MOSSÁRAB I CATALA A LA CONCA DE BARBERA:
ELS RESULTATS D'AI

Els dialectes constitueixen una de les principals fonts per a l'estudi de
la história d'una llengua. Per aquest motiu, una aproximació a qualsevol
treball dialectal haurá de tenir en compte les variants no només diatópiques sinó diastrátiques i diafásiques.
En aquest treball hem volgut posar un exemple d'una variant dialectal de carácter conservador i explicar a partir d'ella en quines circumstáncies es produí i quins factors foren la causa de la seva conservació.
Hem triat un tret característic de la parla de la Conca de Barberá: les diferents realitzacions fonétiques corresponents a l'evolució del diftong Al.
Metodológicament hem tingut en compte tant aspectes estrictament
lingüística (l'evolució de les ee tóniques del catalá, el contacte entre
mossárab i catalá) com extralingüístics (la situació histórica de la zona).
Per tant, comenÇarem per la descripció deis resultats en el moment actual
i després intentarem esbossar-ne l'explicació cronológica adequada a partir
d'aquests factors.
A la parla de la Conca observem tres variants diferents com a resultat de l'evolució del diftong
[é] (la més general), [É], i [éi] (la menys
freqüent). Tanmateix, aquestes tres variants corresponen a diferents entorns fónics de les primitives formes amb Al que s'hauran de posar en
relació amb la história de l'evolució fonética general del catalá.
La primera variant, [é] es troba a tota la Conca i és la més general.
Correspon a les formes derivades d'-Ames: carr[é]ra, pom[é]ra. La segona, [É], té un nombre menor d'ocurréncies: correspon al morfema de La
sing. del futur (cantar[é]), al present Ind l a sing del verb saber (s[é]), a
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l'adverbi més (m[I]s), i també a alguns resultats d'ARIUS. En aquest cas, [I],
teóricament, alterna amb la variant anterior peró, com veurem, té una
distribució geográfica molt precisa. La tercera variant, [éi] és la que apareix amb menys freqüéncia i es troba en mots com treit i derivats distreit, bestreit.

