SOBRE LA CONTINUTTAT O LA RUPTURA DE L'ÁREA
D'ALGUNS MOTS SEPTENTRIONALS A L'EMPORDÁ

I. PRESENTACIÓ
La transició entre el dialecte central i el dialecte septentrional ja no és el que era.
Aquella transició vella, lenta, suau, térbola i transparent, ens recorda les paraules de
Pierre Vilar (1986: I, 173):
Així, no hi ha una frontera natural de Catalunya. Els Pirineus li són un bressol. Els límits de
la seva expansió, així al nord com al sud, són el resultat d'un d'aquests equilibris, obtinguts
sempre per tempteigs, entre forces polítiques i militars.

Per la nova orientació geopolítica del Rosselló a partir del segle xvii, d'una
banda, i per l'anivellament constant de les parles perifériques de la Catalunya autónoma amb una llengua estándard (que ha difós l'escola, els mitjans de comunicació
i l'administració) d'altra banda, la transició del nord ha restringir avui dia gran part
de la seva área anterior (i probablement també de la seva riquesa dialectológica)
arraconant formes massa locals entre els locutors més grans i empenyent finalment
algunes isoglosses antigues cap al nou referent cultural representar per la frontera
estatal. Més enllá de l'área fluctuant del catalá septentrional de transició, la qüestió
de l'angle nord-oriental del nostre domini lingüístic ha de tenir un enfocament
global que ha d'incloure, com és lógic, la frontera amb Occitánia.
Des d'una observació del léxic comú o diferent, procedent d'enquestes orals i
de fonts escrites, exemplificarem aquest procés modern i complex, seguint el camí
dibuixat per Joan Veny en el seu article fonamental Sobre els occitanismes del rossellonés (1980). Sabem, peró, que una llengua no es limita al seu vocabulari. Per
consegüent, comentarem algunes qüestions de fonética i de morfologia per tractar
finalment el léxic, com a part integrant d'un conjunt del qual és inseparable.
Pel que fa al métode, es tracta d'un treball basat en l'explotació de materials
aplegats al Vallespir, confrontats amb enquestes a l'Alt Empordá. El métode és,
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doncs, comparatiu peró només ha utilitzat una part mínima del corpus vallespirenc.' També hem de dir que l'estudi no és exhaustiu perque no recull dades de tots
els pobles de l'Empordá sinó d'uns quants. No permet, doncs, de trucar isoglosses
Termes, sinó línies fragmentáries que s'hauran de completar.
2.

S OBRE L' ESPECIFICITAT ANTIGA DEL CATAL Á SEPTENTRIONAL

La francesització actual inqüestionable del catalá parlar al nord de l'Albera actua com un vel que amaga una altra realitat més antiga. Sovint oblidem que les
llengües d'una mateixa família no solen tenir fronteres brusques entre elles. Per la
seva situació geográfica, el catalá septentrional és i ha estat sempre un pont natural
entre el catalá i l'occitá. Si bé alguns trets importants de cada idioma s'aturen grosso
modo a les Corberes, com ara [y] < [u] (ex. tü I tu, Jesüs / Jesús, brüch bruig, AS:
120, 240; ALPO: 03),' els diftongs (o triftongs) de léit, béit I llit, uélh / ull, causa I
cosa (ALPO: 325; Bec 1973: 53), maire I mare, néit I nit < NOCTE, péira I pedra3<
PETRA, ( AS: 157, 168, 189; ALPO: 385) o elements del léxic com ayer / tenir (AS:
22, I71),fizure I ferrer (ALPO: 256), femna I dona (AS: 92; ALPO: 246), jorn I dia
(AS: 122; ALPO: 3o), ostal I casa (AS: 149; ALPO: 338). També es troben isoglosses
divergents (de les quals només presentem aquí una mostra) a vegades molt antigues, que penetren a banda i banda d'aquella muntanya i enfosqueixen els límits
entre aquestes llengües veines. Pensem en el tancament de la o tónica zancada en [u]
r. Vegeu el meu treball, en preparació, Caractérisation du lexique dans le catalan du Vallespir, projecte
dirigit per Christian Camps. El corpus, d'unes 3 soo entrades actualment, ha fet servir documentació escrita
(deis segles xvn-xix) i oral, amb enquestes própies realitzades al Vallespir des del 1983, i a partir del 1991,
a tres comarques circumdants: Rosselló, Confient, Empordá. Les recerques s'han basat en converses lliures i
métodes indirectes, amb informadors nascuts a cada poble, preferentment majors de setanta anys. La fragifet palera en alguns exemples (granyota, llipoter, ontocom, ribera, ventre de la cama...)
