PROPOSTES PER A L'ÚS FORMAL ORAL DEL CATALÁ
NORD-OCCIDENTAL: ASPECTES FONÉTICS

El contingut d'aquesta comunicació forma part d'un treball de més abast que
s'inscriu en una línia d'investigació vehiculada a través deis projectes EMCON (Estudi deis Mitjans de Comunicació Orals Nord-occidentals) i FONDESCAT (Fonética
descriptiva catalana) dirigits pel Dr. Joan Juliá i Muné, que es desenvolupen des
del Laboratori de Fonética Experimental 'Pere Barnils', adscrit al Departament de
Filologia Catalana i Comunicació de la Universitat de Lleida.' Si fins ara la investigació de l'equip s'ha centrat básicament en una tasca de descripció lingüística de
Fús oral de les emissores radiofoniques Ileidatanes, 2 en aquests moments treballem
en la formulació de propostes concretes per a l'ús formal del catalá en l'Imbit nordoccidental, inicialment referides al component fonétic (Juliá-Muné et alii 2004),
peró que en un futur es completaran amb les corresponents a la morfología, sintaxi
i léxic.
El propósit d'aquesta exposició és presentar la génesi i les característiques del
treball en la fase que correspon a la formulació d'unes propostes fonétiques, en base
a dos objectius que són els que en general planen en la nostra recerca. En primer
lloc, ens proposem dur a terme la descripció de l'ús lingüístic nord-occidental des
d'una perspectiva conjunta i integradora, atés que no tenim en compte únicament
la varietat dialectal nord-occidental de més pes (el lleidatá), sinó que també incorporem dades descriptives del ribagorÇá, del pallarés i del tortosí. El fet d'incorporar
el tortosí es deu a una doble raó. Per un costat, perqué hi ha autors que integren
aquest dialecte en el conjunt de parlars nord-occidentals, per l'altre, perqué tot i
que n'hi ha que el consideren a part, prácticament tothom coincideix a qualificar-lo
com un dialecte de transició entre el nord-occidental i el valenciá. En segon lloc, el

Aquests projectes s'han beneficiat d'un ajut de l'Ajuntament de Lleida per al període 1996-98 i del
Vicerectorat d'Investigació i Tercer Cicle de la Universitat de Lleida per al període 2002-03, respectivament.
D'aquesta recerca n'han derivat diversos treballs entre els quals destacaríem: Creus & Romero (1999);
Juliá (z000 i zoozb); així com la celebració del Congrés Llengua i Mitjans de comunicació, les actes del qual
es van publicar l'any woo (Creus et alii z000b).
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nostre objectiu és presentar els trets que, a parer nostre, haurien de configurar l'ús oral
formal de la varietat nord-occidental del catalá, a partir d'un criteri didáctic i funcional.
Tot seguit, doncs, exposem quin procediment hem seguit per a l'elaboració del
treball així com les característiques que en defineixen el resultat. En qualsevol cas,
considerem que és convenient apuntar algunes consideracions prévies de carácter
general que són les que ens han servit de punt de partenÇa.

