
ELS CLÍTICS PRONOMINALS DE 3a PERSONA
A LES COMARQUES D'ALACANT:

INTERFERÉNCIA LINGÜÍSTICA DEL CASTELLÁ?

INTRODUCCIÓ

Els clítics pronominals constitueixen, sense cap mena de dubte, una
de les categories lingüístiques del catalá en qué les diferéncies entre els
parlars es fan més paleses. Paradigmáticament, pe yó, els estudis pel que
fa a les realitzacions dialectals d'aquesta categoria són més aviat escas-
sos, com es pot observar a la bibliografia.

D'una altra banda, hi ha la tendéncia, si més no al País Valenciá, a
atribuir a la interferéncia lingüística del castellá una bona part de les
variants col•loquials que més s'allunyen de les solucions normatives. La
quasi desaparició de les funcions adverbials de en i hi del valenciá
col•loquial, per exemple, ha estat sovint atribuida a l'acció del castellá,
que en desconeix l'ús. Recórrer al castellá, tanmateix, no explica tot
l'abast deis fenómens, i en el cas concret de les funcions adverbials de en
i hi, esclareix ben poc, ja que aleshores hem d'explicar per qué el castellá
les va perdre ja al segle xv.

Així doncs, al llarg del present treball intentarem descriure les va-
riants pronominals d'unes comarques especialment problemátiques pel
que fa a la llengua, les d'Alacant, sense incórrer en el tópic del castellá.
Aixó no vol dir que neguem el pes de la llengua venia sobre l'autóctona
d'aquestes zones, ja que suposaria ignorar o no voler veure la realitat.
Tanmateix, davant un fenomen concret provarem de buscar una motiva-
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ció interna que n'explique l'origen, bé tota sola, bé adjuntant-hi la in-
fluéncia externa del castellá.'

Quant al desenvolupament del treball, aquest consta de dues parts:
una primera part més aviat teórica, on intentem donar compte de
l'alternano pronominal al subsistema d'Alacant a través de regles fono-
lógiques i de formes básiques (epígraf 1). A la segona part descrivim les
variants pronominals trobades a la zona estudiada, i intentem donar-ne
una explicació (epígrafs 2 a 4)

1. ALTERNANCA PRONOMINAL. FORMES BÁSIQUES I REGLES FONOSINTÁCTIQUES

1.1. Alternanea pronominal i formes básiques

Hom considera que la sensibilitat que aquestes formes presenten res-
pecte a la posició preverbal o posverbal que ocupen en la frase, és un
deis trets que millor les caracteritza, i que les variants alternants d'un
mateix morfema pronominal (el, lo i 1 en el pronom masculí singular de
l'acusatiu, per exemple) no són sinó formes sintácticament condicionades
per les característiques fonétiques del context lingüístic en qué apareixen.
Les discrepáncies, peró, apareixen a l'hora d'esbossar una descripció
teórica del fenomen. Nosaltres intentarem sistematitzar les variants pro-
nominals realitzades a la zona estudiada partint de formes básiques i de
regles fonológiques que donaran compte de totes les variants apuntades.
L'avantatge de disposar d'un conjunt de formes básiques és que aquestes
expressen la identitat dels morfemes, malgrat les seves diferente manifes-

I . Les formes que ací presentarem són el resultat d'unes enquestes que
vam passar l'estiu del 89 i del 90 als següents indrets d'Alacant: Onil, Castalla,
Ibi, Beneixama, Biar, Banyeres, Monóver, Dénia, Benitatxell, La Vila Joiosa,
Sant Joan, Mutxamel i Aigües de Bussot. L'enquesta constava d'un total de 96
preguntes, en les quals es donava al parlant un context amb complements
d'acusatiu i de datiu anteposats al verb, peró sense reduplicació pronominal.
Ells havien de repetir la frase i afegir el que faltava, és a dir, construir les
combinacions pronominals. Una mateixa estructura la presentávem dues vega-
des al Ilarg de l'enquesta per tal d'augmentar el grau de fiabilitat dels resultats.
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tacions. El sistema de regles, d'un altre costat, ens permet de copsar les
regularitats de cada variant dialectal, i a més, de fer-ho d'una manera
explícita.