litat deis resultats
comentats més endavant. Al Vallespir, els llocs explorats han estat Maurellás, Sant Joan de Pla de Corts,
Ceret, Reiners, Tellet, Montferrer, el Tec, Sant Llorein de Cerdans, Serrallonga, la Menera, Prats de Molló i
la Presta. Al Confient i al Rosselló: Espiró de Conflent, Cánoes, el Voló i la Roca d'Albera. A rEmpordá, els
llocs investigats han estat principalment Darnius, LlanÇá. i Sant Miguel de Fluviá, amb enquestes menors a
Vilamaniscle, Rabós, Cantallops i La Jonquera. Les dades de Macanet de Cabrenys, de Pau i de Cadaqués,
són respectivament, les de Pere Roura (1998), Josep Comas (1998) i Ernesta Sala (1983). També hem consultat les formes del vocabulari utilitzat per Xavier Luna en els seus treballs sobre el vocalisme empordanés
(1995 i 1996a).
Les referéncies als atles lingüístics AS, ALPO, etc. van acompanyades amb A número del mapa
corresponent; (Foccitá no admet ü en la seva graba oficial ja que u es pronuncia [y] a la major part del seu
domini lingüístic). Agraim a Claudi Balaguer la seva revisió de les formes occitanes i a Jordi Costa les seves
aportacions metodológiques.
Tanmateix tenimpeirer 'paleta' (ALF: 1049) documentat des de l'Edat Mitjana en catalá septentrional
(a Perpinyá, 1305, cf. Alart 1881: 160). Més atestacions al DECat: VI, 368).
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boca > buca (ALPO: 96) al Llenguadoc i al Rosselló (Costa 1977, Veny 1980: 473).
Més a prop nostre, a la conca de Ceret, hem comprovat que aquest canvi ja s'havia
produit al segle xvi, mitjanÇant l'evolució de les grafies de topónims (Escudero
1999). 4 No pot anomenar-se fenomen de transició, pel seu arrelament a l'interior
del dialecte central, la reducció parcial deis grups llatins [kw > k / gw > g] de Pasqua (ALF: 970), encara més freqüent a llengua (ALPO: 305) i aigua (ALLOC; 82;
ALLOR: 106; ALC: 6). 5 Com en Ilenguadociá la n final deis plurals s'emmudeix a la
plana del Rosselló, bons > bus, cans > cas, moltons > mutús (AS: 29, 45. ALPO: 362).6
En morfologia verbal, la desinéncia de la primera persona parli, parlavi, també
uneix els dos dominis lingüístics a l'área septentrional del catalá (Escudero 2000).
El seu retrocés a l'Empordá, és un senyal ciar de la transformació de la Ilengua al
segle xx (Adam 2002).
Mirant cap al nord, peró coincidint aquesta vegada amb trets del catalá, constatem que el Ilenguadociá manté generalment la -1 final, nadal, lencól, pel, (excepte a la
part oriental de la seva área on es produeix una vocalització, nadau, lene )u, peu) i també coincideix amb el catalá per la caiguda de la -n final, pan > pa, seren > seré (= seré),
fin > fi, canon > canó (Alibert 1993: 18). Veiem que el diftong ui de fi/be, jubc, lubc,
es desconeix a la franja meridional del domini Ilenguadociá on trobem foc, jóc, l'c
(Alibert 1993: 16; AS: too, 144). D'altra banda, la palatalització de la 1, lluny / lhénc,
lénc (AS: 145) s'estén ámpliament al centre i a l'oest de les Corberes (Costa 1986).