I. CONSIDERACIONS PRELIMINARS

La pregunta per qué ens plantegem la forrnulació de propostes per a l'ús formal del
catalá nord-occidental? troba respostes en el que podem considerar: a) formulacions
generals i b) circumstáncies especifiques.
Primerament partim de I'assumpció, unánimement acceptada, del poder deis
mitjans de comunicació com a difusors d'informació, mecanismes d'homogendtzació d'opinions i de persuasió, i especialment com a vehiculadors de models de
Ilengua. En aquest sentit, recordem que els processos de constitució de la varietat
estándard oral del catalá (i en gran mesura l'interés per l'estudi de la Ilengua oral)
es desencadenen en bona mesura a partir de les necessitats deis mitjans de comunicació audiovisuals (IEC 1990a: 105). Els mitjans de comunicació, peró, desenvolupen un paper més ampli i determinant en els processos de planificació lingüística, ja
que, a més de vehicular la Ilengua estándard i de contribuir a constituir-la i a modificar-la, són elements poderosos de redreÇament de Ilengües minoritzades (Leitner
1997: 196). Aquesta contribució a pal•liar les tendéncies lingüístiques regressives
—per exemple, guanyant nous ámbits d'ús—, repercutiria en l'enriquiment de la
competéncia comunicativa deis parlants (Polanco 1987: 37).
No obstant aixó, val a dir que alguns deis estudis que mesuren la participació
deis mitjans de comunicació en la creació i en la vehiculació de models de Ilengua
(p.e. Castellanos 1990: 44), que básicament rauria en la incidéncia social de la
competéncia lingüística de periodistes i locutors (Xirinachs 1990: 4 2), relativitzen i
circumscriuen la seva influéncia a aspectes léxics, refermant una concepció, sembla
que bastant estesa entre els parlants, que l'estándard es restringeix al léxic. Segons
aquesta teoria, l'impacte de la vehiculació de la varietat estándard a través deis mitjans de comunicació seria bastant limitat, ja que prácticament es reduiria a nivell
de certes expressions o usos léxics. Amb tot, la pressió deis mitjans de comunicació
orals
també de l'ensenyament— ha generat un seguit de solucions, algunes de
les quals han estat formulades i divulgades des de les emissores de rádio i de televisió
de la CCRTV, de les quals es desprén la necessitat de disposar de criteris aplicables a
l'ús lingüístic oral públic i general, que configurin un model de Ilengua flexible.
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Precisament pel que fa a la disposició d'un model oral formal sabem que des
del punt de vista normatiu no només comptem amb pocs referents (possiblement
ja hagi de ser així), 3 sinó que sobretot es tracta de materials revisables i ampliables
en aspectes diversos, la qual cosa sens dubte contribueix a la consideració que en
l'actualitat disposem d'una normativa en llengua oral provisional. De fet, la mateixa
Secció Filológica de l'IEC ho admet, encara que també és cert que en certa manera
ho fa sota l'aixopluc de la provisionalitat inherent a la mateixa llengua, sobretot
pel que fa al component oral. Sigui quin sigui l'argument, doncs, podem parlar de
provisionalitat si més no en dos sentits. En primer lloc, perqué els nostres referents
actuals són una proposta amb formulacions relatives a la fonética i a la morfologia,
peró no encara a la sintaxi i al léxic, i una obra en fase d'elaboració que s'ha de
convertir en el relleu normatiu de la gramática fabriana. En segon lloc, perqué,
com ja hem assenyalat, hi ha un reconeixement explícit de provisionalitat per part
de l'autoritat lingüística. En el pórtic de la Proposta (199ob: 7) s'afirma: «La present
proposta de "catalá estándard" és una innovació avui necessária, peró té el seu risc.
Per aixó aquesta potser no será encara la versió definitiva, per tal com el temps i
l'experiéncia en seran els millors avaluadors». Comentaris similars s'esgrimeixen en
la introducció de la futura Gramática. Així, hi trobem atribucions com ara que es
tracta d'una gramática necessáriament incompleta per les mancances que probablement s'hi contenen, que afecten especialment la sintaxi, peró també una gramática
de transició perqué «cal pensar que, més tard o més d'hora, hi ha aspectes de la nostra normativa que caldrá revisar més profundament que no hem fet aquí».
A aquesta provisionalitat s'hi hauria d'afegir el fet que l'interés per promocionar
la varietat oriental (principalment a nivell morfosintáctic) va deixar en un segon
terme la definició del paper de les varietats geográfiques en aquest procés de difusió
d'un model estándard. A més, si tenim en compte els mitjans de comunicació,
l'abundáncia de professionals procedents del catalá central —situació que ha variat
molt poc— va provocar que tant la radio com la televisió públiques vehiculessin
un únic estándard, per definició respectuós amb la resta de modalitats, peró sense
matisos geográfics. 4 En el seu moment, aquesta qüestió ja va provocar reaccions ben
conegudes en estaments universitaris i també en l'IEC. Així doncs, l'escassa preséncia de la varietat nord-occidental en els mitjans de comunicació orals i l'abséncia
d'un model ortológic oficial específic i flexible, unides al desconeixement de facto
Ens referim, óbviament, a la Proposta per a un estándard oral de la llengua catalana de l'IEC, corresponent al document de fonética (t99ob) i al de morfologia (1992), alhora que hi podríem afegir la informació
que es pot trobar a la Gramática de la llengua catalana, en fase d'elaboració, peró consultable per via electrónica (http://www2.iecat.net ).
Actualment, per exemple, el Llibre d'estil de TV3 (1995: 13-2o) descriu exclusivament el vocalisme
áton del catalá central.
