-hi, o fins i tot, de desconéixer la
naturalesa de les dades en qué es basa l'argumentació.

El métode que practico i propugno consta básicament de quatre
fases. La primera fase consisteix a realitzar les enquestes amb un
qüestionari no qualificat, o general, com pot ésser el de l'Atlas Lin-
güístic del Domini Catala 2 — utilitzat en aquest treball	 reco-
llint al mateix temps una série de textos lliurement narrats per
l'informador, en general després de suggerir-li un tema. A la sego-
na fase es fa la classificació deis materials obtinguts, i es determina
aquells aspectes de la parla estudiada que, per la seva naturalesa,
requereixen un tractament específic i, sovint, un estudi exhaustiu.
Després de constatar que els materials obtinguts no constitueixen
un corpus suficient per a aquesta darrera finalitat, entrem a la ter-
cera fase, que es redueix a l'elaboració d'una série de qüestionaris
específics, relatius als aspectes esmentats, i a i'execució de les res-
pectives enquestes a les mateixes poblacions estudiades inicialment,
o a d'altres, si els materials obtinguts en la primera ordenació deis
materials mostren que és aconsellable d'ampliar la informació d'una
manera espacialment extensiva, a més d'intensiva. Amb la informa-
ció obtinguda en aquesta fase, unida al corpus inicial, podem ja
elaborar, a la quarta fase, el nucli de l'estudi i les conclusions defi-
nitives .3

A. M.a BADIA I MARGARIT - JOAN VENY I CLAR, Atlas Lingüístic del
Domini Catalá. Qüestionari (Barcelona 1965).

Aquesta és la metodologia utilitzada a la me ya tesi doctoral (1973) so-
bre els parlars de la zona fronterera del Matarranya, actualment en premsa.
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Pel que fa al treball que avui presento, he de lamentar, com he
dit abans, el fet d'haver-me estat vedat de seguir fins al final aquest
camí que acabo de descriure. Potser amb un criteri objectiu hauria
hagut de renunciar a presentar la meya ponéncia precisament per
aquesta raó; peró — ja sabem tots que l'home és un ésser que es
manifesta més aviat d'una manera subjectiva que no pas objecti-
va —, en aquest cas, optant per seguir la tendéncia més espontánia
no he volgut desaprofitar l'ocasió tan propícia per a confrontar amb
els meus collegues, reunits amb motiu d'aquesta convenció científi-
ca, algunes de la gran quantitat de suggeréncies, i, fins i tot, alguns
deis resultats provisoris, que han acudit a la meya ment mentre em
dedicava a la tasca de confrontació i primera sistematització deis
materials obtinguts, que és aquella fita del camí on la fortuna ad-
versa m'ha parat els peus.

Potser un deis defectes principals del meu treball és que al
llarg de tot ell em faig, i faig — en tot cas, si haig d'excusar-me
d'alguna cosa és de fer-les, més que no pas de fer-me-les	 tota
una série de consideracions metodológiques. Tinguem, dones, en
compte que no ens abandonaran del tot en el curs d'aquesta expo-
sició. El factor determinant d'aquest capteniment és, com hom pot
deduir del que he dit fins ara, el contrast entre la manera de pro-
cedir que pot semblar la més adequada a l'investigador i els via-
ranys per on discorren les argumentacions en molts dels treballs
que haurien de servir de base al mateix investigador, d'acord amb
la conjuntura.

No manquen els treballs que, d'una manera o altra, afec-
ten la zona geográfica delimitada pel tema d'aquest estudi. En efec-
te, a la Vall de Benasc — a algun punt de la vall — es refereixen,
entre d'altres obres, el Vocabulario del dialecto que se habla en la
Alta Ribagorza de Vicente Ferraz,4 La frontera catalano-aragonesa

N'hi ha un breu resum publicat: La lengua catalana fronteriza en el Bajo Ara-
gón meridional. Estudio fonológico (Barcelona 1975).

VICENTE FERRAZ Y GASTAN, Vocabulario del dialecto que se habla en
la Alta Ribagorza (Madrid 1934). No especifica les poblacions a qué pertanyen
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i La frontera del catalá occidental d'Antoni Griera, 5 tota la série
de treballs sobre l'alt aragonés, generalment coneguts, i, més con-
cretament, un seguit d'obres d'Angel Ballarín Cornel, algunes amb
afany normatiu, o, si més no, reinstaurador de la parla, que fornei-
xen materials abundosos.6 Manuel Alvar s'ha ocupat més o menys

els mots; només hi figuren les formes que l'autor considera peculiars de la zona,
com ell mateix diu: «En el vocabulario no constan todas las palabras que usan
los ribagorzanos en su conversación, porque son muchas las netamente castella-
nas y catalanas, que no hay razón de estudiarlas» (p. 7). Aquesta manera de
procedir, altament censurable des del punt de vista científic, ha estat i és prac-
ticada per un bon nombre d'investigadors, alguns deis quals, a més, es vanten
de llur sagacitat a l'hora de destriar els materials que mereixen ésser conside-
rats, d'aquells que no ho mereixen perqué coincideixen amb els d'altres llen-
gües o parlars coneguts.

ANTONI GRIERA, La frontera catalano-aragonesa («Biblioteca Filológica
de l'Institut de la Llengua Catalana», IV; Barcelona 1914). Una de les pobla-
cions estudiades és Benasc. ID., La frontera del calda occidental, BDC, VI
(1918), 17-57; VII (1919), 69-79. Llista de mots de Viella, Vall de Barravés
i Benasc, comparativa. Recensió de R. MENÉNDEZ PIDAL a la primera d'aques-
tes obres, a RFE, III (1916), 73-88.

Entre altres treballs d'ANGEL BALLARÍN CORNEL, citarem El habla de
Benasque, RDTP, XXX (Madrid 1974), 99-224; Elementos de gramática be-
nasquesa (Saragossa 1976). El sentit d'aquesta darrera obra, i, en general, de
les de l'autor, es pot veure en aquest fragment de la introducció, que em per-
meto de reproduir: «Estos Elementos de gramática no pretenden ser un ma-
nual completo; pueden, sin embargo, ayudar a los jóvenes benasqueses a cono-
cer su lengua materna e incitarles a servirse de ella, recobrando así la persona-
lidad, condensada en su forma de hablar, que una propaganda insensata les
había hecho perder. A partir del siglo >cm, los gobiernos de algunas naciones
de Europa, invocando el progreso, han puesto especial empeño en desacreditar
todas las hablas que no eran lenguas nacionales, y mayor ahínco en la desapa-
rición de las parlas locales, de tal modo que nuestros montañeses llegaron a
sentir vergüenza de servirse de su lengua propia. Hagamos votos para que
pronto llegue el día en que, vencido ese complejo de inferioridad, en vez de
avergonzados, se sientan orgullosos de saber emplear con soltura su lengua ma-
terna» (p. 8). El Vocabulario del Benasqués (Saragossa 1971), després d'una
breu introducció gramatical, conté una llarga lista de mots amb llurs traduc-
cions al castellá, al catalá, a l'aragonés i al francés, definició i frases on es tro-
ben. El Diccionario del Benasqués, segunda edición, aumentada y corregida
por ÁNGEL BALLARÍN FERRAZ (Saragossa 1978), cree que s'ha de considerar una
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específicament de la zona en alguns treballs seus. 7 I, per fi, Gün-
ther Haensch s'ocupa de la part més meridional de la nostra vall
en el seu estudi més ampli sobre els parlars de l'Alt Ribagorla.9
Hem de citar també, encara que de carácter més general, l'obra re-
cent de Rafael Andolz Diccionario aragonés, que, per bé que aporta
materials copiosos, pot induir a errors notables, si és consultat per
un profá en la temática que ens ocupa.9

segona edició, més extensa, de l'anterior; conté un nombre més gran de mots,
i tant les definicions com el nombre de frases que els exemplifiquen han estat
acrescuts. Totes aquestes obres aporten una quantitat de materials considera-
ble, peró han d'ésser consultades amb precaució. Algunes dades sobre folklore,
toponimia, paremiologia, etc. poden trobar-se a les obres del mateix autor,
El Valle de Benasque. Formación, pasado, presente y porvenir del Valle, 2.a ed.
corregida y aumentada (Saragossa 1974) i Civilización Pirenaica. Vestigios an-
cestrales, toponimia, leyendas, refranes, adivinanzas y dichos (Saragossa 1972).