Les formes básiques que proposem són les següents:

(1)	 a. 1 (a) (z)
li
lz

A (la) 1 és el morf de l'acusatiu, a el del femení i z el del plural. El
resultat les de l+a+z pot explicar-se a partir d'una regla fonética general
del catalá, com ara (2):

(2) 	 +áton
+sil•lábic
+baix
+posterior
+labial 1  

baix
posterior _ z  

Aixó és, la vocal a del femení esdevé e en posició final de mot i pre-
cedida immediatament de la marca z del plural.

El morf de (lb), d'altra banda, representaria el morfema de datiu
singular, i el de (1c) el de plural.

Quant al fenomen d'alternano pronominal que ara estudiem, la forma
li de (lb) és invariable perqué té una vocal formant pan del morfema
abstracte. És autosil•ábica, per tant, en la seua estructura subjacent. Per
la mateixa raó són també invariables la combinació del morfema 1 de
l'acusatiu més a del femení, o 1 més a més z del plural que apareixen a
(la). Els morfemes 1 o l(z) de (la) —sense a—, i lz de (1c) (és a dir, les
formes apostrofades de la norma fabriana) —sense la vocal i—, no són
autosil•ábics. Estan sotmesos, per tant, a les variacions de fonética sin-
táctica. El fenomen d'alternano pronominal quedaria així funcionalment
justificat, com fan Wanner (1979) i altres autors, a partir de la asil•labicitat
de les formes básiques.
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1.2 Regles fonosintáctiques

Pel que fa a les regles que regeixen la col•locació de la vocal epentética
tenim que, en contextos on el pronom no és autosil•ábic ni forma síl•laba
amb el verb, s'introdueix una vocal epentética segons els criteris seguents:

A.2.1. En posició immediatament posposada la vocal s'introdueix, en
qualsevol context, després del morfema pronominal, i abans del morfe-
ma de plural z, si n'hi ha. Aquesta regla es pot formalitzar com segueix:

1 { (z) } >1V	 (z) }	 I Xciv 	

	

[Y]pro	

A(3) 1 representa la consonant básica dels pronoms de 3a persona,
consonant que delimita la forma subjacent de l'acusatiu quan no va
acompanyada de cap altre element (de l'acusatiu masculí, per tant), o
quan incorpora opcionalment (el paréntesi indica sempre forma opcional)
z del plural. Aquesta mateixa 1 delimita, de més a més, la forma básica
del datiu plural, /z, quan la z té caracter obligatori. Finalment, [X]y fa re-
ferencia al verb, i y la vocal (la vocal que s'insereix). El signe c significa
qualsevol consonant, en aquest cas la consonant final del verb.

L'anterior regla es llegeix així: les formes asi•ábiques de (la) i (1c),
aixo és, els pronoms que presenten la forma consonant (1), consonant més z
(/(z)), o consonant plural (/z), en el context d'un verb o d'un pronom més un
altre pronom en posposició, insereixen una vocal epentética o immediata-
ment després de la 1. Abans, per tant, del morfema z de plural, si n'hi ha.

1.2.2. En posició immediatament anteposada, l'epéntesi, si cal, es
realitza sempre davant del morfema pronominal:

{ (Z) >	 (Z)1	 	 [X]v
z	 z
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La regla de (3) donaria compte de les formes de (5):
(5) a. donar [lil]

donar [lila]
donar [haz]
donar [lilez]
donar [lozlo]
donar [lozla]
donar [lozloz]

h. donar [lozlez]

Mentre que de les de (6) donaria compte la regla (4)

(6) a. [lil] done
[lila] done
[lilz] done
[lilez] done
[elzel] done
[elzla] done
Ielzelz1 done

h. [elzlez] done

2. SOBRE LES VOCALS EPENTÉTIQUES E I O

En la llengua parlada, peró, la vocal epentética e del datiu plural no-
més es realitza quan segueix una pausa o una paraula acabada en conso-
nant:

(7) a. [nolz] diré res
quan [elz] dirás que vinc?
[elz] dirás que vinc?