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de la Proposta de l'IEC i deis mateixos geosinónims incorporats al DIEC, dibuixen
un camp descriptiu interessant, ja que permet identificar trets del model lingüístic
més difós i més prestigiós, barrejats amb alguns matisos locals, com a font de la
modalitat lingüística més usada en rámbit oral formal nord-occidental per part
de periodistes, polítics o mestres. En aquest sentit, Sistac (1992a: 42-43; 1992b:
9) ja parlava de l'existéncia d'una «versió ponentina de l'estándard», que seria una
mena de resultat d'un procés d'estandardització informal i que es caracteritzaria
per la preséncia deis principals trets vocálics i consonántics de la varietat, peró amb
poca preséncia morfosintáctica i léxica própia, consideracions que diversos estudis
descriptius posteriors han contribuit a confirmar (Creus & Romero 1999: 21-36;
Creus et alii wooa: 151-163).
En el fons d'aquesta solució hi ha, en estat latent, el problema de no identificació deis parlants amb el model lingüístic més conegut i més prestigiós, un
aspecte sovint a•ludit (Sistac 1992a: 42; Segarra & Farreny 1996: 51-52; Creus
et alii
354-355) i que lógicament restringeix les possibilitats d'acceptació
i d'interiorització de qualsevol proposta estandarditzadora. Aquesta dificultat es
vincula estretament amb altres problemes particulars de la varietat nord-occidental,
com ara que parteix d'una base literária escassa, i compta amb recursos culturals,
educatius i mediátics limitats (Pueyo 198o: 96; Sistac z000: 229-230), i d'altres
de generals de la varietat estándard com són els desajustaments derivats de la situació de dependéncia de décades del castellá o el grau d'Iís de la llengua en el seu
domini lingüístic, que afecten el paper de referencialitat de la varietat estándard.
Certament, aquesta situació ha pogut contribuir a potenciar actituds lingüístiques
negatives envers les varietats geográfiques (Colomina 1999: 47), cosa que ha portat
a apel•lar a la necessitat de Vespenalització' de la variació dialectal i de promoció de
la transdialectalització (Sistac 1999: 84; Bibiloni 1997: 37).
En l'apartat del que hem considerat les circumstáncies especifiques que han original el treball en bona mesura deriven de la recerca prévia de l'equip (projecte
EMCON) que, si per una part ens ha apropat a un ámbit com és el deis mitjans
de comunicació orals nord-occidentals —emissores de radio, básicament—, per
l'altra, ens ha motivat a l'hora d'oferir respostes com a professionals de la llengua.
No oblidem que apropar-se a un ámbit determinar suposa sempre una immersió
voluntária o involuntária a una realitat concreta, i en el nostre cas aquesta correspon
a una tipologia diversa d'emissores radiofóniques (paliques i privades) amb els
interesaos particulars que aixó suposa, una competéncia lingüística deis seus professionals forra desequilibrada, la manca gairebé absoluta d'equips d'assessorament
i correcció lingüístics i, consegüentment, la inexisténcia d'un model oral formal
unitari i coherent. I és en aquesta fase de la descripció lingüística que els mateixos
professionals deis mitjans ens reclamen poder disposar de materials de referéncia
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que responguin a les seves necessitats (ús oral formal vinculat a l'ámbit de difusió
nord-occidental), és a dir, que els siguin útils, peyó que també els siguin fácilment
assimilables, és a dir, práctics. És aleshores, doncs, quan en l'assumpció d'aquest rol
ens plantegem amb qué comptem i qué podem oferir.
La primera pregunta remet als problemes específics que afecten l'estandardització en l'ámbit nord-occidental i que han estat més ben resolts en el cas de les
anomenades varietats históriques. Per comentar, el punt de partida és diferent: el
fet que Fabra no acceptés la possibilitat d'una codificació polimórfica per a la morfologia o la sintaxi, no impedí que obrís la porta al valenciá i al balear per portar a
terme la seva própia obra de modernització. 5 Amb el temps, s'han anat elaborant
diferents propostes interessantíssimes, que tot seguit esmentem breument, i que
són eines ciares de referéncia que cal difondre. Per al valenciá destaquem básicament: Lacreu (1990), que és autor d'un exhaustiu i conegut manual destinat a
exposar els elements necessaris per a l'adequació lingüística a les diferents situacions
d'ús formal del valenciá, així com la recent aportació de Cuenca & Pérez Saldanya
(2002), autors de la part de fonética i morfosintaxi de la Guía d'usos lingüístics, amb
l'objectiu que el valenciá disposi d'una «eina orientadora sobre l'estándard» per a
ús deis valencianoparlants i sota els auspicis de l'IIFV. Per al balear sobresurten:
les propostes per a l'ús públic de la Ilengua a Mallorca d'Alomar et alii (1999), la
proposta específica per a l'ámbit de l'ensenyament a les Balears d'Alomar & Meliá
(1999), i el material multimédia pensar per als mitjans de comunicació de Dols &
Picornell (zooz). En canvi, en relació amb el nord-occidental, que tot just comenta
a disposar d'un compendi ampli de descripcions dialectals, destaca la dispersió i
l'escassedat de les propostes per a l'ús oral formal. En el cas del tortosí és on s'han
produit propostes més concretes, Beltran (1986) i Aragonés (1995), adreÇades als
parlants de les terres de l'Ebre. Tanmateix, en el cas del Ileidatá, es tracta més aviar
de propostes esparses encara que es pot consultar alguna visió de conjunt com ara
la de Segarra & Farreny (1996).
Quant a la segona pregunta que formulávem, qué podem oferir?, ens n'ocupem
en els apartats següents.
2. TIPUS DE «PROPOSTES»