MANUEL ALVAR, El dialecto aragonés (Madrid 1953); Catalán v arago-
nés en las regiones fronterizas, «VII Congreso Internacional de Lingüística Ro-
mánica. Actas y Memorias» (Barcelona 1955), 737-778, basat en els materials de
l'Atlas Lingüístic de Catalunya de Griera.

GÜNTHER HAENSCH, Las Hablas de la Alta Ribagorza (Pirineo arago-
nés), AFA, X-XI (1958-59), 57-193 i XII-XIII (1961-62), 117-250. A diferén-
cia dels treballs esmentats fins ara, reuneix les condicions de presentar docu-
mentació de primera má i d'haver-la reproduit i sistematitzat amb criteris cien-
tífics. L'autor aplica amb rigor la metodologia de la dialectologia tradicional;
és comprensible, doncs, que la contundéncia de les seves conclusions quedi, si
més no, atenuada, si adoptem una posició metodológica diferent. Aquest treball
respon al tipus d'obra consagrat amb el nom de monografia dialectal i estudia
la zona que queda al sud de la que ha estat objecte d'investigació per al meu
estudi. Utilitzant en part els mateixos materials, Haensch publica posterior-
ment el treball Algunos caracteres de las hablas fronterizas catalano-aragonesas
del Pirineo (Alta Ribagorza). Contribución al estudio del problema de los dia-
lectos llamados de transición, «Orbis», XI (Lovaina 1962), 75-110. Es tracta
d'una comparació entre els parlars reconegudament aragonesos, el parlar de la
zona de Bissaürri-Renanué, el d'Espés-Les Paüls, i el de Bonansa; l'autor arriba
a la conclusió que el parlar de Bissaürri-Renanué pertany al domini aragonés,
el d'Espés-Les Paüls és un dialecte de transició i el de Bonansa pertany al do-
mini catalá. Encara el mateix autor ens dóna una breu informació sobre par-
lars situats més al sud en l'article Las hablas del Valle de Isábena (Pirineo ara-
gonés), RDTP, XXX (1974), 295-314.

9. RAFAEL ANDOLZ, Diccionario aragonés. Aragonés-castellano. Castellano-
aragonés (Saragossa 1977). Entre altres defectes — cal suposar que atribuibles
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Les dades sobre el parlar de la Vall de Benasc que han trans-
cendit als manuals i obres de conjunt, i, fins i tot, les que han ser-
vit de base per a l'elaboració d'alguns estudis, són tretes fonamen-
talment o bé dels materials de Griera — no cal que en comentem
els resultats —, o bé dels del detallat estudi de Haensch. Hem de
tenir en compte que, en el primer cas, la informació correspon a la
població de Benasc i, en el segon, a les poblacions de la part més
meridional de la valí. Si tenim en compte que en algun fenomen
hi ha una discrepáncia notable entre els parlars deis dos extrems de
la valí, comprendrem com pot arribar a ésser de confusionária l'ex-
tensió gratuita de les característiques de la parla de l'un o de l'al-
tre extrem de la valí a tota la zona, que s'ha fet en alguns deis tre-
balls de conjunt a qué m'he referit. A tot aixó hem d'afegir el fet
que, quan ens parlen del benasqués, uns autors es refereixen amb
aquest nom al parlar del poble de Benasc, i d'altres al de la valí en
general i en sentit ampli, i aixó sovint sense especificar si el mot és
usat amb el primer valor o amb el segon.

4. La Vall de Benasc té una forma de triangle allargassat; a la
seva part nord hi ha les poblacions de Benasc, Cerler, Ancils i
Grist," que estan separades de totes les altres per un petit coll, a
partir del, qual la valí es va eixamplant; cap a la part meridional
tenim els pobles de Saünc, Vilanova, Gia i El Ru, a la vora dreta

a factors materials — té el d'haver incorporat, com si es tractés de mots arago-
nesos, tots els que l'autor ha obtingut deis treballs que s'han publicat sobre
les árees de parla catalana que són administrativament aragoneses; aixó sol pot
crear una notable desorientació, si no es té en compte, per part de qui el con-
sulta, la localització de cada mot i si correspon a una zona lingüísticament ca-
talana o aragonesa.

10. Fins i tot el mateix nom de Vall de Benasc té un abast relatiu; a part
del valor més ampli que li concedim aquí — que és, d'altra banda, el que se li
sol donar des del punt de vista geográfic en general —, en té un altre de més
redult que hem sentit a diversos habitante de Benasc o de Cerler i que afecta
a aquests dos pobles i a Ancils, separant-los de El Solano, encara que els lí-
mits geográfics que engloba aquest terme van resultar imprecisos en boca deis
informadors.

38
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de l'Éssera, i, a l'esquerra, Sessué, Sos, Eressué, Ramastué, Lliri,
Arassant, Urmella, Castilló de Sos — el més populós	 i tota la
série de poblets o llogarrets de Bissaürri cap al sud-est — el mateix
Bissaürri, Gabás, Sant Martí, Veri, Sant Feliu, Dos, Buielgues,
La Múria i Renanué — que constitueixen la zona estudiada per
Haensch, i més directament connectada amb les poblacions de fora
de la valí.

Els materials sobre els quals es basa aquest estudi han estat re-
collits a les poblacions de Cerler í Saünc, com a representants de la
part septentrional de la vall, i a Eressué, com a mostra del parlar
meridional (vegeu mapa núm. 1), atés que sobre la part encara
més meridional existeix ja una informació notable en l'obra de
Haensch.

5. No he volgut caure en la temptació inicial de classificar el
benasqués com a part d'una de les llengües en contacte geográfic
(catalá o aragonés). Pel que fa a aquest punt només voldria cridar
l'atenció sobre el fet que en molts casos, en les investigacions que
s'han fet sobre el parlar d'aquesta zona, ens trobem amb un peix
que es mossega la cua: han estat utilitzades dades del benasqués
per a establir les característiques de l'aragonés — característiques
que, d'altra banda, no han estat encara fixades amb claredat
una vegada establertes d'aquesta manera, han estat preses com a
punt de referéncia per a classificar el mateix benasqués.

En relació amb la tendéncia prematurament classificatória, cal
posar en relleu la influéncia potser excessiva que ha tingut en els
estudiosos dels parlars fronterers la inclinació d'arrel menéndez-
pidaliana que podríem resumir en una frase com: «¿diptonga?,
luego aragonés», que va portar el mateix don Ramon a afirmar el
carácter aragonés deis parlars del Matarranya a partir d'unes dades
cense interpretar que havia publicat el filóleg austríac J. Hadwiger
a principis de segle; " i amb aixó contribuí a la vergonyosa situa-

11. Contráriament al sentir més generalitzat entre els lingüistes, que con-
sideren que un parlar determinat pertany a la llengua A o a la llengua B, veines
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ció que tots els textos a l'abast de l'estudiós atribuissin a l'arago-
nés una série de municipis de parla catalana, i que aquest tracat
erroni de la frontera s'anés repetint d'un llibre a un altre fins als
nostres dies.12

geográficament, quan un nombre important de les seves característiques fona-
mentals és propi d'una d'aquestes llengües i no de l'altra, Menéndez Pidal im-
pulsa la teoria que cal elegir una de les seves característiques com a determi-
nant de l'atribució; en el cas del catalá i l'aragonés opta per la diftongació de
é i 6: «en un mapa general de la frontera y en la nomenclatura clasificadora,
la distribución del aragonés y el catalán debe señalarse por el límite de la ó y é
latinas según se diptonguen o no, como rasgo más comprensivo de todas las
variedades del aragonés y de todas las del catalán, y como única base fija que
nos puede servir en toda la extensión de la frontera. Esto evitará las vacilacio-
nes de clasificación y confusiones en la nomenclatura que se presentan necesa-
riamente en toda la frontera de los territorios reconquistados antes del si-
glo XIII (MENÉNDEZ PIDAL, Sobre los límites del valenciano, «Primer Congrés
Internacional de la Llengua Catalana» (Barcelona 1908), 343-344). Com podem
comprendre, l'aplicació a ultranÇa d'aquesta sentIncia podria donar origen teb-
ricament a l'atribució a l'aragonés d'un dialecte que només tingués una de les
seves característiques i que diferís d'ell en totes les altres. I de fet, en nom
exclusivament de la diftongació, i encara fiant-se, pel que fa a Aiguaviva, de
les aparentes superficials que amaguen una realitat molt diferent, Menéndez
Pidal deixa a la banda de l'aragonés tant Benasc com Aiguaviva: «... en el ex-
tremo norte, J. Saroibandy después de dudar algo respecto de Benasque, clasi-
fica su dialecto como catalán; pero adoptando el criterio general que propongo,
debe ese dialecto llamarse aragonés, porque dice nueit noct e y güeit o c t o.
Al sur, Hadwiger da a Aguaviva como pueblo de Teruel que habla valenciano,
pero apunta de su lenguaje las formas tierra, fierro, sial siete, según las cuales
debe comprenderse este pueblo dentro de los límites del aragonés, caso que
este fenómeno de diptongación sea allí regular» (ibid., 344).