Aquests resultats d'AI no són exclusius de la Conca. El primer és
general a tot el domini catalá; el segon, en els casos procedents
és propi del pallarés (Coromines, 1976, II), d'un poble de la Conca de
Barberá (Pira) i de dos pobles del Camp de Tarragona —els Pallaresos i
la Riera (Recasens, 1985: 80). El timbre [I], deis futurs (<*-HAio) i de s[É]
(<sApio) es troba, a més del pallarés, a les poblacions del Camp citades i
a d'altres frontereres amb la Conca (ibidem: 59-60), a zones de transició
entre els dialectes orientals i occidentals i a dialectes occidentals.' La
forma m[É]s té una distribució més ámplia ja que a més de totes les localitats esmentades apareix al Bages i al Moianés (Alegre, 1986: 84).
Finalment, la variant [éi] (<ACT) es troba en diferents llocs del domini
lingüístic del catalá, en parles de carácter conservador.
Els resultats [é] [1] i [éi] corresponen a diferents evolucions d'AI segons l'entorn fonétic. I dins de la história de la llengua catalana es poden
relacionar amb diferents estadis cronológica en el desenvolupament de la
monoftongació d'aquest diftong. En primer lloc, mentre les formes en [é]
són les més primerenques a monoftongar i corresponen als derivats
d'-ARius (Aebischer, 1955, I: 5), les formes en [éi], corresponents a
l'evolució d'AI <ACT, foren les darreres a causa de l'efecte de la vocal
palatal. Enmig hem de situar les formes dels futurs (-*Hmo), del present
d'Indicatiu del verb saber (<sAPio) i de l'adverbi més (<mAcis).
En el cas dels resultats d'Al a la Conca es pot comprovar que les diferents variants estan condicionades pel context fónic originan i que la
variació dintre dels grups está majoritáriament del costat de la variant
dialectal. Si déixem de banda els mots residuals en [éi], en els altres casos podem afirmar que aquestes realitzacions són majoritáries en les poblacions de la Conca segons cada grup: [é] per als derivats d'-ARIus (excepte la localitat de Pira on es troben formes amb [e] (carr[e]ra); [e] per a
1. Veg. Mou., 1919-1933.
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les formes de futur, per al present de saber i l'adverbi, i per als derivats
d'ARius a Pira.'
Una possible explicació de la realització majoritária de les variants que
corresponen a les formes arcaitzants dialectals és que les formes no observades, és a dir, aquelles que no són avaluades com a formes no estándard pels parlants, presenten menys variació que les que són observades. Aquesta apreciació sociolingüística ve reforgada per un factor
fonétic: és el fet que a la Conca, com a l'occidental (Gili Gaya, 1932:
202), la e és menys oberta que a l'oriental, i, per tant, més difícilment
perceptible. Val la pena dir aixó ara perqué sense ser profetes comprovarem d'aquí uns anys una disminució de la variant [Él a favor de
l'estándard [é]. L'explicació és clara, els parlants que fins ara no havien
aprés a escriure en catalá no s'havien adonat de la contradicció entre
l'accent tancat ortográfic i la seva pronunciació. No cal dir que el canvi
comentará pels joves.
Els lectes de la Conca presenten, per tant, una situació prou orientativa de les diferents tendéncies i etapes en la monoftongació d'A'. La
documentació procedent de textos relatius a la zona, de poca cosa ens
podrá servir de cara a escatir el timbre originan de la vocal, peró la poded utilitzar com a suport complementan. En aquest cas, no ens cal demostrar gaire cosa a partir dels documents, ja que la llengua parlada és
prou conservadora per a il•lustrar els estadis pretérits.
En els documents consultats referents a la zona, hi ha pocs exemples
de conservació del diftong en els derivats
Al Cartulari de Poblet apareixen formes com carraira, ribeira en documents referits a
Lleida i a Tortosa, tal com ja va observar Aebischer (1955, I: 6-7), mentre que al mateix cartulari trobem formes com carrera, en els llocs més
orientals. Un cas comentable, encara que no procedeixi de la documentació sinó de la toponímia, és el nom Pira, que Coromines (1976, 1: 101)
considera mossarárab: «Pieira 3 (=Piera APIARIA) desviada llavors per

Tot i que encara no n'hem fet un estudi quantitatiu, les enquestes que
hem realitzat a la zona presenten majoritáriament aquestes realitzacions.
En la major part de documents on se cita Pira, apareix la forma
llatinitzada APIARIA, per tant no hem trobat cap document testimoni de la forma
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confusió amb el tractament d'E». Alló que resulta curiós és que Pira
—com ja s'ha dit— és l'únic poble de la comarca on es conserva [e] en els
derivats
Els testimonia documentals del tercer grup són nombrosos (p. e. forasfaitura, Cartulari de Poblet, doc. 3 any 1045), com a tot
el domini catalá.
El grup representat per [e] dels futurs, de s[e] i de m[e]s ve reforlat per
un document interessant ja que es tracta d'un text de la zona escrit en un
registre informal,' on apareixen les formes seis <SAIO i mais<mAGis. Suposem que la conservació tardana del diftong ha de tenir relació amb la
variant dialectal conservada [e].
Ara intentarem explicar els diferents resultats d'Ai a la Conca dels del
punt de vista lingüístic (en la diacronia general del catalá i en la relació
entre catalá i mossárab), i históric i sociolingüístic.
Com s'ha dit, els diferents contextos fonétics provoquen la monoftongació d'ei en estadis cronológica diferents. Segons Coromines (1976,
I: 101) l'etapa ei devia ser més o menys general en els segles ix i x,
mentre que en el segle xi ja devia estar en reculada davant les formes en
e. En aquest sentit, en una época ben primerenca (s. 1x), a la Catalunya
Vella devien alternar formes amb diftong (ei, ai) i formes monoftongades (ara deixem de banda el timbre de la vocal). Aquesta variació tindria
cap al s. xi com a realitzacions majoritáries les variants monoftongades
(excepte en els casos procedents d'-AcT, com ja s'ha vist). Suposem que
les formes derivades d'Amus foren les primeres a monoftongar (Aebischer, 1955, I: 5), suposició que ve abonada pels resultats actuals. Peró