La vocal o, en canvi, es realitza sempre, tant si els morfemes /(z) de
l'acusatiu com /z del datiu poden recolzar en el verb o en un altre pronom,
com si no ho poden fer. Les formes posposades de (5), per tant, es
realitzen com a (8):
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(8) a. dóna [lilo]
dóna
dóna

d. dóna [lozloz]
menja [lo]
porta [loz] la carta

El que s'ha produit, pensem, és una extensió del valor morfológic de
génere masculí d'aquesta vocal, epentética en un principi, peró posterior-
ment morfologitzada Queden així positivament caracteritzades, com en
castellá, les formes masculines de l'acusatiu enfront de les del femení:

(3) a. troba-lo / troba-la
b. troba- los / troba-les

Des d'aquest punt de vista la o del datiu plural podria explicar-se com
un cas d'extensió per analogia amb los de l'acusatiu.

El fet que el pronom en es realitze en posposició seguint els requisits
de sil•labicitat estrictes, aixó és, sense la vocal epentética e si la forma n
pot recolzar en el verbo en un altre pronom, com apareix a (10)

compra' n

provaria el carácter morfológic de o: vocals de naturalesa distinta es
comporten de manera distinta. Mentre e posseeix una existéncia mera-
ment fonológica o epentética, la vocal o és, de més a més, la marca de
génere masculí de les formes singular o plural de l'acusatiu.

D'altra banda, des d'un punt de vista descriptiu, el fet que 1(z) i /z es
realitzen en posposició sistemáticament com a lo(z) i loz ens podria dur a
parlar d'al•lomórfia. Des d'aquest punt de vista, podríem dir que l(z) i lo(z)
són les formes altemants (en distribució complementária) de l'acusatiu
de Y persona i que /z i loz són les del datiu.

Finalment, cal apuntar l'existéncia en algunes zones de la inserció
sistemática d'una vocal epentética e, com ara a (11):

a. [elzela] dóne
b. [elzelez] dóne
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La inserció de e entre la forma del datiu i la de l'acusatiu no está
exigida ara pel principi de sil•labicitat, com hem vist a (3), puix que la
forma de l'acusatiu femení és sil•lábica en la seua estructura subjacent, i
la del datiu ja ha inserit una vocal epentética. Tots dos, per tant, tenen
resolt el principi de sil•labicitat. Aquesta segona inserció podria obeir al
desig del parlant d'evitar grups consonántics forlats ([1z1] o [zi]).

Les combinacions de (11) són les realitzades a Onil per parlants d'edat
avan'oda (ja que els joves utilitzen les formes del datiu singular, és a dir
i lila), peró són també molt freqüents en altres comarques del P.V.

3. L'EIXAMPLAMENT DE L'ÚS DEL PRONOM NEUTRE

A la Vila Joiosa i voltants trobem un paradigma de combinacions
pronominals quasi tan reduit com el que presenta el dialecte barceloní.
Les combinacions de datiu i d'acusatiu de 3' persona ofereixen, en la
zona que ara ens interessa, les següents possibilitats:

(12) a. [liw] done (per [hl], [lila] i [liw])
[liwz] done (per [lilz] i [lilez])
[ezo] done (per [elzel], [elzla], [elzelz], [elzlez] i [elzw])

Les formes de (12a) i (12b) són analitzades per Colomina (1985:
166), com a resultat de la vocalització de 1. Pel nostre costat, peró,
pensem que no es pot tractar d'una vocalització, i aixó per les raons
següents:

Primer, perqué caldria buscar vocalitzacions de l en contextos no
pronominals, la qual cosa no és gaire facil (colze, per exemple, no dóna
couze). Aquest canvi fonológic, tan freqüent i productiu en la história
fonética del catalá, és rar al segle xx.

Segon, per la poca productivitat del fenomen dins el mateix sistema
pronominal. La forma [elz], per exemple, passa a [ez] en aquesta mateixa
zona, i no a [ewz], com caldria esperar si es tractés d'una vocalització.
No veiem, dones, per qué les formes el o els de l'acusatiu haurien de vo-
calitzar a [w], i no haurien de fer-ho les del datiu.