12. No ha estat de sort el catalá pel que fa a aquest punt de la frontera;
des de temps més o menys reculats, en els orígens de l'interés científic per
aquestes qüestions, fins a obres actuals, trobem diversos tracats que no es cor-
responen de bon tros amb la realitat lingüística. Vegeu J. AGUILÓ, Fronteres
de la llengua catalana i estadística deis que parlen en catalá, «Primer Congrés
Internacional de la Llengua Catalana», 638-642; A. ALCOVER, BDC X (1919),
517); DCVB (mapa de la Introducció); A. BADIA, Gramática histórica catalana
(Barcelona 1951), 54; M. ALVAR, El dialecto aragonés (Madrid 1953), 144,
mapa 7; A. GRIERA, Dialectologie catalane «Communications et Rapports du
Premier Congrés International de Dialectologie Générale» (Louvain-Bruxelles
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No podem, peró, entretenir-nos en el comentari d'aquestes i
d'altres qüestions, perqué ja és hora que entrem de ple en el tema
que ens hem proposat de tractar. Presentaré a continuació alguns
aspectes determinats que l'ordenació pacient i la confrontació dels
materials recollits m'ha fet creure oportú de sotmetre a la vostra
consideració.

6. En primer lloc cal que ens referim a la divisió dels parlars
de la Vall de Benasc en dues zones: una que practica l'alternanÇa
vocálica a/e en les variacions morfológiques de nombre de les for-
mes nominals, i l'altra que no és afectada per aquest fenomen; a
la primera diran [báka] per al singular i [bákes] per al plural,
mentre que a la segona les formes corresponents seran [báka] i
[bákas]. Si ens fiem d'alguns treballs de síntesi, veurem que afir-
men l'una cosa o l'altra per a tota la vall, i aixó depén de si han
basat la seva informació en investigacions fetes a localitats de la
part més meridional o de la part més septentrional. A la part nord
de la vall, l'angle superior del triangle, amb els pobles de Benasc,
Cerler, Ancils, Grist i Saünc, existeix l'alternanÇa a/e que hem
esmentat; es tracta de casos com:

[séÁa] - [séÁes]
[alywása] - [alywáses] `frontissa'
[mandoggíÁa] - [mandougíÁes]
[ebria] - [d5ries]
[la] - [les] (article)
etc.,

i aixó d'una manera sistemática amb qualsevol forma de tipus no-
minal." A més, aquest fenomen té una repercussió en la 'onjuga-

1960)», II (Lovaina 1964), 70; A. ZAMORA VICENTE, Manual de Dialectología
Española, 2.a ed. (Madrid 1967) mapa enfront p. 212. Per a una informació
més detallada sobre aquesta qüestió, vegeu J. RAFEL, op. cit. a la nota 3
d'aquest treball, pp. 6-7.

13. Aquesta sistematicitat provoca la sorpresa de M. Alvar quan diu:
«Y lo que es más de notar: se respeta esta uniformidad incluso en casos como
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ció: el present d'indicatiu deis verbs amb infinitiu acabat en [á]
té [e] com a vocal desinencial:

(1 [kánto]) 4 [kantém]
2 [kántes] 5 [kantéts]
3 [kánte] 6 [kánten]

Semblantment ocorre amb l'imperfet d'indicatiu de qualsevol verb
i amb el present de subjuntiu deis verbs amb l'infinitiu acabat en
[re], per bé que en aquests casos hl ha discrepáncia entre les so-
lucions obtingudes a Cerler i a Saünc pel que fa a la primera per-
sona del singular i del plural; a la primera població aquestes for-
mes tenen [a] desinencial, i a la segona tenen [e]:

Cerler

1 [kantá(3a] [Áetfif3a] [benéPa] [bénga]
2 [kantá(3es] [Áetfí(3es] [benéks] [bégges]
3 [kantá(3e] [Áetfl3e] [bené(3e] [bénge]
4 [kantá(3an] [Áetfif3an] [bené(3an] [beugám]
5 [kantáPets] [Áetfl3ets] Ebené(3ets] [beugéts]
6 [kantá(3en] [ÁetfiPen] [bené(3en] [béugen]

los de carrasca, almendra y botella, cuyos plurales son carrasques, almendres,
botelles en Benasque, a pesar de ser voces aragonesas» (Catalán y aragonés en
las regiones fronterizas..., 752). Hauríem de tenir en compte que una qüestió
són els problemes d'influéncies léxiques i una altra els gramaticals, i tothom
sap que una llengua pot haver experimentat la influéncia, en forma de préstec,
del léxic d'una altra, peró no per aixó els aspectes gramaticals propis s'alteraran
quan siguin usats els tipus léxics forasters (quan en catalá de Barcelona s'usa
el castellanisme [ampuxá], es fa amb les formes desinencials própies del catalá
i no del castellá: [ampuxém], [ampuxé0); per tant, alló que seria «de notar»
seria, en tot cas, el contrari. Passo per alt comentaris més aprofundits sobre
aquesta interpretació. La citació és només anecdótica i no afegeix res pel que
fa a aquest fenomen concret, peró no és gratuita, perqué ens illustra sobre de-
terminades maneres d'enfrontar-se amb el fet lingüístic. Amb aquest criteri,
qualsevol parlar fronterer quedaria reduit a un parell de dotzenes de mots,
després de sostreure-li alló que, seguint el mateix criteri, podria ser considerat
pro pi de les llengües veines.
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1 [kanták] [Áetfí(3e] [benék] [béuge]
2 [kantáks] [Áetfíks] [benéks] [béuges]
3 [kantá(3e] [Áetfí(3e] [benék] [béuge]
4 [kantákn] [Áetfí(3en] [bené(3en] [beugém]
5 [kantákts] [Áetfffiets] [bené(3ets] [berjgéts]
6 [kantákn] [Áetfí(3en] [bené(3en] [béugen]

En canvi, a tota la resta de la valí, amb una continuació cap al
sud, fora ja de la zona que estudiem, trobem, d'una banda:

[séa] - [séÁas]
[alywása] - [alywásas]
[mandougUa] - [mandougíÁas]
[diría] - [dinas]
[la] - [las]
etc.

i de l'altra:

Pres. Ind. Imperfect d'indicatiu	 Pres. Subj.

1 [kánto] [kanták]	 [Áetfí(3a]	 [benéPa]	 [bérjga]
2 [kántas] [kantát3as]	 [Áetfí(3as]	 [bené(3as]	 [béugas]
3 [kánta] [kantá(3a]	 [Áetfl3a]	 [benéPal	 [béuga]
4 [kantám] [kantá(3an] [Áetfí(3an]	 [bené(3an]	 [beugám]
5 [kantáts] [kantábts] [Áetf íT3ats] [bené(3ats]	 [beugáts]
6 [kántan] [kantáPan] [Áetfffian]	 [bené(3an]	 [béugan]

Hi ha, encara, en la conjugació alguna altra repercusió menor
d'aquest fenomen.

Pel que fa a aquesta característica em limitaré a deixar cons-
táncia del fet i del seu abast geográfic (vegeu mapa núm. 2), per-
qué hi ha d'altres aspectes d'aquest parlar que reclamen més la
nostra atenció.