*Pieira. Apieirola (Pierola, Anoia) apareix al Cartulari de Sant Cu gat, en un
document de 1160 ( AEBISCHER, 1955: 5).
Es tracta d'un testament fet a l'Espluga (Cartulari de Poblet, doc. 11,
setembre 1191): P. de Tudela iuret e dis que vi et audi quel dia que Joan
Bonshom morie quel celarer veng davant Joan Bonshom e li legie lo testament
et el disli nol vos cal liger que ben sei que ditz et laudet las cartas et auctorgetlas
així com escritas son a la maison de Poblet et al celarer et so fo lo ious de la
cena domini et demandet lo om si sabie mais et el dis que no.
C OROMINES (1976, I, 65) cita la forma sei d'aquest document i relaciona
la data tardana de l'aparició del diftong ei amb «la regió semimossárab de
Poblet».
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aquesta situació no devia ser la mateixa a les terres de la Catalunya Nova
que seguiren de manera diferent aquesta evolució.
Per a Gulsoy (1981: 92) l'etapa el arribó aviat en catalá, en un moment en qué les vocals tenien poca fermesa." Per tant es passá d'[Ei] a [éi]
i després a [é] en lloc d'[Ei]>[É]. En els casos en qué l'evolució d'ai va ser
més lenta (l'exemple paradigmátic és el pallarés), quan es va arribar a el
ja no eren vigents les causes que havien produit el tancament d'e
(Gulsoy, ibídem: 91-92).
Rasico (1982: 71) afirma que «potser en alguns casos, una influéncia
de l'occitá, del mossárab o de l'árab podia ser responsable de l'evolució
de -*HAIO, tal com sembla haver estat en el cas de -ARIU». Aleshores,
haurem de pensar en el mossárab com a responsable d'aquesta evolució
a la Conca. La relació d'aquesta zona amb el mossárab ve també apuntada
per Coromines, el qual considera la Conca dins la zona de transició al
mossárab (vegeu nota 5). En el nostre cas, podem acceptar que el mossárab hagi estat una de les causes de l'evolució diferent en la monoftongació
peró primer hauríem de precisar de quina mena de mossárab
o semimossárab parlem.
Sovint es pensa en el mossárab com un dialecte forla diferenciat del
catalá de les zones del Principat on l'ocupació árab va ser gairebé nubla,
peró la utilització d'aquest terme no resulta gens clara ja que hi havia a
la Península diferents parles mossárabs molt diferents entre elles.' Si amb
l'arribada dels musulmans hi havia ja a la Península dialectes diferenciats
—tot i que devien mantenir trets comuns—, les parles mossárabs s'han de
considerar segons diferents factors: en primer lloc, factors de tipus diatópic, la situació en una o altra zona dialectal abans de la conquesta; en
segon lloc, el major o menor grau d'interferéncies amb árab. 9 Aquests
condicionants de tipus lingüístic estan relacionats amb uns altres de na-

El tancament éi>éi>é s'ha de veure dins el context de les ee catalanes
(vegeu GULSOY, 1981: 87).
Les alternances ei, e són una constant a tots els dialectes mossárabs de
la Península (veg. GALMÉS, 1983).
8. A tall d'exemple, el mossárab de Lleida era molt més semblant al catalá
que el mossárab de Toledo (GILI GAYA, 1983: 489).
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turalesa histórica i social: la pervivéncia de poblament, la importancia
social del territori, i finalment, la data de la Reconquesta.
Tenint en compte aquests factors, podem intentar fer una aproximació
al mossárab de la Conca:
Situada en la zona de la primera marca, la Conca estava compresa en
una amplia franja fronterera considerada terra de ningú, tot i que els dominis árabs al sud arribaven fins a l'extrem de la comarca —els valiats de
Prades i Siurana. Se suposa que en aquest zona continua la població anterior a la conquesta árab com ho palesen abundants restes arqueológiques.'° El contacte amb la llengua árab havia de ser forÇosament inferior
al de nuclis de població importants i molt més arabitzats com Lleida i
Tortosa."
La Conca fou reconquerida en una época relativament primerenca
—en la primera meitat del s.
en un moment en qué encara no havien desaparegut del tot les parles mossárabs davant la influencia i prestigi de l'árab (Sanchis Guarner. 1956). El poc contacte amb aquesta
llengua s'ha d'atribuir tant a la data de la conquesta cristiana com a les
característiques del poblament, sector rural, sense una capital amb prestigi
i amb poc pes social i polític, i, per tant, poc arabitzada.
Aquest context ens permet explicar la pervivéncia de <Al com una
característica conservadora de la parla de la Conca:
Com ja s'ha dit, segons la cronologia apuntada, les formes monoftongades d'Ai convencen a partir del segle lx. En el moment de la conquesta árab devien alternar a la Conca formes en el i en e, el timbre de les