Centrant-nos ara en el léxic, tornem a ensopegar amb l'empremta profunda de
la llengua veina. La continuYtat amb l'occitá i la ruptura amb el catalá central són
(ALF: 115),
significatives en formes com aprés 'clesprés' (ALPO: 36), 7 bateu
Les dades de qué disposávem aleshores, que assenyalaven el canvi al segle xvii, han estar ampliades i
tenim ara proves una mica anteriors d'aquest canvi, als voltants de Ceret: La Copa > La Cupa (1591), Bretó
> Brotu ( 1 594), dos llocs del terme de Reiners (informació personal de Montserrat Cailá) El tancament de la
o va creixent des del centre de Catalunya cap al nord. En aquesta qüestió l'Empordá constitueix una transició
perfecta entre el dialecte central, que presenta una o oberta a mots com sol (< soLE) o font, i les solucions
rosselloneses amb u sul, funt (Luna 1995).
En els documenta rossellonesos medievals publicats per Alart (1881: 188 i 203) també Ilegim cantitat
1...] la festa de Pascha. El diftong desapareix igualment a l'Alt Empordá: La cantidat puja 21 duru (sic. LlanÇá,
segona meitat del xix: Sariñana 1879). Més dades sobre l'Alt Empordá a Luna (1996a).
Aquest tret es perd als pobles més acostats a l'Albera i al Vallespir, on es manté la n: minyons, vean,
bons (Reiners, 1987-88); catalans (el Voló, 1991); pans, girmans `germans' (la Roca d'Albera, 1992).
ljárea antiga d'alguns mots (aprés, estela, feda, oliu) anava més enllá del domini rossellonés actual:
«que l'esperit sia res aprés la moro, (Metge 1980), «i apres de mort dit Miguel» (Terrades, Alt Empordá, 1556,
document copiar a principis del xvii per Jordi Gibernau, prevere, natural de Terrades, cf. Baig 2002: 195).
«Fonch vista una estela en lo cel» (Girona, 1468, a Sans 1992: 214). «Aquel) raig d'aquella estela» (La Bisbal,
1744, a Soler 1994: 77). En canvi, «las albas del dia se baran ponra y queda (`quecla') estrallat» (LlanÇá, segona
meitat del xix, cf. Sariñana 1879). «Ítem sent-sexantafedas ab cent y trenta anyells» (Torroella de Montgrí,
1628: inventara deis béns de la Torre Begura, veg. Gifre 1992: 20). Lextensió anterior de la forma oliu cap al
sud ha estar apuntada per Coromines i Gulsoy (DECat: VI, 49) i Veny ( 198o: 483).
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belleu `potser' (ALPO: 420), bruig (ALF: i8o; ALPO: I03), 8 cambajó 'pernil' (ALF:
71o; ALLOR: 574), carnet 'camell', 9 cogot
(ALDC: 3 i), estela 'este! o estrella'
(ALF: 494), feda
(AS: 30; ALC: 1043; ALPO: ioo), noga `nou, fruir de la
noguera' (ALC: 1022; ALPO: 375; ALLOR: 271), oliu o oliver") i oliveda `olivera i
olivar' (ALF: 1865; ALC: 1032; ALLOR: 795a i 7956), parpallol `papallona' (ALE:
968; ALLOR: 407),punyet ccanelr (ALC: Tolo; ALPO: 43o; ALDC: 98), rideu 'cortina' (ALF: 1157), " siure `suro, surera' (ALF: 1608; ALPO: 320).'
No tenim dades prou precises sobre altres mots septentrionals i occitans com
atudar 'apagar' (DECat VII, 916, 917), 13 barralla `tanta de fusta a l'entrada d'un
camp o d'un prat' (ALPO: 7o) <4 o crényer ` témer'." Llapin, llapí (ALLOR: 444;

El DCVB presenta tanmateix una citació empordanesa literária de bruig.