7. No per conegut deixarem d'esmentar el fenomen conside-
rat típic del ribagorÇá, que es troba plenament representat a la
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Vall de Benasc, i que consisteix en la palatalització de la conso-
nant 1 llatina, quan, sigui ja des de l'origen, sigui, amb una casuís-
tica específica, com a resultat de la caiguda d'alguna vocal, es tro-
ta constituint el segon element d'un grup consonántic tautosillá-
bic. Les consonants que poden constituir un grup tautosillábic amb
1 són les obstruents no apicals ni palatals; així resulten els grups:

pl
	

kl
bl
	

gl
fl

Aquests grups donen lloc als corresponents amb consonant líquida
palatal, que es poden exemplificar tant en posició inicial de mot,
com en posició interior, amb les salvetats que farem per a bl i gl.
Vegem-ne alguns exemples:

P1 kl
inicial" interior inicial interior"
[pÁorá] [póp {e] [kÁau] [fekamo]
[pÁantá] [ámpÁo] [kÁaPiÁéro]" [múskCos] 20

[pÁat] [Iepiievá] [1dim] 18 [séskÁes]"
[pÁeyá] [dopÁá] [Iduká] [aukÁúm] 22

[pÁllma] [ejf opÁiSá] 15

[pÁóure] [fipiión] 16

[pÁéta]

Els casos de p, especialment inicial, són molt més abundosos que els
de les altres consonants; als exemples esmentats en podríem afegir d'al-
tres, com [pitantáina], [pitáno], [pÁantfá], [piténo], [pÁom], [pÁaná8es],
[a pité], [a pÁerét] (a poc a poc).

oblidar.
fibló.
turmell.
crinera.
EIs grups secundaris han originat normalment [Á] (ocuw > [wéto]).

Només han ocasionat [kÁ] si els precedeix [s] o una consonant nasal.
espatlles.
cercols (de la bóta).

22. enclusa.
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bl	 fl
inicial	 interior24	 inicial	 interior
[bi(ag]	 [nu(3Ááu]	 [fÁéma]	 [unjfÁ.á.]
[bÁan] 23	 [ftiorí]	 [Ida] 25

[bana]	 [fÁásjta]
[1:deba]	 [famai

El cas de gl, poc freqüent, d'altra banda, queda en certa mane-
ra dissimulat per la desaparició de la consonant obstruent; així te-
nim mots com [iÑésja], [sasiÁúld, [síjiÁa] — aquest darrer alter-
nant amb [síiiia] — que mostren el resultat d'aquest fenomen
complex. Observem que en els dos darrers (procedents respectiva-
ment de *singluttu — llat. clás. SINGULTU — i CINGULA) s'ha
prodult una palatalització, més o menys consolidada, per assimila-
ció regressiva, de la consonant nasal que precedeix la líquida. Un
pas més encara en aquest joc d'assimilacions i síncopes el represen-
ta la forma [kansíiCo] (cf. cat. capcingla), obtinguda a la localitat
de Saünc, en la qual ha desaparegut la consonant nasal que prece-
dia la líquida (a Eressué, en canvi, he recollit [kansígito]). De tota
manera no hem de perdre de vista que l'escassetat d'exemples d'a-
quest grup condiciona forÇosament l'abast de les nostres conside-
racions."

segol. El blat es diu [tríyo].
Els casos que podien haver ocasiona bl en posició interior han passat a

augmentar la llista d'exemples de [u] d'origen consonántic (TABULA > [táula],
PARABOLA > [paráula], CANNABULA > [kanáula],	 SIBILARE > [ Skliá]); d'al-
tres han coincidit amb la solució de pl: [eifopiiiSá], [fipÁón]. L'únic cas que
n'hem recollit [nuf3au], no és probablement una forma autóctona (el Diccio-
nario del Benasqués recull nublau); a Saünc hem trobat només [ntlflel] amb
el valor de `(cel) cobert de núvols', i, encara que al Diccionario del Benasqués
apareix aquest mot només amb el valor de `núvol' (cast. nube), no l'hem pogut
documentar amb aquest sentit, amb el qual ens han dit [blra], pl. [blres],
[-as] a les tres localitats estudiades, mot que, d'altra banda, en el diccionari
citat només apareix amb el valor de 'boira' (cast. niebla).

roncar.
El cas de unlla, que cita Haensch (Alta Ribagorza, I, 124) documentat

a Espés, Bonansa, Noals i Ardanui, no apareix a la nostra documentació: a



SOBRE EL BENASQUÉS	 601

8. Més transcendent, potser, que aquesta palatalització és la
de la consonant 1 llatina inicial de mot, característica peculiar de
la llengua catalana, que el benasqués posseeix amb tota la seva ple-
nitud, és a dir, d'una manera completament regular. Dels materials
que he recollit surt una llarga llista de mots afectats per aquest fe-
nomen; 27 en canvi, són extraordináriament reduits en nombre els
que apareixen amb 1 inicial; alguns, com [lómo], es troben amb
aquesta mateixa forma en valenciá; d'altres, com [láyo], [látiyo],
[lóma] només apareixen en una de les poblacions estudiades
([layo] a Cerler i [lif3ón] a Saünc i Eressué; [látiyo] a Cerler,
[Áátiyo] a Eressué i [ifurdiáka] a Saünc; [lóma] no apareix més
que a Cerler); alguns, pocs, apareixen a les tres poblacions, com
[limón]. En canvi, aquest fenomen s'estén, d'una banda, a alguns
mots que tenen una estructura fonológica diferent de la catalana,
com [Áimózna], i, d'una altra, a alguns casos de consolidació de
l'article: hi ha a la part alta de la val1, a la zona nord-est, un pa-
ratge en el qual reviu un mot de tan arrelada tradició catalana,
com és el d'empriu, amb representante també en aragonés i en
occitá; el nom d'aquest paratge en boca deis habitants de la valí
és [lamprki] o [Áampríu] — l'he recollit amb totes dues for-
mes —; aixó respon, a la meya manera de veure, a una reinter-
pretació del nom amb l'article aglutinat, com si es tractés d'un
sol mot,28 i com que, en principi, no hi ha mots que comencin
per 1, els parlants han fet d'una manera espontánia la substitu-

totes tres Iocalitats enquestades ens han respost [úsia]. En canvi, trobem
[ujiÁáSa] `agullada' a Saünc i a Eressué, que requereix, en tot cas, una expli-
cació (a Cerler trobem [IdáSa]). Igualment que en el cas de kl (cf. n. 19) els
grups secundaris han originat normalment [4(]: REGULA > [i'éÁa].

[Áóna], [ÁwéBga] 'llengua', [Áayásia], 	 [Kinsól], [tiósa]
`culler', [Áimpjá], [Áaf3á], [Áeifíya] 'lleixiu', [Áárgo], [Áuns] `dilluns', [Áam-
pít] 'llampec', [Áitai-i8a] 'esllavissada', [Áuyá] `poble',	 [Áattrá], [Áayó],
[Áepá], [anal, [Áitón] `porc', [i(oDganisa], [Áart], [Rimáko], [iCombríyo]
`cuc de terra', [Áop], [Áíura], [Áíma].

A ÁNGEL BALLARíN, Civilización Pirenaica (Saragossa 1972), 95, tro-
bem L'Ampríu. Al Mapa militar de España, Benasque, 32-9 (180), Servicio
Geográfico del Ejército (1976), apareix el Collado de Ampriu.
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ció; si voleu, dones, es tracta d'una formació hipercorrecta. 29 Joan
Coromines ja havia posat en relleu un altre cas análeg al que acabo
de citar: La Llínsola, nom d'un prat, a l'altre extrem de la val1, al
Ru, és interpretat com un resultat d'ILLA INSULA, amb aglutina-
ció de l'article i ulterior palatalització; aquest fet porta Coromines
a afirmar que la isoglossa corresponent a la palatalització de la 1

inicial ha avanÇat modernament cap a la zona de Benasc i que, per
tant, no és aquest un fenomen autócton d'aquella terra; 30 aquesta
conclusió no sembla implicada necessáriament per aquest fenomen,
per tal com és conegut que un fenomen determinat, una tendéncia
fonética en aquest cas, que ha actuat ja sobre la llengua pot conti-
nuar actuant sobre mots de nova formació o novament adquirits
per aquesta.31 Com que no és el nostre propósit d'entrar a discutir

Encara que jo no sigui ni toponomista ni etimóleg, crec que aquesta
explicació s'imposa, més que no pas la que emet el senyor Ángel López García
en la seva comunicació al «VII Congreso Internacional de Estudios Pirenai-
cos» (Notas de toponimia benasquesa, «Actas del ..., Seo de Urgel, 1974,
VII, 2, Comunicaciones de la VII Sección: Filología, Lingüística y Literatura
Pirenaicas», Instituto de Estudios Pirenaicos (Jaca 1976), 53-63), quan das-
sifica aquest topónim dintre de les denominacions de fenómens atmosférics,
dient que ve de «LLAMP- (raíz prerrom. 'relámpago') en El Llampriú (sic),
cf. cat. llampec, habla viva Ilam pit , y -ú sufijo locativo». Aquesta citació no té
altre valor que l'anecdótic, peró cree que convé fer-la per contribuir a la pro-
tecció del lector indefens contra l'acumulació d'extravagáncies.

