
EL SUBSTRAT CATALÁ DEL WW5K1Á*

El murciá és el dialecte castellá que es parla a la província de
Múrcia i parts de les províncies del seu voltant (malgrat que avui está
prácticament dissolt en el castellá estándard). Tradicionalment, aquest
dialecte ha estat considerat com a parlar de transició entre el castellá i
l'aragonés, des d'una perspectiva histórica (cf. Zamora Vicente, 1967:
339). Aquesta opinió, acurada fans a cert punt, deixa a banda la important
aportació que el catalá deu haver-hi tingut, especialment en els primers
temps que seguiren la Reconquista.

Per a la influéncia aragonesa hom es refereix sovint al sufix -ico i a la
retenció de sons oclusius sords intervocalics en alguns mots, així com al
léxic característic d'origen aragonés: apargates (espardenyes), cuchareta
(cap-gros), nublo (núvol), pozal (galleda), etc. Realment, l'element ara-
gonés en el murciá és foro palés. Aixó no obstant, ens sembla que algu-
nes paraules admeses com a aragonesismes o valencianismes per Zamo-
ra Vicente (op. cit. pág. 344) i per Lapesa (1981: 518) no són més que
catalanismes antics garbellats pel sedás fonológic i morfológic castellá (cf.
bajoca i rebuche més avant) .

Ja en el seu treball peoner, García Soriano feia notar la importáncia
no reconeguda encara de l'aportació catalana al dialecte murciá: «La in-

*Aquest treball ha estat subvencionat per una beca d'investigació del Pro-
grama d'Estudis Catalans «Gaspar de Portolá», a la Universitat de California,
Berkeley. L'autor agraeix l'ajut d'aquesta entitat.
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fluencia catalana-valenciana es la que más potente se manifiesta en el
habla dialectal de Murcia, sobre todo en el vocabulario. Casi la mitad del
léxico peculiar de la región es de origen catalán» (1932: XLIV). Igual-
ment, Muñoz Garrigós encaplala la seva excel•lent síntesi sobre el mur-
ciá notant aquest fet: «Como tantos otros dialectos de tránsito, el murciano
es el resultado de la hibridación que, como consecuencia de los avatares
de la Reconquista, tuvo lugar entre el castellano y el catalán, a los que
habría que añadir la fuerte influencia del árabe» (1986: 151).

Alguns investigadors s'han ocupat, més o menys superficialment,
d'aquesta qüestió en articles i opuscles. Dissortadament, no tots escome-
ten el problema amb la cura lingüística necessária. No és suficient adduir
que «La V es pronuncia tan labiodental [com en valenciá meridional] que
arriba a sonar F: nus famos [nos vamosl, us feneis [os venís]» (Ventura,
1976: 44), o dir «No al•ludiré qüestions léxiques, pero sí els sufixos -ico,
-iquio o la palatalització de la 1 inicial (Llanda, llampo, llegón) que al
Campo de Cartagena és un ciar catalanisme morfológic» [sic] (Rosselló
Verger, 1986: 19). En el primer cas, el so «F» a que es refereix Ventura
és un bilabial fricatiu sord [T] que es produeix per fonética sintáctica no
sols en [y] sinó en [b] etimológics, p. ex. [1a-i-pótal (las botas). Quant a
-ico, -iquio, no hi ha cap tret lingüístic més representatiu del dialecte
aragonés que el sufix -ico. La palatalització de I- es troba en subdialectes
aragonesos també: llanda a Mora de Rubielos i a Sarrión, llampit a La
Pobla de Roda i a Ribagorga (Andolz, 1977). És ciar que no podem ac-
ceptar sense escrutini el material que prima facie sembla ésser catalá o
aragonés. Cal realitzar un estudi comparatiu abans de llenlar senténcies.