L'aspecte allogen del mor, cense l palatalitzada, s'explica pel seu origen occitá (camél, Alibert 1993).
Aquesta forma fou emprada pel perpinyanés Albea Saisset a la segona meitat del xtx (DECat: II, 452). Vam
recollir camel entre el 1996 i el 2003, a Sant Hipólit de la Salanca (Rosselló), Maurellás, Ceret, Reiners, Sant
LloreN de Cerdans (Vallespir). No coneixem cap mapa amb aquest concepte.
1o. Oliver també és propi del domini nord-occidental (on es pronuncia sovint [awlibé]: DCVB). Oliver,
en concurréncia amb oliu al Vallespir actualment, sobreviu a Ceret o a Montferrer, per exemple. Antigament:
«Lo any 1615 [...] mató molts milanars de olivers per tota la plana» (Perpinyá: Diari de Jeroni Cros, publicat
per Simon & Vila 1998). «Te lo Reverent una oliveda que's diu de la Verge Maria i...1 Tambe te lo rector
mols olivers scampats» (Vilallonga deis Monts, 1648: Curp 1920). Aquesta forma ja convivia aleshores amb
olio que també tenia un arrelament antic a les terres septentrionals (DECat: VI, 48). «Per un camp amb °bus»
(Ceret, 1707, Arxiu Municipal, série GG 49). En catalá central en canvi, des de l'Empordá, olivera és la
forma dominant i olivar és sinónim oliveda: «ab una olivera que és entre la vinya de dit Roca... Una pesca
de terra ab oliveras plantadas dins la parróquia de Terrades» (Terrades, 1357 i 1527: Baig zooz: 191). «Tres
vinyes i un olivar...tan solament és bo lo dit serme per oliveres« (Palau Saverdera, mitjan segle ron, Geli
& Anglada 1986: 66, 124). «Lo dit ah 63 (=1863) al olivar de Guanter 10 mallals de oh» (LlanÇá: Sariñana
1879). Recollim olivar a LlanÇá. (200!), Darnius (2002); Comas (1998) registró la mateixa forma a Pau als
anys seixanta. Per altra banda, també es coneix olivet a l'Empordá, per exemple a Pau (Comas 1998) o a
Vilamaniscle (z000).
ti. Verdaguer (zooz) cita un exemple de la forma rideu a Nyer (Confiera) el 1698.
«Dos bogas de suro» (Llauró, 1695). «Una buga de siura» (Ceret, 170o) dos fragmenta d'inventaris
copiats a Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, série 3 E 4o. Recollim siure i siureda a Reiners,
Ceret, la Roca d'Albera (1987, 1991, 1992) en canvi suro a LlanÇá, Rabós, Darnius (1997, 2000, zooz).
Vegeu també aibre, cavalla `egua', codena
mainatge 'criatura', mes 'pea, peirer 'paleta', peixoneria
`peixateria' i altres exemples comentats per Veny ( 198o).
«Per tenir una llantia atudada... una llantia apagada». En un document procedent de Ceret (1722)
firmar pel mateix autor (Arxiu Municipal, série GG 54)
Al sud de la frontera la paraula ha estat recollida a Masanet de Cabrenys per Roura (1998) i apareix
com a sinónim de bardalla (< barralla, amb atracció de barder?) al glossari del Poema de l'Empordd (Serrano
1985). En catalá septentrional (Reiners, 1993) i en occitá, també existeix barrallar / barralhar, és a dir tancar
amb una barralla.
Continuador del francés craindre i de l'occitá crénher (Alibert 1993), «per bu fa cregne?» (Mir 1989);
documentat des del xviii al Vallespir: «A respost asso no li feia res ji que no crenyia mas privacions» (Ceret,
1735. Arxiu Municipal, série GG 54)
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ALF: 75z; DCVB).'6 D'altra banda, panna 'paella' (ALF: 1675; ALPO: 42.8) que té
poca extensió en terres llenguadocianes, ha estat sempre una forma arrelada al nord
de l'Albera (Escudero 2,003). Actualment, encara s'usa a MaÇanet de Cabrenys per
`paella de torrar castanyes' (Roura 1998). A Cadaqués, pannada significa `truita de
farina sense ous' (Sala 1983).