Sobre l'extensió d'aquest tipus léxic en aragonés, vegeu el documentat tre-
ball de J. A. FRAGO GRACIA, Una perspectiva histórica sobre la relación entre
el léxico navarroaragonés y el del área occitana, RLiR, XLI (Lyon-Paris 1977),
323.

«Els pobles de la Vall de Benasc tenen encara Ll- general, sobretot
en toponímia, incloent-hi els de la dreta de l'Éssera i aigües avall fins al Ru:
en aquest, el nom de prat riberenc La Llínsola suggeriria, és veritat, un avene
modern de la isoglossa, puix que ha afectat fins la L' aglutinada de l'article;
peró encara a Chia, un poc més a l'oest, compto unanimitat de topónims en
LI- (4); peró amb aixó encara restem al vessant benasqués» (JoAN COROMINES,

Estudis de fonética histórica: palatalització de la L- inicial, a Entre dos Ilen-
guatges, I (Barcelona 1976), 58).

31. Semblantment a com alguns catalanoparlants estenen la palatalització
de la I inicial a mots savis que, en principi, no són afectats per aquest fenomen,
i diuen llingüística, llabial, llímit; en d'altres mots hi ha fins i tot una vacil-
lació gairebé generalitzada: lógic - llógic, leprós - lleprós.
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problemes cronológico, passarem a considerar altres qüestions que
esperen la nostra atenció.

9. L'aspecte que més ha influit en la catalogació de la parla
de Benasc entre els parlars aragonesos per part de la major part
deis investigadors és — després de la diftongació d'é i ó llatines
accentuades, de qué ens ocuparem tot seguit — la conservació de
-o final en una llarga série de mots, per bé que no en tots com en
castellá. En efecte, encara que trobem mots que han perdut aquesta
-o final,32 és infinitament més llarga la llista deis que l'han conser-
vada; 33 i en alguns mots hi ha vacillació, si més no, en diferents
localitats, com, per exemple, [martwáÁ] (Eressué, Saünc), [mar-
twéÁo] (Cerler). De ben segur, peró, que no ens entretindríem
gaire en la consideració d'aquest fet, si no fos que es produeix la
circumstáncia peculiar que aquesta -o final només és conservada
— en els mots en qué ho és — en les formes de singular, havent
desaparegut a les formes de plural, i s'ha generat així tota una ca-
suística que crec que la consideració del materials que he recollit
contribuirá a aclarir. Per bé que aquest fet no és desconegut, no ha
estat posat prou en relleu en els estudis que hi ha fets sobre el be-
nasqués, i, per descomptat, sempre ha estat presentat com una cu-
riositat, amb algun exemple, sense cap intent de sistematització.34

rastón, [karamún, [gas], [gotáÁ] 'caramell', [krestáÁ] 'caramell',
[pon, [fan 'esquerda', [manó(] 'manada', [paré,(]; [man] `má', [an] 'any';
[pSom]; [San]; [kalíu], [Du], [kÁau]; [p(at], [fret], [bot]; [fok];
[13árt], [fort]; [forn].

Només en donarem uns exemples amb consonants finals diferents:
[fiSo], [filo], [gráno], [sápo], [súko] `solc', [díSo]	 [keifíyo] `roure',
[bér-o] ' yerro', [dúro], [báso], [búfo] 'boix', [nóSjo], 	 [kájSro] 'cabiró',
[Sárgo], [ísto] 'aquest', [tfermanástro], [báijko], [kúrto], [mólto], etc.

34. «Los tres mapas que se encuentran en estas circunstancias señalan (...)
un especial tratamiento para Benasque, en singular conserva la -o (alío 'ajo',
amigo), pero se pierde en el plural» (ALVAR, Catalán y aragonés en las regio-
nes fronterizas, 752); HAENSCH (Las hablas de la Alta Ribagorza) no parla
d'aquest fenomen ni a la part dedicada a fonética histórica, ni a la dedicada a
morfologia. Tampoc no hi alludeix a Algunos caracteres de las hablas fron-
terizas... En canvi, A. BALLARÍN (vegeu, per exemple, Elementos de gramática
benasquesa, 18) indica explícitament aquest fenomen i n'aporta bastants exem-
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D'una banda, en una série de casos, els menys, la -o es manté
tant en la forma de singular, com en la de plural; es tracta deis se-
güents:

Quan la consonant que recolza sobre la -o és fricativa (en
sentit estricte, és a dir, [f,35 s, f ):

[báso] - [básos]	 [íf o] - [íf os]
[késo] - [késos]	 [búf o] - [búfos]

Quan aquesta consonant és [f]: 36

[béfo] - [baos]
[búfo] - [búfos]
[mófo] - [mófos]

Quan la -o és precedida de la semiconsonant [j]:

[nó(3jo] - [nó(3jos]
[lá(3jo] - [lá(3jos]
[Áímpjo] - [Áímpjos]

o de la consonant [y]: [fáyo] - [fáyos].
Quan la -o és precedida de la major part deis grups conso

nántics (tautosillábics o heterosillábics), salvat dels que especifica-
rem més avall:

br [14ro] - [klkos] rg [argo] - [argos]
dr [alábro] - [aláhros] st [ísto] - [ístos]
rd [bimárdo] - [bimárdos] str [tfermanástro] - [tferma-

nástros]

pies; en aquest cas, és qui informa d'una manera més clara sobre la realitat
de la parla.

Encara que no tenim exemples de [f] hem inclós aquesta consonant
en l'enumeració a fi de fer-la més sistemática.

Notem que en aquest cas en catalá mateix es conserva la vocal final:
carro, ferro, yerro, marro.
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En canvi, en tota una altra série de casos, la -o final, encara
que es mantingui en la forma de singular, desapareix en la de plu-
ral. Aixó es produeix en les circumstáncies següents:

1) Quan la -o és precedida d'una consonant que no sigui cap
de les esmentades:

[Á]	 [fíXo] - [fiáis]
[wéÁo] - [weÁs]
[kafíÁo] - [kafíÁs]
[batáÁo] - [batáÁs]
[kotfíÁo] - [kotfíÁs]
[bubjéÁo] - [bu5jéÁs]
[piói(o] - [pióÁs]
[portjéÁo] - [portjéÁs]
etc.

[1]	 [filo] - [fils]
[pasmélo] - [pasméis]
[kaswélo] - [kaswéls]

[n]	 [so(3ríno] - [so(3ríns]
[gráno] - [grans]
[táno] - [tans] (nus de la

fusta)
[febóno] - [febóns]

[p]	 [sápo] - [saps]

[t]	 [féto] - [fets] (jet)
[moskíto] - [moskíts]
[fáto] - [fats] (rata)

[k]	 [swéko] - [sweks]
[kúko] - [kuks]
[súko] - [suks] (solc)

Amb les particularitats següents:
a) que, si es tracta d'una consonant obstruent mat laxa, és a

dir, [(3,37 5, y], passa a tenir el comportament fonétic de les con-
sonants obstruents mats en final de mot:

[5]	 [dí5o] - [dits]
[mú5o] - [muts]
[nú5o] - [nuts]
[nao] - [flets] (niu)

[y] [boféyo] -[boféks]
[keifíTo] - [keif íks]
[Áombríyo] - [Áombríks]

(cuc de terra)
[melíyo] - [melíks]

37. No hi ha casos de [(3] en els nostres materials. Entre els que podrien
haver originat en la llengua actual mots acabats en [flo], la major part, amb
[0] primitiva, han originat [u]: [kalíu], [Du], [Idau], i els altres, amb [b]
primitiva, han perdut normalment la vocal final i acaben amb [p]: [Áop].
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que, si es tracta del sufix [éro], en la forma de plural
desapareix, a més, el so [r]:

[soltéro] - [soltés]
[formiyéro] - [formiyés]
[kasamentéro] - [kasamentés]
[priméro] - [primés]
[bakéro] - [bakés]
etc.