Les propostes que formulem, com ja hem dit al principi, corresponen al nivell
fonétic i se centren en les especificitats del dialecte nord-occidental. A més, tot i que
5. En el cas del valenciá es concreta per primer cop a Sanchis Guarner (195o) i en el balear, a Moll (1968).
A propósit de l'adaptació i l'acceptació de la normativa fabriana al País Valenciá i a les Illes Balears, es pot consultar, respectivament, les intervencions de Meliá (z000) i Ferrando (z000) al Simposi Pompeu Fabra.
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l'ámbit d'aplicació més immediat serien els mitjans de comunicació orals, és clar
que l'objectiu és que siguin adequades per a d'altres ámbits, com ara l'ensenyament
o qualsevol altre en qué les necessitats de l'ús oral formal requereixin algunes orientacions de tipus lingüístic. És per aixó també que es pretén que siguin funcionals.
El procediment seguit ha estat partir sempre d'una base descriptiva per després
formular orientacions de tipus ortoépic, básicament per dues raons. La primera,
perqué considerem que per arribar a la `prescripció' cal disposar d'una base descriptiva, que préviament exigeix una tasca prospectiva: prescripció < descripció <
prospecció. La segona, perqué convé que el parlant tingui ciar quins trets defineixen el seu parlar alhora que reconegui quins poden ser utilitzats en determinades
situacions discursives que exigeixen un ús oral formal i quins s'han de reservar per
a l'ús
Si resseguim els objectius i els destinataris de la majoria de les obres esmentades en l'apartat anterior, veurem que es proposen establir una pauta d'ús en
contextos orals formals i que, consegüentment, s'adrecen a professionals amb
incidéncia social rellevant com és el cas de periodistes, docents, polítics o actors. Pel que fa als criteris d'admissió/exclusió de trets, tant Lacreu (199o: 19-2o)
com Cuenca & Pérez Saldanya (zoo 1: 13) tenen en compte que aspectes com
l'extensió, la tradició literária o la genuinitat d'un fenomen poden aconsellar
incorporar-lo a la varietat estándard tot i no estar previst en el corpus gramatical. A més, en el cas de la Guia d'usos lingüístics, els autors també prioritzen la
capacitat de convergéncia d'un tret amb soluciona de la resta de rámbit lingüístic.
En aquesta línia, Sistac (f992a: 4o; 1998: 27-45), també a propósit de la relació
entre la varietat nord-occidental i l'estándard, ja havia exposat la necessitat que,
en ámbits d'ús orals formals, els elements geográfics que hi accedissin havien de
ser el més diasistemátics, referencials, simétrics respecte de la resta de dialectes i
mínimament útils, possible.
En el nostre cas, dones, plantegem un model referencial per a usos orals formals
a partir de la descripció conjunta de l'ús lingüístic en Fámbit nord-occidental tot
assumint les formulacions dels precedents citats pel que fa a destinataris i a criteris:
diasistematicitat, referencialitat, simetria interdialectal i utilitat, així com extensió,
tradició literária i genuinitat. En aquest conjunt de criteris afegim la necessitat que
sigui una proposta funcional, és a dir, de fácil comprensió i aplicabilitat per part
dels usuaris, aspecte estretament vinculat amb l'estructura del treball i la selecció
d'informació; i, finalment, que esdevingui un model consensuat, en la mesura que
parteix de la proposta de I'IEC alhora que pretén incorporar altres propostes prévies
sobre l'estándard oral nord-occidental.
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3. CARACTER Í STI QUES DE LES «PROPOSTES»