3. LA TRANSICIÓ QUE SE ' N VA
«Toute description suppose une sélection» (Martinet 1961). La nostra tria lexical, arbitrária, com totes les tries, exigeix algunes explicacions. Els criteris que ens
han impulsat a presentar aquesta mostra de paraules i no una altra, s'expliquen simplement per la documentació més abundant de qué disposávem, grácies a la qual
hem organitzat les entrades. Els exemples procedeixen del corpus destinat al projecte Caractérisation du lexique dans le catalan du Vallespir. No detallem el contingut
de les enquestes fetes al nord de la frontera en aquest article, per raons d'espai,
peró insistim en el fet que les entrades s'han recollit totes, préviament al Vallespir.
D'aquest corpus, hem deixat de banda moltes paraules comunes, esteses a tot o a
gran part del domini lingüístic, per la seva normalitat (arrós, bosc, cullera, forat,
llimona, pair, punxa, sabó, sentir, etc.), peró també, a l'altre extrem, hem descartat
formes poc o gens documentades, occitanismes exclusius del catalá septentrional i
gal•licismes (assomar < fr. assommer 'estabornir', avalar < fr. avalen `engolir', balon <
celibatari < fr. célibataire Tadrí', etc.).
fr. ballon 'pilota', bel < oc. bél
Abans d'entrar en el domini própiament empordanés, no podíem per raons de
métode, descartar mots nórdics escampats més erná de l'Empordá. En aquesta área,
apareixen formes variades com ara buc 'casa de les abelles' (ALC: 155), l'infinitiu
(ALPO: 103), guiembrutir 'embrutar' (ALC: 684), emplenar complir',fressa
lla `guineu, rabosa', llossa `cullera gran, culler' (ALC: 599), molsir `munyir' (ALPO:
5 2. 3; DCVB), pioc `gall di ndi' (DCVB),' 7 poli `pollancre' (ALF: 1008; ALPO: 418;
DECat: VI, 654)," rebitllar 'llanÇar amb violéncia' (DECat-. VII, 145), semal 'por-

Ehistoriador Antoni Egea (informació personal) va recollir la forma llepins en un programa de festa
major de l'any 1919, a Vilanant.
Pioc arriba (o arribava) al Gironés, sense més precisions; molsir a Camallera i a Amer (DCVB).
18. Arbre poll més freqüent a l'Empordá. No té continuitat amb l'occitá [pigúl / pigúl] (ALLOR: 207)
peró coincideix amb poli del catalá septentrional, pronunciat generalment pul/ en aquella regió: «de fusta de
pulí y pi» (Ceret, 62.o): Archives Départementales des Pyrénées Orientales, 3E40/301. «Una taula de fusta
de arbre poli» (Siurana d'Empordá, 1817): Arxiu Históric Comarcal de l'Alt Empordá, fons notarials. Abre
poli: Darnius (1996) i LlanÇá. (zooz).
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(ALF: 789; ALC: 64)." Segons l'ALC (1254)
tadora' (ALC: i 1 o8), 19 userda
també podríem afegir ventre de la cama `panxell'." Altrament, és incerta l'extensió
del verb estacar cap al sud, com a sinónim general de lligar." En una zona no tan
meridional, encara situada al sud de la frontera estatal, trobem:
amolar. amolet v. 'Esmolar'. LlanÇá, 2001: conviuen esmolar I amolar i amolet, sense dades sobre esmolet. Sant Miguel de Fluviá, 2003: amolar i esmolet.' 3 (ALDO: 12).
