
LA ITERACIÓ SINTÁCTICA I VERBAL
EN ALGUERÉS

O. PREMISSES

Ens proposem ací d'analitzar dos trets distintius del catalá de
1'Alguer que destrien aquest dialecte de la resta dels parlars ca-
talans.

En assajar de posar en relleu dues característiques morfosin-
táctiques d'aquest dialecte, voldríem subratllar la importancia d'a-
queixes diferéncies enfront de les divergéncies de caire fonológic
o lexicológic.

De primer estudiarem alió que els lingüistes italians anomenen
«radoppiamento sintattico» i els alemanys, «syntaktische Itera-
tion». Segonament, examinarem un altre cas d'iteració: l'expressió
de la repetició simple d'una acció verbal (al.: «einfache Wieder-
holung»).

1. LA REPETICIÓ DE L'ADJECTIU

La substitució del superlatiu de l'adjectiu per la repetició d'a-
quest és una construcció que es remunta fins i tot al llatí: «MALES
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MALUS» = «PESSIMUS»), «FORTES FORTES», «BENE BENE», 1 «LI-

BER LIBER SUM».2

La repetició de l'adjectiu és, com diría Sperber, més «afecti-
va», més «expressiva», per tal com hom repeteix, i aleshores sub-
ratlla, el contingut semántic del lexema.

Val a dir que la iteració sintáctica no és desconeguda ni al ca-
talá ni a la resta de les llengües romániques. Tanmateix l'ús fre-
qüent, gairebé exclusiu, d'aquesta construcció en alguerés reflec-
teix netament una influencia pregona deis parlars sards que envol-
ten la vila catalana de l'Alguer.

De fet, a la resta de les llengües romániques, tret del sard i de
l'italiá, aquesta construcció no és gaire freqüent. El catalá, el fran-
cés, el romanas, etc., empren normalment morfemes que es collo-
quen davant els adjectius corresponents:

fr.:
esp.:
port.:
rom.:
reto-rom.:
oc.:
gc.:
cat.:
cat. pop.:

«Il est bien/tras maigre».
«Es muy/ bastante delgado».
«Este vinho é multo bom».
«Bunica are un frate Marte batrin bolnav».
«In regal fetglresch custeivel».
«Un Orne torea viéu, plan malaürós».
«Dens ue hére bielhe arrue».
«molt dur», «forra content».
«bonic bonic», «ximple (més que) ximple».3
«I ella, baixet baixet, va dir...».4

Cal assenyalar, a més, les construccions adverbials catalanes:
«a poc a poc», «de mica en mica», «molt i molt», etc.

alguerés:	 /trénda trénda/ ( = «tendríssima»).
/vóra vóra/ ( = «molt a prop»).
/día karénta karénta/ ( = «dia molt calent»).

Veg. H. RóNscH, Itala und Vulgata (1869), 280.
D'Horaci. Veg. P. TocAvdie, Grammatica storica dell'italiano, II (Bo-

logna 1980 2 ), 135.
Veg. A. BADIA I MARGARIT, Gramática catalana, I (Madrid 19802 ), 153,
Veg. E. B LASCO, Grammatica storica del catalano e dei suoi dialetti

con speciale riguardo all'algherese, I (Erlangen 1981), 148.
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/al'únt al'únt/ ( = «molt lluny»).5
/lég.0 lég.u/ ( «molt d'hora»; aquest préstec alg., man-
llevat al sard amb el sentit originari de `tot seguit' [cf.
casi. ant.: «véante mis ojos / muérame yo luego», santa
Teresa de Jesús], és testimoni de l'efecte anorreador de
la influéncia sarda en alg., dialecte cat. que desconeix les
formes genuines «aviat», «d'hora» o «enjorn»).

Aquesta nota diferencial de l'alg. enfront deis altres dialectes
catalans hodierns ha de reflectir, sens dubte, l'esperit d'una "lengua
forastera (de substrat o d'adstrat) que batega per sota, atés que la
construcció assenyalada suara no apareix pas freqüentment ni en
textos medievals ni en l'ús actual del catalá continental o baleáric.

De fet, per mica que hom aprofundeixi en la morfosintaxi deis
parlars sards veins, hom s'adona de seguida de l'origen del feno-
men alg.:

sd. log.:	 «kitho kitho» ( = it. «prestissimo»).
«ruyu ruyu» ( = it. «molto rosso», «rosso rosso»).
«tando tando» ( = it. «poco fa») .5

sd. sasserés:	 «ani fattu óbara manna manna» ( = «han fet (una) obra
grandíssima»).
«mamma méia éra fémmina prizzisa prizzisa» (= «la meya
mare era (una) dona escrupolosa»).7

(Sorso):	 n'ón'a/ ( = al. «klein und hásslich», «petit i
lleig»).
/látsu rátsu/ ( = al. «sehr fett», «molt gras»).8

sd. gallurls:	 «li dá un altu diamanti béddu béddu» (enquesta personal).