En aquest apartat descrivim de forma més específica els dos blocs en qué hem
dividit el treball i que hem esmentat més amunt. Hi afegim també alguns comentaris respecte a una tercera part que consisteix en un recull de material fónic, les
característiques del qual comentem més endavant.

Descripció
La descripció inclou majoritáriament aspectes de caracterització segmental.
Hem traslladat al capítol d'ortoépia un apartat en relació amb la caracterització
suprasegmental básica, és a dir, referent a l' accent. De totes maneres, és un apartat
sobre el qual no ens estendrem perqué fonamentalment es tracta d'insistir en la pronúncia adequada de certs mots segons la posició accentual; s'hi contenen, doncs,
exemples de desplaÇament accentual o canvis d'accent. Aquest tipus de problema,
de fet, afecta qualsevol parlant catalá, tot i que puntualment es tracti de pronúncies
molt habituals entre parlants nord-occidentals (p.e. peró pronunciat ['pero]). Tanmateix, pensem que per les característiques del treball cal dedicar-li un espai.
A grans trets podem parlar d'una descripció més genérica i d'una de més específica. La genérica correspon a l'apartat amb qué s'enceta tant la descripció vocálica
com la consonántica i que es concreta en una caracterització articulatória a partir
dels parámetres classificatoris habituals. Per a les vocals: grau d'elevació lingual, grau
d'avanÇament lingual, labialització i nasalitat; per a les consonants: lloc d'articulació, manera d'articulació i activitat glótica. Aquesta es complementa amb els esquemes corresponents, a la vegada que s'incorpora un tipus de quadre —vegeu-ne una
mostra més avall—, que apareix sobretot en la descripció més específica, l'objectiu
del qual és assenyalar les particularitats dialectals de les diferents varietats nord-occidentals. Cal dir que encara que aquesta primera part, certament, pot resultar poc
útil, podem per cas, per a un locutor que vol saber si pot pronunciar un determinat
so vocálic o consonántic en l'emissió d'un butlletí de notícies, és en canvi forra útil
per al docent la tasca del qual s'inicia sempre amb unes nocions básiques descriptives. D'aquesta manera garantim uns coneixements básics de descripció fonética
i s'evita que s'hagi de recórrer a la consulta d'un manual complementara, naturalment sempre que no es vulgui disposar de dades molt puntuals.
Pel que fa a la part de descripció específica, sens dubte és l'apartat on de forma
més evident es condensa la descripció dialectal. En el cas del vocalisme partim d'una
classificació accentual: sons vocálics tónics i átons, mentre que per al consonantisme
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partim del parámetre de manera d'articulació: sons oclusius, fricatius, africats, nasals, laterals, rótics i aproximants. En ambdós casos s'inicia sempre la descripció
amb un recordatori i/o amb un complement de descripció articulatória general, ja
sigui perqué és informació pertinent que no es recull en cap altre apartat o perqué
un usuari pot haver passat per alt la descripció general inicial de qué hem parlar
ante-riorment. Per posar algun exemple d'aquesta breu caracterització a qué ens referim, en relació amb el vocalisme, s'introdueix el sistema tónic i áton nord-occidental; quant al consonantisme, s'aprofita per introduir la distribució al•lofónica de determinats sons. A continuació s'inicia el que és própiament la descripció específica.
La descripció del vocalisme es duu a terme de manera global seguint la trajec> u) comenÇant pels sons vocálics simples i
tória del contínuum vocálic (i >
incorporant, quan s'escau, alguna referéncia a diftongs. La selecció deis trets que
es descriuen en principi está en funció de les característiques del dialecte nord-occreiem que aquesta és
cidental en el seu conjunt, peró és important assenyalar
una de les aportacions més rellevants del treball—, que a partir de diferents quadres
s'introdueixen els trets dialectals més característica segons les diferents varietats geográfiques. Aquí especialment, peró també al llarg de l'exposició, es van introduint
les dades extretes ja sigui de la nostra própia recerca, d'altres estudis més puntuals
que són les referéncies de qué ens hem servit, 6 o senzillament de la nostra própia
experiéncia com a parlants d'aquest domini dialectal. Vegem-ho més clarament
amb un exemple relatiu al sistema vocálic tónic:
1)
b) Realització [e] de les ee tóniques procedente del diftong -Al-, del grup -ACT- i deis
primkJ, coincidint amb la tendéncia general de tot el domini
sufixos -ARIU -ARIA: m[e]s,
lingüístic
1-1
RP