MaÇanet de Cabrenys: amolar (Roura 1998). Pau: amolar i amolet (Comas 1998). A
la Garrotxa, amolar (Juanola 1958-59). Documentat cap al 1300 al Rosselló: moles
d'amolar (Alart RR 139).
arrodir/arrodir-se v. `Aixafar, doblegar / cargolar-se, arraulir-se'. Darnius, 2002.
MaÇanet de Cabrenys (Roura 1998). Pau (Comas 1998). Recollit a la Garrotxa
( Juanola 1958-59).
barbol m. «Ormeig per a pescar a les rieres compost d'algunes peces de xarxa en
forma d'embuts».' 4 Darnius, 1999. La Jonquera, 2003. Enmig de dades dubtoses (bertrol, al Conflent i al Vallespir, en contradicció amb la documentació antiga i recent de qué disposem) l'ALC (1082) esmentava barbol a la Jonquera, tal
com
conservar fins ara. Barbol atestat a Palau Saverdera el 1773 (Plujá 2003:
1o6). 25 En terres més meridionals recollim bertrol, a Mieres (sud de la Garrotxa) i a
Palautordera (Vallés Oriental).
Coromines (DECat) assenyala rebitllar al Maresme; a la Garrotxa (Juanola 1958-59). Uárea de semal
s'estén Pirineu endins i torna a aparéixer al Camp de Tarragona (DCVB). En catalá central domina peró portadora (DECat: VII, 761). Al sud del Montseny, ja tenim portadora, rusc i omplir, a Palautordera per exemple
(Vallés Oriental). Alguns mots septentrionals citats, guilla, llossa, semal, es mantenen vius en una mena d'eix
pirinenc (oriental i occidental) conservador.
Embrutir, emplenar, fressa, guilla i userda eren mots usuals a la ciutat de Girona cap al 1980 (no en
tenim dades actuals).
Llárea d'aquesta forma deu haver reculat bastant des de l'enquesta de l' ALC. A més d'exemples
al Vallespir (a Reiners i a Prats de Molló), recollim, per métodes indirectes sempre, ventre de la cama a
Cantallops (1998), Rabós (2000) i la Jonquera (2003). És ben significativa la sorpresa d'un informant (d'uns
quaranta anys d'edat) en sentir la resposta del seu pare: t'entre de la cama, quan féiem l'enquesta a Llancá.
(zoos). El fill només coneixia pantorrilla.
Amb aquest sentit a LlanÇá (1996), Vilamaniscle (2000), Darnius (2003). «Digué al missatge que
d'una manera o abra que lo estacás; i Ilavors h feren passar una corda per lo cap» (Palau Saverdera, segle xvin,
Geli & Anglada 1986: 92). A la Garrotxa, estacar té el mateix significat que iligar, fermar' (Juanola 1958-59:
45) . Segons el DCVB aquest ús seria molt estés o general en catalá.
Vam fer la pregunta següent: «D'un ganivet que no tallava que en feien?» La mateixa informadora
va contestar amolar i esmolet.
Les definicions citades entre cometes són les del DIEC.
25. El document diu el següent: «para ver si los particulares del lugar de PalauÇabardera pescaban o tenian puestas (sic) en el estanque algunos instrumentos de pescar y en efecto hallaron quatro llamados barban,
(Arxiu Históric Comarcal de l'Alt Empordá, Fons Medinaceli, citat per Plujá 2003)
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bigós m. «Eina de pagés semblant a un cávec, que té un ferro format per dues puntes llargues, emprat per a arrencar patates». LlanÇá, 2002. La Jonquera, 2003. Pau
(Comas 1998). Usat per Pous i Pagés (1982). Ben documentat al nord de l'Albera
i continuador de roccitá homónim: «Causissi: lou martél, lou higos ou la tiplo»?

(Almanac Narbounes: 22).
botás m. «Dipósit d'aigua a cel obert, excavat o tancat per un mur, on es recull
raigua corrent conduida per un rec o canal». Documentat a MaÇanet de Cabrenys
(Roura 2001): «ab la obligació de tenir lo ceitre, botas i botasset ben tapat, a fi que
que tota l'aigua sobrant vagia a dita bassa» (1861). 26 Aquest mot, molt viu al Pirineu, interessá Joan Coromines, que li va dedicar un article important al DECat. II,
164 i 165.