3. Les meves dades sobre el murciá han estat arreplegades entre-
vistant nadius murcians, concentrant-me a Cehegín, al nord-oest de la
provincia de Múrcia.' Tanmateix, he constatat el meu material princi-
palment amb els léxics que ens donen García Soriano (op. cit.) per a
Múrcia i Andolz (1977) per a Aragó. Els informants més adequats, avui
jubilats gairebé tots, poden corroborar moltes dades del vocabulari

1. Vull agrair en especial la col•laboració de Luisa Martínez Rodríguez, de
67 anys, inexhaurible i excepcional coneixedora de la modalitat dialectal mur-
ciana de Cehegín.
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murciá de García Soriano, encara que, en la majoria deis casos, el seu
coneixement del dialecte murciá és passiu, com a máxim. Els nats
després de la guerra civil desconeixen prácticament el léxic dialectal de
llurs avis, exceptuant unes guantes paraules que l'estándard castella no
ha pogut suplantar-hi.2

4. Una de les claus que ens permetrá tenir accés al substrat catalá del
murciá és la fonologia histórica, puix que la morfologia no hi ofereix gaire
ajut. Prenguem uns quants mots amb el sufix -ete

beber a gallete
ir del bracete
en cueretes
en cuereticos
mojete
puñete
rodete
Perete

(beure al gallet)
(anar del bracet)
(nuet)

(mullada)
(punyet)
(rodet, capona)
(Peret) En «¡Salta Perete que son las siete!»

Aquests casos no fan molt més que complicar la situació. Així, en
aragonés existeix per al primer cas beber al gargallé, on no sois no n'hi
ha e, sinó que tenim elisió de -t també. En cueretes és un castellanisme o
un aragonesisme com ho testifica la diftongació en -ue. Igualment, ho son
mojete, i rodete, doncs el sufix -ete no és gens desconegut al castellá. El
joc de puñete murciá es coneix a Benasc amb el nom de punyet caixet,
mentre perete s'empra a la localitat aragonesa d'Ejea en el sentit de «pera
molt petita». D'altra banda, un saltapericos en l'aragonés d'Echo, i en el
navarrés de Pamplona és un «llagost» o «saltamartí», significat original del
Salta Perete murciá. Quant a bracete, també el trobem en castellá. Tot aló
fa impossible pronunciar-se categóricament sobre la procedencia del sufix
-ete en murciá. Quant al femení -eta, mots com picoleta, silleta, bufeta,
etc., es donen també a Aragó. Doncs bé, és -ete un catalanisme d'- et amb
un -e castellanitzant o ve directament de l'aragonés -ete?

2. Així, p. ex., al mercat de Mula hom encara es refereix a les mongetes
tendres com a bajocas [baxókas], no pas judías verdes.
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4.1. Un altre sufix que pareix sospitós d'ésser catalá és -or:

agrior	 (agror). Obvia sufixació a la base castellana agrio.
blancor	 També en castellá com a sinónim de blancura.
claror	 Es troba en aragonés (Binéfar), i en castellá medieval
helor	 (gelor). D'ús general per tot el Baix Aragó.

El fet que en l'aragonés sigui productiu aquest sufix, i fins a cert punt
en castellá també, fa difícil decantar-se per la catalanitat definitiva d'aquest
tret. Similarment, poc podem treure de sufixos com -ote, -ón, -al, -an-
cla, -encia, i d'altres que tenen les seves formes en castellá. Pel que fa al
sufix -aria que apareix en grandaria, se sent també en l'aragonés de Mora
de Rubielos i a Ribagorla .

5. Tornem ara l'atenció a l'estructura fonética d'aquelles paraules
que semblen venir del catalá a despit de la seva vestimenta fonética cas-
tellana.

[-e] paragógic:

MURCIA	 ARAGONÉS	 CATALÁ
abercoque	 abercoc	 albercoc
aladroque	 aladroc
canute	 canut
gavarrote	 gavarrot
rebuche	 rebui	 rebuig
Reche	 Reig

7. Puche	 Puig

badil	 badil	 badil
floricol	 flor-i-col

mester	 mester (aragonés medieval) 	 mester
remor («nosa»)	 remor (Saragossa)	 remor

12. socarrín	 socarrín	 socarrim
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En els números 1-7 es veu com les paraules catalanes es van haver
d'adaptar al sistema fonológic del castellá, que no admet [-k, -t, 	 Aixó
ho va resoldre el murciá emprant un -e paragógic. En els números 8-11,
peró, -1 i -r es conserven inalterats perqué aquests sons són tolerables en
castellá. El n.° 12 mostra una variació lógica del so nasal, puix que -m es
produeix com a -n fonéticament en castellá (a despit de grafies com ál-

bum i Abraham). Notem, peró, l'aragonés abercoc i rebui. En el primer
cas, l'aragonés apareix independent a la pressió castellana i no hi afegeix
-e, en el segon, hi ha la caiguda de la vocal final, si acceptem el desen-
volupament REPÚDIUM> [*lebújo > lebuj] que, de qualsevol manera, de-
mostra una trajectória autónoma en aquest dialecte.