Deixo de banda aquí les qüestions de substrat i de naturalesa de la
colonització romana.
S'han trobat a la Conca necrópolis datables en época altomedieval que no
corresponen a cap poblament documentat. D'altra banda, la continuitat de població
devia ser normal a tot el Principat (BoNNAssiE, 1979, I: 93-98).
La toponínia árab és escassa a la comarca (vegeu COROM1NES, 1965,
I i BAD1A, 1987), tot i que un coneixement deis topónims menors ens dóna
més informació: Alcanar (la Guárdia deis Prats), la Rápita (Santa Coloma
de Queralt),
Per a la Reconquesta a la Conca, vegeu PARÍS 1 Bou, 1967.
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quals devia ser obert. Durant el període d'ocupació musulmana es mantingueren aquestes variants —algunes potser evolucionaren u i d'altres
no—, seguint la tendéncia general del catalá cap a la monoftongació d'Al,
peró de manera una mica retardada com a conseqüéncia de Paillarnent i
de la influéncia del mossárab (entés sempre dins de les coordenades abans
apuntades). Una prova d'aixó és que en zones on el mossárab tingué més
relació amb l'árab es mantingueren formes en ei<ARius com les abans
citades, procedente del Cartulari de Poblet.
Les formes que conservem amb [é]<A1 suposen una evolució
Al>[Ei]>[e] própia de dialectes conservadors. 14 Les formes de futur, el
present del verb saber i l'adverbi na[É]s són testimonis de l'evolució retardada del diftong i del fet que no fossin afectades pel tancament de e>e,
probablement a causa de l'aillament durant l'época de domini árab, ja que
aquest tancament degué completar-se a mitjan segle xi i no afectá formes que no havien monoftongat (Gulsoy, 1981: 92).
La llengua dels repobladors i la dels antics habitants d'aquestes contrades poques diferéncies podien tenir. Si a Lleida (Gili Gaya, 1953: 490)
el catalá de la Reconquesta era molt semblant al mossárab, més ho devia
ser en aquestes terres. Si hi havia algunes diferéncies (com podrien ser els
diferente resultats d'AO aquestes —com ara— no eren observades i per
tant, podien haver continuat la seva própia evolució, més retardada que en
el catalá de la Catalunya Vella.
En resum, la similitud entre les parles d'abans i després de la conquesta cristiana, la continuitat de població i la manca d'una capital com
a centre propagador de les innovacions lingüístiques s'han de considerar
com a causes determinants de la conservació a la parla de la Conca
d'aquest i d'altres trets de carácter arcaitzant. Observem, per tant, ja des
dels primers moments, una de les característiques que han configurat els

S'ha de tenir en compte que les les parles mossárabs no sempre
s'aturaren en etapes arcaitzants en la seva evolució (ALoNso, 1946).
«En realitat, si tenim en compte el fet que el reflex final de layl és avui
una e oberta en el dialecte arcaitzant del Pallars, i que ho és també en els parlars
gascons, i en alguns parlars occitans que han completat l'evolució de layl, la é
sembla el resultat normal d'aquest diftong» (GuLsoY, 1981: 87).
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trets distintius de la parla de la Conca de Barberá, el seu carácter conservador, propi d'un área que no ha seguit plenament les innovacions lingüístiques que es difonien a través deis centres de prestigi. Si a la Conca
hi ha una solució de continuitat en alguns trets dialectals, testimoni
d'estadis més antics en la história de la llengua catalana, també hi és en
els factors histórics i socials que des deis primers temps la configuren com
una área latera1.15
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