Tercer, perqué les combinacions amb datiu plural donen [ezo] en
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preposició i Pozo] en posposició, i només es realitza la forma amb u
([ezu] o [ezw]) quan segueix un mot comenot amb vocal.

1, finalment, perqué a les zones on el fenomen és encara incipient (a
Aigües de Bussot, per exemple), la substitució per [w] o [o] afecta no
sois les formes [hl], on la 1 es troba en posició implosiva, sinó també [lila],
on 1 no acompleix els requisits necessaris per a la vocalització [lilz]. A
més, la combinació no canvia a [liwz], tot i que la 1 apareix en posició
implosiva. Sembla, doncs, que el fenomen és, en principi, una neutralit-
zació de genere en les formes de l'acusatiu.

És evident, per tant, que no podem trobar-nos davant d'un fenomen
fonológic de vocalització. Més aviat, pensem, ha de ser un eixamplament
del pronom neutre ho, no sois perqué aquesta forma neutra de l'acusatiu
pot substituir espontitniament i en qualsevol indret les formes del mascu-
lí o del femení, sinó perqué l'explicació es presenta més coherent si
considerem les combinacions amb datiu plural. Aquestes es realitzen
sistemáticament com a [ezo] o [ezu], pero mai com a *[ezoz] o *[ezuz],
la qual cosa prova clarament que es tracta del pronom neutre ho.

La presencia del morfema de plural [z] en [liwz] s'explicaria pel
desig del parlant de marcar el nombre de l'acusatiu. Si a [ezo] per
[elzelz] i [elzlez] el parlant no sent aquesta necessitat és perqué ja hi ha
un morfema de plural representat en la combinació. Aquest únic morfe-
ma z pertanyeria tant al datiu com a l'acusatiu. Cal apuntar, peró, la
tendéncia a substituir [ezo] per [liw] i [liwz], unificant, amb la pérdua de
la moció de nombre del datiu, els paradigmes de plural i de singular. L'ús
de [liw] o [liwz] per [ezo] és quasi sistemátic entre les generacions més
joves, i més esporádic entre les més grans.

4. CANVIS FONOLÓGICS 1 MORFOLÓGICS EN LES FORMES DE DATIU

4.1. La pérdua de la moció de nombre en el datiu

La neutralització que tot seguit s'estudiará comporta la pérdua de la
moció de nombre en el pronom de datiu i, com a conseqüéncia, la
substitució de les formes alternants [elz] i [loz], formes marcades pel que
Ú. al nombre. Aquestes poden ser reemplalades bé per la forma [1i1 del
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singular, bé per una foma estranya al catalá: la forma [se] del castellá. En
el primer cas es tractaria, seguint la terminologia de Weinreich (1953),
d'una hipodiferenciació o subestimació d'una distinció, mentre que en el
segon cas es pot parlar d'un préstec del castellá o de la substitució d'una
forma interna per una d'externa.

4.1.1. La forma [U] com a morfema de singular i de plural

Les formes de (13)

(13) a. [lil] done (per [lil] i [elzel])
[lila] done (per [lila] i [elzla]
[lilz], [liz] done (per [lilz] i [elzelz]
[lilez] done (per [lilez] i [elzlez])
[IM] done (per [1M] i [elzen]

f. [liw] done (per [liw] i [elzw])

són les que fan servir quasi sistemáticament els parlants més joves, i
només esporádicament els més grans, en bona part de la província
d' Alacant.

Tenint en compte que la forma substituida presenta generalment un
grup consonantic problemátic ([lz]) i que aquesta dificultat desapareix
amb la utilització de la forma [li] del singular, es pot pensar que el
fenomen té un origen essencialment fonológic: evitar, amb la substitució
de [elzel] per [lil], o [elzla] per [lila], posem per cas, l'aplec con-
sonántic [lz].