córrec m. Torrent irregular'. MaÇanet (informació personal de Pere Roura). La
Jonquera, 2002. LlanÇá, 2003. Pau (Comas 1998). El mapa (476) de PALPO només assenyala córrec a la Jonquera i Cantallops pel que fa a l'Empordá. «Com corria
desolat de rasa en rasa, com cercava per cims i córrecs» (Pous i Pagés 1995). «Tirant
correch amunt de dit lloch de Garriguella» (1725, Arxiu Históric Comarcal de l'Alt
Empordá: fons de l'hospital de Figueres).
ginesterola f. 'Bolet comestible d'un groc ataronjat, més conegut amb el nom
de rossinyol en catalá central (Cantharellus cibarius)' . Darnius, 1996. La Jonquera,
2002.

'Granota'. Darnius, 1996. LlanÇá, 2000,. Sant Miguel de Fluviá,
granyota
2001.' 7 Cadaqués (Sala 1983). Més dades sobre l'Empordá a Luna (1995). A Mieres
(la Garrotxa), 2000 granyota alterna amb granota. Més que una simple variant de
granota, un cop d'ull al mapa 275 de l' ALPO ens demostra que granyota és el continuador de roccitá granhóta.
llipota f. llipoter m. 'Cirerer d'arb% cirera d'arboÇ (Arbutus unedo)'. Llipota:
MaÇanet de Cabrenys (Roura 1998). Llipotes, llipoter. Cantallops, 2001. La Jonquera, 2003. A Darnius, 2002, arbroc alterna amb Ihpoter."12ALC (139, 140) indicava
llipoter i llipotes a La Jonquera
z6. A pocs quilómetres a Test, el mot no apareix a la nostra enquesta de la Jonquera (2003). Al nord
de la serra de les Salines, al Vallespir, les atestacions de botits són antigues: »licertia faciendis resclausam et
botassos... molts botassos per la aigua de dit riu» (Reiners, 16o2): Archives Départementales des Pyrénées
Orientales, 3E20 / 6o.
Els néts de la nostra informadora de Sant Miguel de Fluviá fan servir la forma granota.
En el parlar d'un honre nascut l'any 1916. .informador més jove desconeixia llipoter i llipota.
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ribera f. riberada E `Riu, rivada / riera, rierada'. Ribera: Cantallops, 1998; Darnius,
1999; LlanÇá, Rabós, Vilajuiga, Vilamaniscle, 2000; la Selva de Mar, el Port de la
Selva, z9 Sant Climent Sescebes, La Jonquera, zoo'. MaÇanet de Cabrenys (Roura
1998). A la Garrotxa, recollim ribera a Oix, 2003. D'altra banda, a LlanÇá, 2000,
apareix el derivar riberada. Llevat d'escasses excepcions, la cartografia i la retolació
actuals a la xarxa viária i als ajuntaments de l'Alt Empordá i la Garrotxa, substitueixen generalment les riberes de la 'lengua parlada, per rieres. Per a més documentació
geográfica i diacrónica sobre els límits entre ribera i riera, vegeu
nostre
(Escudero 2001c).
taupa E `Taup o talp'. Llar4 i la Jonquera, 2003. MaÇanet de Cabrenys (Roura
1998). Aquesta forma femenina, continuadora de l'occitá taupa, també és viva al
Pirineu occidental catalá (ALC: IzIo; ALPO: 5 lo).
timó m. `Caps d'ase o tomanyí (Lavandula stoechas)'. Cantallops 1998; Rabós i
Darnius z000; Llan0 2001.
venir v. Ter-se, esdevenir'. LlanÇá 1997; la Jonquera 2003; Cadaqués (Sala 1983).