que, en certs mots acabats en [úro], la -o pot mantenir-se
en la forma de plural ([úro] - [úros]), o bé desaparéixer; peró, en
aquest darrer cas, es produeix una obstruentització del so [r]:
[r] —> [t]. Ho hem pogut observar en els mots:

[mabúro][mabúros]	 [dúro] (dur)[dúros]
[mabúts]	 [duts]

2) Quan la -o és precedida de certs grups de sonant seguida
de consonant obstruent, essent les dues homorgániques, amb la
particularitat que la consonant obstruent, en general, pot aparéixer
o no en la forma de plural:

grup [ijk]	 [bánko]	
f [baos]
) [baijks]
I[kufs]

grup [fi]	 [kúrto]
)[kults]

5
[wéfto]	

[weis ]

) [wefts]

[mwérto]
í [mwefs]
¿
l[mwefts]

c) grup [lt]	 [mólto] -	 [mols]
[álto] -	 [als]

La realització d'enquestes complementáries podria contribuir a
matisar la casuística que presenta aquest fenomen; peró, amb els
materials que constitueixen la informació actual, crec que podem
fer-nos cárrec, si més no, de la seva fisonomia.
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Les variacions morfológiques de formes nominals motiva-

	

des per l'alternanca singular	 plural — i, en aquest cas, també
per Palternanca masculí femení — són encara incrementades per
les que presenten els substantius, adjectius i participis que en el
seu origen llatí presenten els finals -ATU, -ETU, -rru. En el parlar
de la Vall de Benasc aquests mots presenten una forma de singular
acabada en [u], enfront de la corresponent de plural acabada en
[ts]; i, en els casos de flexió de génere, una forma de femení aca-
bada en [ábas] o [ábes], segons la zona (d'acord amb el que hem
dit més amunt, vegeu 6), per al plural. Vegem-ne alguns exem-
ples:

masculí singular	 m. plural	 f. singular femení plural
[foráu]	 [foráts]
[pral]	 [prats]
[sarál ] (cavalló)	 [saláts]
[Áinál] (teulada) [Áináts]
[bestíl]
[kremáu]
[pastáu]
[deyoau]
[koséu] (cuit)
[uníu]

[betíts]
[kremáts]
[pastáts]
[deyoÁáts]
[koséts]
[uníts]

[kremába]	 [kremábas], [-des]
[pastába]	 [pastábas], [-bes]
[deyoaba] [deyoabas], [-bes]
[koséba]	 [kosébas], [-bes]
[uníba]	 [uníbas], [-bes]

Hi ha, peró, tota una altra série de mots amb [1] final,
que, en no estar associada evolutivament a les terminacions esmen-
tades, no dóna lloc a aquestes alternances. Em refereixo a la [ 1 ] que
procedeix, en principi, deis sons [(3], [h] o [y] constrictius del
catalá primitiu en posició implosiva. Aquests mots no presenten en
la relació singular — plural altra alternar-11a fonológica que la que
deriva directament de l'actuació deis morfemes de nombre: [Du] -
[ pus], [kÁau] - [kÁaus], [psu] - [peus], [bou] - [bDus], [estíu] -
[estíus], etc., i, per tant, queda al marge deis diferente tipus de
modificacions de l'estructura fonológica deis mots condicionades
per factors morfológics. Nogensmenys, és gairebé indefugible — ja
que ha estat necessari 	 — d'aturar-nos un moment en la
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consideració d'aquest darrer fenomen, que, essent el que determina
una de les característiques més peculiars de la llengua catalana, tro-
bem també en benasqués 38

En efecte, als parlars de la Vall de Benasc trobem una llarga
série de mots amb aquesta [u] semivocal — sigui en posició final,
com en els exemples que hem adduit aquí damunt, sigui en posició
interior de mot —; i aixó fa pensar en uns fets evolutius análegs
als que s'han produit en catalá. De tota manera, els fenómens no
són totalment equivalents en benasqués i en catalá: 39 pel que fa al
benasqués, en el cas de [ 51] procedent de [p] hi ha un bon nom-
bre de mots que donen testimoni d'aquest resultat." No resulta
tan abundosa l'exemplificació de [ I ] relacionada amb [6] primiti-
va; 41 aquesta [5] presenta la solució [i] en el mot [káire] < CA-

Vegeu, en relació amb aquesta qüestió: E. ALARCOS LLORACH, Algu-
nas consideraciones sobre la evolución del consonantismo catalán, «Miscelánea-
homenaje a A. Martinet: Estructuralismo e historia», II (La Laguna 1958),
5-40; J. RABEL I FONTANALS, La U catalana d'origen consonántic, ER, (1963-
1968 [1971]), 179-211; JOSEPH GULSOY, El desenvolupament de la semivocal
-w en catalá, «Catalan Studies. Volume in memory of Josephine de Boer» (Bar-
celona 1977), 71-98; PH. D. RASICO, Alguns problemes cronológics de les sibi-
lants catalanes, «Estudis de llengua, literatura i cultura catalanes (Actes del
Primer Colloqui d'estudis catalans a Nord-América. Urbana 30 de maro-1 d'abril
de 1978)» (Barcelona 1979), 93-109.

En catalá evolucionen fins a [u] les consonants constrictives del ca-
talá primitiu [O], [ S], [y] en posició implosiva:

NAVE > naP > nau	 LABORARE > Á rá > Áaurá
SEDE > Se3 > seu	 CADERE > káS re > káure
IUGU > 30y > 30/4	 TEGULA > téy la > téula

Així com també el resultat de la desinIncia verbal llatina -TIS (2.a pers. pl .):
HABETIS > 4341.

[kalíu] (i [tirakalíu]), {3u], [pÁóure], [itaurá], [Muto] 'llevat',
[móure], [nDu] (< NovE), [Idau] (< CLAVO, CLAVE), [ 	, [ Sk.110 ],
[tfous] `dijous', [neu], [bou], [eskríure], [táula], [noyalíu] `camp comunal
per a pastura', [ampríu] (topónim), [daÁíu] (top.), [paráula], [estíu], [ka-
náula] 'collar de fusta per a les esquelles'.

[mi], [dEu] (< DECE), [perdíu], [prou], [kréure]. En relació amb
aquest cas podem considerar el topónim Grau (< GRADU), citat per A. Ballarín
(Civilización Pirenaica, 94), i el nom de casa La Creu (ibid., 97).
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DERE,42 apartant-se amb aixi3 de la resta de mots amb [S] primiti-
va i de la solució catalana. Observem, pel que fa als verbs CADERE,
CREDERE, VIDERE — que en catan han originat una [u] del tipus
que estem considerant —, que en benasqués han tingut solucions
diferents: [káire], [kréure], [bebé], essent la conjugació del pre-
sent d'indicatiu, respectivament:

1 jkáiyo] [krébo] [béiyo]
2 [kais] [kreus], [krébes] [bets]
3 [kai] [kreu], [kréae] [bébe]
4 [kayém] [krebém] [bebém]
5 [kayéts] [krebéts] [bebéts]
6 [káyen] [krében] [bében]

La tercera consonant, [y], no presenta exemples en els nostres
materials. Un mot que podria haver original [u] ha conservat la
vocal final i, per tant, no ha donat ocasió a [y] de trobar-se en po-
sició implosiva: Ricu > [tfül3o].

Al contrari del que hem vist per a [P] i [a], la desinéncia ver-
bal de segona persona del plural (llat. -Tis), que en catalá — pas-
sant préviament per [a] — va originar [u], ha adoptat en benas-
qués la forma [ts], més propera al seu origen; així tenim, per
exemple, [kantéts], [Áetfíts], [benéts], o [kantáfiets], [Áetfí-
Pets], [benéPets], en comptes de les solucions amb [u], com les
catalanes canteu, llegiu, veneu, o cantáveu, llegíeu, veníeu. L'única
peculiaritat d'aquesta solució digna de mencionar ara és que ten-
deix a simplificar-se en [s] en les formes de l'imperfet de subjun-
tiu que tenen una altra [s] en la representació del morfema tem-
poral-modal, freqüentment amb trasllat concomitant del so oclusiu
[t] al davant de la part desinencial del mot; així trobem les for-
mes previsibles, com [kantásets], al costat d'altres com [kantát-

42. Aquesta [i] la trobem en benasqués com a resultat propi de t en
posició implosiva: [paf] ( < PATRE), [mai] ( < mATRE). En aquest fenomen,
dones, conviuen la solució catalana amb [u] (n. 41) i l'occitana amb [i] (cf. oc-
cita cafre, i fins i tot paire).