Confirmaria aquesta hipótesi el fet que alguns parlants continuen
fent [loz] en posició i hagen fet ja el canvi de [elz] o [ez] a [li] en
preposició:

(3) a. li vaig fer un pastís (als meus cosins)
vaig fer-los un pastís
vaig fer-lo'n un
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4.1.2. L'a•lomorf de datiu [se]

La substitució per [se] de la forma lz de datiu plural apareix en algu-
nes comarques d'Alacant, especialment, en territoris fronterers amb zo-
nes castellanoparlants. El cas més extrem és el de Monóver (o Pinós, al
Baix Vinalopó), que ha consumat el canvi fans i tot en el datiu singular.
El paradigma de datiu d'aquesta zona, és (15) per al singular i (16) per al
plural:

(15) a. [sel] dones/ donar [selo]
[sela] dones/ donar [sela]
[sez] dones/ donar [seloz]
[sez] don/ donar [selez]
[su] dones/ donar [so],[selo] (per a li+ho )

f. [lin] dones/ donar [lin] (per a li+en)

(15) a. [sel] dones/ donar [seto]
[sela] dones/ donar [sela]
[sez] dones/ donar [seloz]
[sez] dones/ donar [selez]
[ezu], [su] dones/ donar [so], [selo] (per a els+ho)

f. [ezen], [lin] dones/ donar [Ion] (per a els+en)

Aquestes formes són analitzades per Colomina (1985), que les consi-
dera un mer calc del castellá. Segons aquest autor, la substitució de li per
[se] (el seu estudi no abrala el paradigma de plural), només s'ha acomplert
quan es realitza una combinació amb característiques morfológiques
paral•leles a les del castellá. Aixó és, en tots els anteriors casos tret de
(15f), puix que per a aquesta combinació el castellá no disposa en
l'actualitat d'un pronom equivalent al catalá en.

El calc del castellá és ben palés tant des del punt de vista fonológic,
per la identitat de les formes, com des del punt de vista sociolingüístic:
es produeix en les zones de major interferéncia lingüística.

Aixó no obstant, Colomina sols explica una part del fenomen, la part
externa, i pagaria la pena plantejar-se l'existéncia d'una causa interna
que haja impulsat o, si més no, afavorit la consolidació del fenomen.
Aquesta causa interna podria ser novament la dificultat articulatória de
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grups fonétics forgats o de combinacions cacofóniques, tal com la proxi-
mitat de dues laterals. De fet, si ens fixem novament en la forma de (150
veurem que les combinacions amb en no han realitzat el canvi perqué no
existeix una motivació interna que la impulse, i no sols perqué no compte
amb una combinació paral•lela en castellá. De fet [elzo] sí que hi té una
forma equivalent en castellá ([seto] < [leslo]), i en canvi, la substitució
no s' ha consumat encara.

D'altra banda, una interpretació com la que acabem d'esbossar té
l'avantatge de no presentar-nos el fenomen com un cas aillat en el para-
digma pronominal del valenciá col•oquial, sinó com una resposta a un
problema fonétic general: d'un costat, la cacofonia que produeixen dues
consonants laterals quasi simultániament realitzades, en sil•labes contigües:
la 1 dels pronoms de 3. a persona. De l'altre, l'aplec de grups fonétics
forots, com ara el de /z. En aquesta zona els parlants han optat per la
solució que el castellá els oferta, l'al•lomorf de datiu [se]. En les zones
restants es realitza bé la inserció d'una vocal epentética ([elzela] done), bé
la reducció del grup consonántic forot ([ezel] done), bé la substitució de
datiu plural pel singular.

4.2. La variant de datiu plural [liz]

La forma [liz] per [elz] o [loz] en les combinacions de datiu plural no
és més que una variant lliure, ja que no es dóna sistemáticament en cap
context ni en cap parlant o parlar. Podem afirmar, per tant, que es tracta
d'una creació analógica espontánia a partir del model de plural més
freqüent en catalá, i que consisteix a afegir una s a la forma del singular.
A més, el fet que les formes de l'acusatiu segueixen aquest mateix para-
digma, deu inferir en el pas a [liz].