5.1. Origen de [X]

escullar
adivinalla
grailla
parella («torcador»)
robillo

llanda

llampo3
llampuga3
llosco3
llus3

escullar (Casp, Alborge)
adivinalla (Bolea, Loarre)
graella (Aiguaviva)
parella «baiard» (Biel)
robillo (Aragüés del Port)
(Vall de Bielsa)
llanda (Mora de Rubielos)
(Sarrión)
llampit (La Pobla de Roda)

llusco (Benasc)
llus (Rubiellos, Titaguás)

escudellar
endevinalla
graella
parella
rovell

llanda/llauna

llamp
llampuga
lloscillusc
llul

D'aquest grup, només el n.° 13, escullar tendria [-X-] en castellá, cf.
cast. med. escudiella<scuTÉLLA. La resta de les paraules amb [-X-]hau-
rien donat en castellá -j-, i. e. [-x-], a causa del seu nexe románic C'L:

3. Aquestes paraules les he preses de García Soriano (op. cit.). La resta de
les dades del murciá són del meu recull. Per a l'aragonés seguesc ANDOLZ
(op. cit.).
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n.° 14 DIVINACUA, n.° 15 CRATICÚLA, n.° 16 *PARICUA, i n.° 17 *RUBICÚLU.

Tornarem a discutir aquest punt més avall. Ací es decanten les formes del
murciá cap a l'aragonés, si tenim en compte el prefix a- en el n.° 14 (-en en
catalá), i el so -i- en els núms. 14 i 17 (-e- en catalá). Cal notar també
l'elisió en el n.° 13 de -de- en murciá i en aragonés. Les paraules amb
(números 18-22), ens porten al mateix atzucac: origen aragonés o catalá?

5.2. Velarització castellana de rj o [ 	 i de [ s ].

argila [arxíla]
bajoca [baxóka]

barjola [barxóla]
(pap de les aus)

plantaje [plantáxe]
27. boja [bóxa]

arguila (Ribagorga)
bachoca (Vall de Bielsa)

(Eixea, Baix Aragó)

argila
bajoca

barjola

plantatge
botja

guixa

marraixa

queixal  

bocha (Daroca)

guija [gíxa]

marraja [maiáxa]

30. quijal [kixál]

guicha (Alquézar, Ena, Echo)
guija [gíxa] (Osca)
guixa [gisa] (Benasc)
marracha
marraixa [mailisla] (Xistau)
caisal (Biescas)
caixal	 (Xistau)
caxal [kálál] (Echo)
guisal (Besiáns)
quisal (Calaceit, Cretas)
quixal

Aquest grup ens mostra de forma ben patent la castellanització fo-
nológica del dialecte murciá. Mentre l'aragonés, amb excepcions, segueix
el seu curs, en aquest cas l'oclusivització en [é], el murciá adoptó
inexorablement el pas que el castellá féu entre els segles xv i xvn, portant
els fricatius palatals a l'articulació velar [x]. Tenim ací, doncs, una de les
poques diferencies fonétiques que separen el murciá de l'aragonés. Na-
turalment, en dialectologia no tot és tan net i ordenat com els dialectólegs
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voldrien. Notem la irregularitat que representa el ribagorlá arguila i les
formes que queixal ens ofereix en aragonés, on observem una abséncia de
palatalització subdialectal (caisal, guisal i quisal), al costat d'altres for-
mes palatalitzades (caixal, caxal i quixal). Aló pareix demostrar una di-
lació evolutiva de difusió léxica d'aquest fenomen fonológic, en el cas
concret d'aquest mot i, en conseqüéncia, la manca del pas de [I] a [é] en
aquesta paraula, dins del conjunt de subdialectes aragonesos que la pa-
latalitzen. Tanmateix, García Soriano (pág. 1v) registra en murciá bachoca
al costat de bajoca i bocha alternant amb boja. Caldria, peró, precisar les
zones d'aquestes variants. És segur que les formes amb [é] són de l'área
oriental del murciá que hi inclou Oriola i Catral, on el substrat catalá és
més recent. En les meves dades de l'oest de Múrcia no les he trobades.