39
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ses] i [kantáses]; [benésets], al costat de [benétses] i [benéses].
I amb aixó donem per acabat aquest llarg periple que hem fet a
partir de la consideració de les alternances en l'estructura fonoló-
gica deis mots a causa d'accions morfológiques nominals.

12. Finalment, considerarem un deis aspectes més delicats de
la parla que ens ocupa. Em refereixo a la seva situació respecte al
fenomen que la major part d'investigadors, seguint la inclinació de
Menéndez Pidal, han considerat per damunt de tot altre a l'hora
d'incorporar el benasqués al domini lingüístic de l'aragonés o del
catalá; és a dir, a la diftongació o no diftongació de les vocals lla-
tines ó i é, en posició accentuada. Tots els qui s'han ocupat fins ara
més o menys a fons d'aquesta parla han observat que no presenta
una solució uniforme i regular pel que fa a aquesta qüestió; al cos-
tat de casos de diftongació, com [djen] (< DENTE), [weit] (< oc-
To), que l'emparenten amb l'aragonés, n'apareixen d'altres, com
[dEy] (< DECE), [f3ra] (< FORA), que la n'allunyen i l'acosten al
catalá.

El fet que les formes amb diftong siguin més abundoses que
les no diftongades, tant en el cas de é, com en el de 6, ha inclinat
la major part d'investigadors a decidir-se per la inclusió del benas-
qués dins de l'aragonés. Com a prototipus d'aquesta posició, em
permeto de citar unes paraules del professor Haensch, que, per la
seva claredat, m'estalviaran de fer explicacions més llargues:

«Los numerosos ejemplos ya citados de no diptongación de la é en
el grupo A podrían llevar a la conclusión de que, o bien las formas dip-
tongadas proceden de dialectos aragoneses, o bien, que desde antiguo
existen formas diptongadas y no diptongadas. Estas hipótesis deben ser
eliminadas, porque:

los ejemplos de conjugación aducidos demuestran que la dipton-
gación es lo originario. La típica diptongación del sufijo -ellu > jéllo es
además un argumento esencial a favor de la prioridad y originalidad de
la diptongación;

la toponimia, criterio casi infalible en estos casos, demuestra
claramente que la é de la zona del grupo A se diptonga:

1) «ezyérmos»(2) = yermo, encima de Bisaurri, prado comunal que
sirve para pasto de ovejas.
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Estos yermos se dividen en dos partes: yermo de kámpo lwéngo (2),
y yermo de las artigas (2). La palabra deriva de éremu.

«lortjéllo» = extensión de prados en Renanué; deriva de hor-
téllu.
«el tusal kastjéllo» = cerro de Renanué; deriva de castéllu.

En las demás hablas encontramos al contrario:
pedrafita < petra ficta, aldea junto a Las Paúles, dialecto B.
serranégre < serra negra, Sierra Negra, sierra junto a Castanesa.
fombélla < fonte vetula, fuente de Bonansa.

Hay que suponer, por tanto, que las formas no diptongadas de la
zona A son importadas de dialectos catalanes.»43

I bé, no obstant tot aixó, crec que ens trobem davant un deis
casos que mereix una reflexió pregona i serena damunt materials
exhaustius, i no precisament per a pronunciar-nos sobre aquesta li-
tigiosa qüestió de l'aragonesisme o el catalanisme del benasqués,
sinó per a descobrir la seva própia idiosincrasia.

Peró... els materials de qué disposo en aquest moment, tot i
ésser molt més abundosos i sistemátics que els que fins ara pos-
seíem, no permeten arribar del tot fins al final en aquest intent.
De tota manera, podem esbossar unes línies, potser encertades,
potser equivocades, peró que, equivocades o encertades, poden
constituir la base d'una investigació sobre aquest aspecte més acos-
tada a la realitat lingüística.

Abans, peró, d'entrar en la consideració d'aspectes més com-
plexos d'aquesta problemática, diré, només, que pel que fa a la
conjugació, la diftongació no és generalitzada en la llengua actual,
sinó que, contráriament al que podria deduir-se de l'afirmació del
professor Haensch, al costat de formes com [bjéngo], [tjéggo],
en trobem d'altres, com [séyo], [enséugo], [kéro], [né(3e], [sém-
bro], en els meas materials; aquest és, doncs, un deis punts sobre
el qual ens manca una informació més exhaustiva i explícita.44

G. HAENSCH, Las hablas de la Alta Ribagorza, I, 92-93.
De tota manera, provisionalment, podríem considerar, a més, tota una

série de verbs sense diftongar que apareixen a A. BALLARíN, Elementos de gra-
mática benasquesa, 32-33 (no repetim els que coincideixen amb els que hem
esmentat procedents deis nostres materials): asérto, alénto, koménso, enténgo,
entérro, pénso, régo; abergónso, bólo, konsólo, kónto, próbo, sólto.
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Sembla, peró, que, tot i que ja he dit que no vull entrar própia-
ment en problemes d'encasellament, en tot cas aquests exemples
no afavoririen la tesi aragonesista.

Peró deixarem els casos afectats per la conjugació, que, per
aquest mateix fet, tenen uns condicionaments externs que poden
donar característiques especials als fenómens fonItics que s'hi
veuen involucrats.

13. Entre els materials recollits personalment, apareixen di-
versos mots afectats per aquesta problemática. Degudament agru-
pats els que concerneixen la diftongació de é i la de 5, i separats
els que presenten diftong dels que no en presenten, són els se-
güents:

[bwélta]
[wéÁo]
[kwéXo]
[entamwérso] 45

[mwérto]
[nwé(3o]
Liwébol
[pwérko]
[trwéno]
[fwen]
[kwérda]
[Iwéba]
[espwérta]

DIFTONGADA
	

NO DIFTONGADA

[mwéla]
	

[a(3wélo]	 [pikap5rt]
[weit]
	

[mortixwélo] 47 [ fok ] , [fDk]
[ tfwéyo
	

[answélo]	 [k5(3a]
[mwéso]
	

[piywéta]	 [b5ya] 56

[wéso]	 [trwésa] 50
	

[f5ra]
[nwésa] 46	 [ iehwélta] 51

	
[f5rsa]

[twérto]	 [fwéÁa]
	

[fDrt] (Saünc:
[swéko]	 [kwestéres]

	
[fwort])

[dwéna] 47	 [ bWébO] 52
	

[dina]
[swépo]	 [espwéna]

	
[3rdi]

[fwénte]	 [martwáÁ] 53	 [nou], [nau]
[fetuswélo] 48 [fanwéko]"

	
NovE)

[parmélo]	 [kwéta]
	

[bDu], [bou]
[Du]

esmorzar.
nou (fruit de la noguera).
mestressa.
clatell, documentat només a Eressué.
albat.
feix, documentat només a Saünc.

51. lligam per als feixos o cárregues d'herba o de llenya, fet de yergues
flexibles.
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E DIFTONGADA	 t NO DIFTONGADA68

[djens]	 [yébra]	 [fEl], [fel]
[pjérna]	 [pimjénto]	 (Cerler)
[aljénto]	 [sjes] 59	 [mélsa], [mélsa]
[sjéyo]	 [fjéro]	 (Cerler)
[pendjénte]	 [bjekába]	 [ eskéfa ] , [eskéfa]
[sirbjénte]	 [bjérjgo]	 (Eressué)
[pjénte]	 [ tjéugo]	 [PEI1]
[kabjéra]	 [pjérde]	 [13ért]
[pjésa]	 [u(3jérta]	 [séia]
[tjéÁo] 57	 [bUbiéÁS]	 [fé•i]

[njéto]	 [ kanjéÁa] 60	 [ sEt ]
[bjéxo]	 [ palpjéÁo] 61	 [dEl], [del]
[ fjésta ]	 [pastjéÁo] 62	 (Cerler)
[mjérkes]	 [fastjéÁo]	 [detf iSá] 69

[bjérnes]	 [portjéÁo]	 [msl]
[no(3jémbre]	 [martjéÁo]	 [téIa]
[diDjémbre]	 [fosjéÁo] 63	 [ tfélo ]
[bisjésto]	 Eta(3jéÁa]	 [pébra]
[bjéspra]	 [armjéÁas] 64	 [neu]
[njé(31a]	 [kansjéÁo] 65	 [né(3e], [né(3a]
[yérmo]	 EdiPjéÁo] 66	 [sen]
[fjémo]	 [ kabjéÁo 1 67	 [be]
[sjéro] 58	 [kostjéÁas]	 [pe&]
[tjérno]	 [estjéÁa]	 [kéro], [kes],

[kére]

.52. buit.
maduixa.
renoc, només a Saünc, alternant amb [kuÁeréta], que és la solució de

les altres poblacions.
cuita.
lita, només a Eressué; a les altres poblacions, [fíta].
Conjunt de posts que es coloquen sota les loses de la teulada.
cerro.