4.3. L'al•lomotf de datiu plural Red

En les zones on l'article plural masculí i el femení es realitza com a
[lez] el pronom datiu adopta aquesta mateixa forma en preposició, i aixó
tant si aquest apareix sol ((17a) i (17b)) com si forma part d'una combi-
nació ((7c)-(7h)):
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(17) a. demá [lez] diré que no puc anar
demá vull dir [loz] que no puc anar
fiezell done / dóna [lozlo]
[lezla] done / dóna [lozla]
[lezelz] done / dóna [lozelz]
[lezlez] done / dóna [lozlez]
[lezu] done / dóna [lozo]

h. [lezen] done / dóna [lozen]

El lligam morfofonológic que s'estableix entre les formes pronominals
de 3.a persona i les de l'article definit és un fet etimológicament fonamentat.
Alguns autors han dut més enllá la concomitancia entre aquestes dues ca-
tegories i han parlat fins i tot d'un lligam sintáctic. El que ens interessa,
peró, és remarcar el primer aspecte: que les formes de l'article definit i les
del pronom acusatiu i datiu de 3. a persona segueixen, en determinats con-
textos, una evolució paral•lela. O, millor dit, que els pronoms segueixen
l'evolució de les formes de l' article.L' única condició que s'estableix és la
situació de preposició, al sintagma verbal. Aixó explica que en combina-
cions bináries les formes de l'acusatiu d'aquesta mateixa zona no passen a
[lez], ja que l'ordre intern de combinació (datiu primer, acusatiu després)
impedeix a l'acusatiu d'aparéixer en posició preverbal absoluta.

5. CONCLUSIÓ

En el present treball hem intentat descriure amb regles fonosintáctiques
(com ara les regles d'inserció de vocal epentética), les formes alternants
en diferents comarques d'Alacant, i hem provat de proporcionar, alhora,
una explicació dels fenómens més rellevants que hi hem constatat. El
fenomen geográficament més estés que hem estudiat és la generalització
de la vocal de les formes posposades d'acusatiu i de datiu, extensió a la
qual hem atribuit un doble origen: el valor morfologitzat de la vocal o
d'un costat, i la pressió externa del castellá que realitza sistemáticament
lo i los, de l'altre. Des d'aquest punt de vista cabria explicar la o del datiu
plural, que a diferéncia de l'acusatiu no fa distincions de genere, com un
fenomen d'analogia amb la forma plural de l'acusatiu.
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Quant a les formes combinades, hem apuntat la idea que la major
part dels fenómens comentats obeeixen normalment una causa interna
que pot ser de tipus fonológic (evitar grups fonétics forgats) o morfoló-
gic. De vegades, peró, cal afegir-hi una causa externa més o menys
determinant: la interferéncia lingüística del castellá. És el cas, per exem-
ple, de l'al•lomorf [se] de datiu que apareix en territoris fronterers amb la
franja castellanoparlant.

Atorgar un origen lingüístic intern a la major part dels canvis fonoló-
gics o morfológica que les formes pronominals experimenten en una
zona determinada, exigeix, si més no, el reconeixement d'unes concomi-
táncies amb els dialectes catalans restants. Malauradament, la coneixenga
de la llengua col•loquial utilitzada arreu dels Paisos Catalans és encara
molt precária, i aixó entrebanca tot intent d'establir possibles connexions
entre els diferente parlars. Malgrat tot, podem apuntar alguna concomi-
táncia entre els fenómens fonológica constatats al nostre estudi i els que
hom ha apuntat per al barceloní, el dialecte a hores d'ara més estudiat.

La reducció a [elzo], [ezo] o [lizo] que resulta de la combinació del
datiu plural amb les formes de l'acusatiu, per exemple, coneix una forma
paral•lela en barceloní: [elzi]. A més, tant [elzo] o [ezo] com [eszi] han
acabant essent Púnica forma que s'utilitza quan el pronom de datiu plural
no entra en combinació.

Igualment apareix també en catalá central la inserció sistemática duna
vocal epentética e enllagant les formes combinades de datiu i acusatiu
que hem constatat en algunes zones i que origina combinacions com
[elzelez] o [elzela]. Finalment, a Girona es produeix la neutralització de
genere en la forma plural de l'acusatiu, fenomen que, com hem vist, es
donava també a Alacant a les zones on la forma de l'article ha conegut
també aquesta mateixa evolució.

Per tant, és evident que si els fenómens comentats al llarg del present
treball obeeixen a una motivació lingüística interna, cal esperar fenómens
paral•lels pertot arreu del domini lingüístic catalá.

JÚLIA TODOLÍ
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