5.3 També cal repassar la coincidéncia del grup amb [X] entre el
murciá, l'aragonés i el catalá (números 13-22). En castellá tenim el pro-
cés C'L> U1 > X > z > s > xl, que no es va completar fins la meitat del
segle xvII (Lloyd, 1987: 343). Ara bé, el castellá sempre ha tingut [-X-]
provinent de [-11-] llatí, p. ex. cabello<cAPILLU, i d'altres desenvolupa-
ments com hallar<AFFLARE i rollo<Ro-rnu. També té el castellá [X-] (cf.
llama<FLAMA), peró d'origen fonétic diferent que [X] catalá (llac<LAcu).
Llavors, no és gens d'estranyar que el murciá conservés formes catalanes
amb [X] que en castellá ja havien evolucionat a [11 i [s], i que passaren
segles més tard a [x] (cf. castellá pareja amb parella del murciá). Fono-
tácticament, el murciá podia mantenir [X] en posicions inicial i mitjana,
d'acord amb el sistema fonológic castellá, malgrat que aquestes solucions
diferien a voltes etimológicament amb les del castellá. No va poder, peró,
el murciá conservar [ j ] o [2] ni [1] quan el castellá es va desfer d'aquells
sons (números 23-30). Assenyalem també la catalanitat de plantaje, amb
el grup consonántic [pi-], que fonéticament és acceptable al castellá (cf.
planta), peró que castissament palatalitza: PLANTAGINE>llantén. En ara-
gonés trobem plantaina (Baix Aragó i Casp) i pllantaina (Benasc, Bis-
cuarrés, i Espés).

6. Ara, amb risc de Picar-nos en especulacions, sense molta base
documental que les referme, volem proposar, peró, un esquema cronológic
probable (invers) que pogué haver-hi seguit el murciá. Futures indagacions
hauran de polir aquesta hipótesi. Suposem que, tal com ens contá Mun-
taner en la seva crónica de l'any 1330, i com ho suggereixen els docu-
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ments notarials i cancellerescs de la Reconquista,' a Múrcia hi havia un
contingent considerable de catalanoparlants. Tanmateix, hi havia un gran
nombre d'aragonesos i de castellans. Els darrers, com se sap, per raons
demográfiques i polítiques van imposar Ilur llengua. L'absorció de
l'aragonés i del catalá pel castellá hauria estat un procés lent, considerant
l'alt percentatge de romanalles léxiques no castellanes que han perdurat
fins al nostre segle i la influéncia que la proximitat lingüística del valen-
ciá pugui haver-hi exercit. Suposem també, per la peculiar naturalesa
monolítica del seu léxic, que les gents més conservadores lingüísticament
haurien d'ésser els llauradors de l'horta murciana i els pescadors de les
costes de Cartagena i del Mar Menor, que es mantindrien més apegats a
les seues arrels culturals, incloent-hi la llengua deis seus avantpassats. El
que s'esdevindria a l'horta i a la marina murciana es pot visualitzar en la
taula seguent:

SITUACIÓ INTERNA

Castellá. Substrat léxic aragonés i catala mí-
	

Avui
nim reduit a uns quants mots.

Castellá amb moltes deixalles léxiques cata- 	 3° fase
lanes i aragoneses.

El murciá s'adapta a la morfologia i a la
	

2° fase
fonética castellana, o sigui, es converteix en
un dialecte castellá amb ferm substrat léxic
aragonés i catalá.

1° fase
Diasistema aragonés -catalá-castellá. Situació
de frontera de Ilengües en contacte. Període
d'inestabilitat multilingüe amb tendéncia a la
pérdua progressiva del catalá i assimilació de

l'aragonés al castellá. Formació del murciá.

FACTORS EXTERNS

L'alfabetització i els mitjans de comunicació
fan estralls en el que restava del dialecte.

Forta castellanització léxica del murciá. La
«Renaixenla» de la literatura de costumisme
local aconsegueix només recollir una porció del
vocabulari autócton.

L'expulsió deis moriscos redueix la població
considerablement (Favanella p. ex., pass de
400 habitants a només 90). Més tard, les fun-
dacions del cardenal Belluga contibuiren a tri-
plicar el cens en l'área del murciá.

Nuclis catalano-aragonesos conviuen enmig de
reclamacions intermitents de terres per part
d'Aragó i Castella. Inseguretat política deis
repobladors. L'emigració castellana augmenta.