59. sis.
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14. En principi, no s'observa cap característica fácilment sis-
tematitzable pel que fa als casos relatius a ó d'aquest fenomen;
hi ha una serie abundosa de mots amb diftong (trenta-nou en
el nostre recompte), al costat d'una de més recluida (dotze en el
nostre recompte) sense diftong.7° Una situació semblant es pro-
dueix en el cas de é: en els nostres materials, quaranta-vuit mots
amb diftong — quedarien reduits a trenta-tres, si comptávem com
un de sol tots els mots que presenten ocurréncies del sufix llatí
-ELLU — i vint sense diftong — comptem com un de sol les formes
verbals [kéro], [kés], etc.

Ara, si bé, pel que fa a ó, deis materials obtinguts no es des-
prén en una primera aproximació cap tipus de regularitat, i, per
tant, no podem oferir per ara cap element de judici nou a alió que

canell.
palma de la mi:.
A Cerler pestell, a Saünc i a Eressué, baldó.
Bastó de boix per a espolsar el gra i separar-lo de la tija, només docu

mentat a Eressué; sembla que és el mateix que a les altres localitats anomenen
[manéro].

anelles.
cavalló (Saünc).
cabdell.
cadell (de gos).
Incloem en aquesta lista els mots [mélsa] (< germ. milti a) i

[eskfra] (< base ez k e r) encara que no provinguin d'una é llatina, perqué
la seva evolució ha estat parallela als casos d'é (cf. cast. izquierda, ar. mielsa).

Igualment conserven la vocal sense diftongar el primer element deis
mots [detfiwéit] i [detSinóu].

70. Aquests solen tenir [a], tot i que hi ha una relativa alternanca amb
[o], sigui a localitats diferents, sigui a la mateixa localitat. L'abast sociológic
d'aquesta variació no ha pogut ésser estudiat per ara.

Al marge de la diftongació, hi ha en el parlant benasqués una consciencia
de la diferenciació entre una [e] tancada i una [E] oberta; preguntat un sub-
jecte sobre la diferéncia de pronunciació entre [set] `necessitat de beure' i
[set] 'nombre set', contesta: [parése ke ye iywál' péro no ye larépka iywál];
semblantment han respost pel que fa a la diferéncia entre la [o] de [fort]
`forn' i la [a] de [fart] 'fort'. De tota manera, caldria investigar l'abast real
d'aquesta consciencia entre els parlants, a diferents poblacions i en diferents
generacions.
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ja ha estat dit, pel que fa a é, en canvi, podem observar que, en
una bona part deis mots que tenen la vocal sense diftongar, aques-
ta vocal es correspon amb una [E] del catalá occidental — i, per
descomptat, de l'oriental —: [fEl], [málsa], [eskáfa], [pEu],
[iPért],	 [sáfa], [fák-i], [sEt], [detf isát],	 [ms1], [téfa],
[tfélo]," i només sis tenen, en principi, [e] en cat. occ.: [sen],
[be], [peÁ], [pébra], [neu], [néPe]; peró, encara, [pébra] i
[neu], segons les enquestes de l'Atlas Lingüístic del Domini Ca-
tala, presenten [E] a les poblacions de La Pobla de Roda i Les
Paüls,72 próximes a la zona que estudiem — la primera al sud i la
segona al sud-est. Complementáriament, d'entre tota la série de
mots amb diftong que hem inventariat, només n'hi ha dos que tin-
guin [E] en cat. occ., i, encara, són la forma verbal [pjérde] i l'ad-
jectiu participi [uPjérta] .73

També en aquest cas el timbre de la vocal és en general [E], amb al-
guna alternanca amb [e], excepte en els vuit darrers mots de la Insta ([ tf élo],
[péara], [sen], [be], [peC], [kéro] — [kes], [kére], etc.—, [neu], [néfle]),
que apareixen fixament amb [e] a les tres poblacions estudiades. Amb [E] tro-
bem altres mots que no hem inclós en aquest inventara, perqué no tenen rela-
ció amb la diftongació castellano-aragonesa, com [tila], [tallÉrna], [bErt], que
també tenen [E] en cat. occ. I encara podem considerar la forma [kfso], com
havent rebut el mateix tractament que els casos que es corresponen amb el
cat. occ. [E]; tenim precedents d'haver estat sotmesa la primera vocal del re-
sultat del llatí CASEU al mateix tractament que les [E] obertes del cat. occ.: en
efecte, a la població de La Codonyera (Matarranya), on es produeix una dif-
tongació específica de tota vocal que en cat. occ. és [E] — provingui de é o de
é (É, 1)	 apareix aquest tipus léxic precisament amb la forma [kjázo], és a
dir, com si en catalá hi hagués un hipotItic *[kízo] (aquesta informació prové
de la meya tesi doctoral, cf. nota 3 d'aquest estudi).

A la Pobla de Roda l'enquesta va ésser feta per Joan Veny i jo ma-
teix l'any 1968. A Les Paüls s'ha fet, per inadvertIncia, dues enquestes; la
primera pels mateixos que l'anterior, i la segona per Joan Martí l'any 1975.
Es dóna la circumstáncia que pedra apareix a Les Paüls amb [e] a la primera
enquesta i amb [E] a la segona. Pel que fa a nena, trobem [néfla] a Les Paüls
i [nélla] a la Pobla de Roda.

73. Quant a la toponímia, que ha estat utilitzada per altres autors (vegeu
més amunt la citació que hem fet de Haensch — § 12 —), són tan pocs els ca-
sos que podem obtenir, que és difícil de poder-los relacionar amb l'argumen-
tació que ens ocupa.
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15. Resumint, podríem dir que el benasqués ha diftongat la
é llatina en les mateixes circumstáncies que l'aragonés, excepte en
aquelles que condicionen el carácter obert de [e] en cat. occ.; és a
dir, en aquells casos que en cat. occ. hi ha [e], s'ha mantingut la
vocal sense diftongar, malgrat correspondre a una é llatina.74 Hem
de concloure, per tant, que la dinámica de la diftongació de é llati-
na és en benasqués, si més no, mediatitzada pels mateixos condicio-
naments que en cat. occ. han originar una [e], enfront d'una [e],
i que aquesta mediatització s'ha concretat en la no diftongació
— i fixació en [e] en la major part dels casos — d'aquelles ocur-
réncies de é llatina que en cat. occ. han esdevingut [e].

Aixó és la simple constatació d'un fet; no cal donar-li més im-
portancia que aquesta, i no voldria arriscar-me a fer de tal consta-
tació una tesi sense haver ampliat la informació segons la metodo-
logia que al principi he comentat. De tota manera, crec que la sim-
ple constatació pot ésser considerada com un argument més a favor
de la prudéncia abans d'encasellar aquest parlar.

* * *

Són molts els aspectes que en podríem comentar encara: de fo-
nética, de morfologia, de sintaxi i de léxic; peró ultrapassaríem
massa l'espai que ens ha estat atorgat. Per tant, no en considera-
rem cap més. Sembla, d'altra banda, que ja he complert el meu
propósit de posar a la consideració dels presents alguns deis resul-
tats provisoris d'una investigació inacabada. Amb aixó espero ha-
ver contribuit, encara que sigui en una minsa mesura, al propósit
que he manifestat al principi: a un coneixement més aprofundit,
real i sistemátic del benasqués i, en conseqüéncia, a fornir elements
de judici més abundosos i matisats per al seu eventual encasella-
ment.

JOAQUIM RAFEL I FONTANALS

74. Deixem ara de banda els exemples sense diftong que ja hem adduit,
de la conjugació d'alguns verbs, i altres mots no relacionats amb cat. occ. [E],
i que, per tant, queden allunyats del fenomen específic que estem examinant.
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