Veg. BLASCO, op. cit., I, 148 i 226.
Veg. M. L. WAGNER, Die Iteration im Sardischen, dins Syntactica und

Stilistica, Festschrift für E. Gamillscheg (Tübingen 1957), 611-624, i M. P IT-

TAU, Grammatica del sardo nuorese (Bologna 1972), 146.
Veg. SASSU, II dialetto di Sassari (Cagliari 1963), 63.
Veg. GARTMANN, Die Mundart von Sorso (Bern 1967), 155.

14
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La repetició de l'adjectiu en comptes de l'ús del superlatiu ab-
solut és un mecanisme sintáctic foro estés a Italia:

«Dieses Prinzip der Steigerung, das sich auch in anderen Sprachen
ausgeprágt hat, ist im Ital. besonders fruchtbar geworden».9

2. LA ITERACIÓ VERBAL

Una segona discrepancia remarcable de la morfosintaxi alg.
esta en la fixació d'una forma deverbal amb sentit adverbial de re-
petició d'un fet. Es tracta de la partícula alg. /tóna/, que prové
de TORNAT.

Quant a la forma fonética, cal assenyalar que l'assimilació de
la líquida a la nasal ja es troba en textos alg. matiners, com es des-
prén del següent extret d'un document alg. pertanyent a l'Archivio
Regio di Cagliari:

«tres cents lliures tonnen a mon hereu lo qual llegat li fas per hauer me
pregat...» (1598).

Que el fenomen alg. reflecteix una vegada més la influIncia
dels parlars sards, cada vegada més puixant en el decurs deis se-
gles, queda demostrat per l'extensió de l'adverbi deverbal a Italia
i en tots els dialectes sards:

logudorés:	 «torra» ( = it. «di nuovo»).19
campidanés:	 /ddu déppu vái dhia/ ( = «haig de fer-ho de nou»).

/ti ddu nárad.a d.ófa/ ( = «t'ho diu una vegada més»).
/e ttófa g.un (in)g.ústaza tontésasa!/ ( = «i novament
amb aquestes ximpleses!»).

gallurés:	 «li da torra un diamanti», «e postu l'ha torra un altu...».11

Veg. G. ROHLFS, Historische Grammatik der italienischen Sprache und
ihrer Mundarten, II (Bern 1972 2 ), 112-115: «diventó rosso rosso», «una gior-
nata calda calda»...

Veg. M. PITTAU, op. cit., 231.
11. Veg. P. E. GUARNERIO, Primo Saggio di novelle popolari sarde (Ca-

gliari 1977), 25.
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it. (piem.):
it. (lig.):
cors:
alg.:

«al dic turna».
«digu túrna».
«cantému torna».12
/mang'á to¿na/, /véura Ona/, /is'í Ona/,
/dil'únts aném Ona al trab.ál/,
/kuánti vangará	 (= «tornar a menjar», «tornar
a veure», «tornar a sortir/eixir», «quan vindrá novament
/ quan tornará a venir»... ).13

Pel que fa al procés de formació d'aquest adverbi, bon nombre
d'exemples semblants del sard ens permeten d'esbrinar-ne el punt
de partenga.

Prenent com a punt de referéncia els següents exemples del
sard camp.:

/t<)fa nái/	 /naráddu d4f a/
(= «torna a dir») (= «digues-ho abra vegada»),

i tenint en compte que el cat. ant. i dialectal coneix la perífrasi
asindética (com el provenÇal o el sasserés, cf. cat. ant.: «Nul homs
que entren en paradís torn fer vertuts dezá», prov. mod.: «tornan,
davalar», sass.: «Daboi ru re turraba anda»), 14 es pot inferir que
el parlant va perdre de mica en mica el sentit d'auxiliaritat del
verb TORNARE i va emprar-lo com a adverbi enclític, calcant, doncs,
l'estructura sintáctica de collocació deis adverbis, és a dir, Barrera
el verb.

L'esquema següent pretén de resumir de manera sinóptica el
procés descrit suara:

I) Perífrasi verbal: «torna fer»
<AUXILIAR + VERB PRINCIPAL'.

Veg. PITTAU, loc. cit.; ROHLFS, op. cit.,
I, 231.

Veg. BLASCO, op. cit., I, 211-232 i II, 31
14. Veg. E. BLASCO, Ausgewiihlte Probleme

schen in der romanischen Sprachfamilie in alter
1980), 62, i P. E. G UARNERIO, op. cit., 30.

III, 165; BLASCO, op. cit.,

6.
zur Stellung des Katalani-
und neuer Zeit (Erlangen
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Pérdua del sentit gramatical de l'auxiliar, en detriment del valor
de perífrasi:
«torna fer» =-- 'LEXEMA +VERB' (equival a: «de nou» + «fer»).
Adaptació a la norma sintáctica general de posició enclítica de
l'adverbi:
«fer torna» = 'VERB + LEXEMA' (equival a: «fer de nou»).

Els punts que hem adduit aquí representen només una tria
entre els nombrosos trets morfosintáctics algueresos que conferei-
xen a aquesta parla cat. una constitució tan original i tan dissem-
blant del tipus comú a la resta deis dialectes de la seva familia.

EDUARD BLASCO