«Era una casa moltíssim rica, peró se diu que també és vinguda molt pobra» (Palau
Saverdera, segle xviii, Geli & Anglada 1986: so). «Els rims bingueran blanhcs», sic
(LlanÇá, segona meitat del xix: Sariñana 1879).
Aquesta mostra oberta ha deixat moltes paraules, recollides al Vallespir, amb
isoglosses incertes o desconegudes, pendents d'altres investigacions a l'Empordá.
Pensem encara en farinells Ilets? (chenopodium album) 3° a MaÇanet de Cabrenys
(informació de Pere Roura); fiaca 'filera, rengle' a Darnius zooz, La Jonquera 2003;
llevaire lome que lleva el suro de les sureres' a MaÇanet de Cabrenys (informació
de Pere Roura), Darnius 2002, la Jonquera 2003; 3 ' manyan `cuc de seda' (ALF:
1739) del qual no tenim cap dada al sud de l'Albera; onsevulga 'a qualsevol lloc' i ontocom 'en algun lloc' (tradueix el francés quelque part) usats per Pous i Pagés (1979
i 1982) i recollits a la Garrotxa (Juanola 1958-59); 32 oriol `reig' (amanita caesarea) a
la Jonquera i Darnius 2002, MaÇanet de Cabrenys (Roura 1998).
Al Port de la Selva, enquesta de Jordi Costa.
Blets a Llatná (2000) i la Selva de mar (zooi).
Llevaire apareix en aquest text redactat a Agullana el 18o6: «Li participo com los llebayras ja son
segurs y los treginers també» (Vila zooz).
Aquests adverbis que eren corrents cap al 198o a la conca de Ceret són moribunda actualment.
Al nord de la frontera, ontocom es conserva encara als pobles de l'Alt Vallespir (Sant Llorein de Cerdans,
Serrallonga, Montferrer). A l'Empordá apareix en el vocabulari de Cadaqués (entucom, Sala 1983). A més de
recollit al Berguedá i al Llucanés (DCVB).
l'Empordá i la Garrotxa, també
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4. LLENGÜES, FRONTERES, DESTINS

La unitat antiga de la llengua catalana no ha estat mai renyida amb les seves
variacions geográfiques. Les característiques d'aquesta llengua —lógicament més
propera a l'occitá cap al nord del seu domini— va donar lloc a l'assaig de divisió
dialectal del domini oriental que ha estar vigent fins ara (catalá central, catalá septentrional de transició, catalá septentrional).
Les llengües, totes, guanyen i perden paraules constantment. Aquesta renovació
permanent de la llengua, arrossegada per la transformació profunda de les societats,
ha seguit camins oposats a banda i banda de l'Albera, durant el regle xx més que
cap altra época de la história. Els moviments centralitzadors divergents deis dos
estats que divideixen Catalunya han malmés alló que es va anomenar, i que encara
podem anomenar en certa manera, transició; una transició que se'n va, perqué l'ús
social del catalá septentrional —un dialecte avui dia estancar al nord de la frontera
administrativa— s'ha perdut en les generacions més joves.
Al sud de l'Albera, els períodes de seminormalitat lingüística (la Generalitat republicana i la Generalitat actual) han afavorit l'anivellament de les parles perifériques amb el model central representat per la capital, Barcelona. La substitució del
léxic, la part més frágil i móbil de l'idioma s'ha fet amb molta facilitat quan la forma
local semblava una simple variant de la forma normativa o dominant (e.g. ciurons:
cigrons; granyota: granota; ribera: riera, etc.).
La supervivéncia del catalá, al nord de la frontera, ha seguit uns camins estranys.
ragonia actual del dialecte septentrional ha estat compensada d'alguna manera, per
l'arribada d'un catalá estándard, de regust foraster, influit per un ensenyament ara
tolerat.
I així conflueixen i es contradiuen les voluntats deis homes, cap a un futur sempre desconegut, fent i desfent llengües, fronteres i destins.
JEAN PAUL ESCUDERO

Centre d'Études et de Recherches Catalanes,
Universitat Paul Valéry, Montpeller
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