4. Veg., p. ex., DÍEZ DE REVENGA TORRES (1986), ESTAL (1989) 1 TORRES

FONTES (1969).
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Hem examinat uns quants aspectes del dialecte murciá en relació
al seu substrat catalá. Deixant a banda les lleis fonétiques que, amb més
o menys regularitat, ens han ajudat a delimitar una mica l'origen d'alguns
mots del murciá, creiem que cal també abordar aquesta recerca prenent la
metáfora estratigráfica gilliéroniana. Motius d'espai ens constrenyen a
inserir ací només quatre mapes lingüístics per il•lustrar la capacitat ex-
planatoria d'un estudi d'aquest tipus. 5 La Fig. I de l'apendix mostra un
exemple del poder expansiu de la ictonímia d'origen catalá, la qual munta
cap a l'interior des de les costes murcianes. Els mapes 2 i 3 presenten prou
transparentment el que podríem denominar la línia Jumella-Mazarrón, la
qual ens forneix un feix d'isoglosses que separen una Múrcia occidental
més castellanitzada d'una altra oriental lingüísticament més conservado-
ra, on el substrat catalá ha resistit més ferm l'empenta manxega del nord
i l'andalusa del sud. En el cas de pésoleslprésoles (Fig. 4) és versem-
blant que el so -r- epentétic de présoles sigui analógic al castelláfnjoles.6

Acabarem presentant dos exemples de metodologia geolingüística
i onomasiológica aplicada al nostre treball, encara que ací només podem
lliscar molt per damunt el que deuria ésser una análisi detallada de dades
i mapes lingüístics. Es deia a Cehegín a aquell que s'equivocava de sa-
bates i se'n calova dues diferents: «¡Rapenate!, una zapatilla y un
apargate». Identifiquem ací, naturalment, «rat penat», mot que a Múrcia
mai més no es reconeix amb el significat catalá que tingué abans, puix que
el murciá empra morciguillo. A més, aquest darrer mot ha estat eliminat
avui pel castellá murciélago pertot arreu. En rapenate veiem el substrat
catalá enfonsat com a fóssil, buit del seu origen semántic. En morciguillo
(cognat del catalá «muricec»), trobem una paraula que aplega fans al
dialecte catalá alacantí (p. ex. a Elx: moceguello), mentre que en mur-
ciélago assolim la capa més nova del sól murciá. Finalment, revisem Salta

Perete, que creiem que es pot derivar d'un hipotétic *saltaperet catala. No

Les enquestes a les localitats incloses en els mapes es van completar
entre la primavera i l'estiu de 1991.

Assajem ací, parcialment, la proposta que García Soriano va suggerir fa
seixanta anys: «De ejemplos como éstos podríamos hacer una extensa lista, que
serviría para trazar el atlas lingüístico del dialecto murciano» (op. cit. pág. LXI).
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el trobem al DCVB ni al diccionari de Coromines (1980-8), peró sí al
vocabulari de Lemus y Rubio (1933): sartaperete, i al d'Iribarren (1952)
hi ha un saltaperiquete. El significat, peró, és el que apuntem més amunt,
o sigui «llagost». El que volem emfatitzar és el seu origen primerenc.
Després hi va seguir salagustín, que Sevilla (1919) enregistra com a sa-
nagustín. De qualsevol manera, la semblano morfológica i semántica de
Salta+Perete amb Sal+Agustín és suggestiva, si de cas no etimológica en
el primer morfema.' A més, salagustín ha anat en decadéncia també i, com
ja podem endevinar, el castellá saltamontes ha foragitat salagustín en tot
lloc. Abans de fer ho, peró, saltaperete duia prou de temps soterrat i
oblidat com a nom per a designar «llagost». Val a dir, per arribar al
substrat catalá del murciá hem de furgar primer la terra que el castellá va
abocar-hi damunt el murciá, i després hem de destriar el sediment ara-
gonés mesclat amb el del catalá. La darrera tasca és la més difícil.

JOAN A. SEMPERE MARTÍNEZ

7. Es podria pensar també en un *Sal+lagostín intermedi, tenint en compte
el valenciá meridional llagostí. Hauríem d'acceptar la despalatalització del so
lateral i l'afegitó d'un -n castellanitzant més el canvi d'-o- a -u-. Sal continua
essent problemátic, peró. Es tracta del 2sg imperatiu castella de salir? Es deu ac-
ceptar la variant Sanagustín, com fa Sevilla (op. cit.)? O és un apócope de
Salta+Agustín comparable al catalá saltamartí, a l'aragonés saltapericos, o al
navarrés saltaperiquete? Cal indagar més pregonament per trobar una resposta
satisfactória.
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