Al Pallars aquestes vocals solen obrir-se sobretot davant de s, ti n més ['mes], fet ['fet], primer jpri'inel,
liguera [fi'yera]. El fenomen també es produeix en la sa persona del futur simple: fiaré [fa're].

T
6. Aquestes fonts es podrien classificar segons es tracti de: a) obres de caracterització general, ja sigui per
a la pass descriptiva (Recasens, 1991; Juliá zoom, 2003 i 2005; Gramática de la ¡lengua catalana de l'IEC, en
fase d'elaboració), o per a la part ortoépica (Catalunya Rádio 1999/2001; IEC 1990b, 1992; Lacreu I990;
Castellanos 1993, 2001; TVC 1995; Cuenca & Pérez Saldanya zooz); b) de caracterització dialectal: lleidatá
(Gili Gaya 1931; Martí 1970; Turull 199o, 1996; Sistac 1992a; Carrera 2001; Segarra & Farreny 1996; Solans
1996; Casanovas & Creus 1999; Creus & Romero 1999; Juliá z000); ribagorcá i pallarés (Coromines 1976;
Coll 1990, 1991; Sistac 1993, 1998); tortosí (Beltran 1986; Massip 1989; Aragonés 1995, entre d'altres). En
la majoria de casos hem evitas les citacions explícites de les obres d'acord amb I'objectiu de funcionalitat del
treball, seguint el criteri, pensem que encestas, d'altres obres similars com ara la recentment publicada Guia

d'usos lingüístics. 1. Aspectes gramaticals (2002).
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Per a la descripció deis sons consonántics establim una divisió entre sons aillats,
corresponents al domini de mot —tenim en compte si apareixen en posició inicial,
medial o final—, i sons en contacte, corresponents al domini de mot o mots en contacte. En el camp del consonantisme possiblement es detecten més coincidéncies
descriptives respecte al que és general en catalá, peró, com en el cas del vocalisme,
s'introdueix informació dialectal puntual a partir deis quadres que ja hem comentat. Vegem-ho novament exemplificat en el cas dels sons oclusius (sons aillats: domini de mot):
b) En posició intervocálica la pronúncia deis sons oclusius sords es manté: ca[p]a,
na[t]a, pi[k]a. En canvi, els oclusius sonors es pronuncien més relaxats de manera que esdevenen sons aproximants: a[[3]i, ca[ó]a, pi[y]a (vg. §i.8.).7
LI

RP

En algunes zones trobem pronúncies oclusives allargades [b:] en posició intervocálica davant i
semiconsonant . gábia ['eph4F]. egua £ee:wF1
Com en lleidatá, també trobem casos de pronúncies oclusives allargades [b:] en posició intervocálica davant de i semiconsonant: gábia ['gab:ja], rabia ['rab:ja].
En ribagorcá i pallarés en alguns mots es produeix una sonorització de sons oclusius sords en posició interior de mot amb la consegüent espirantització: aquest [a'yet]. En altres mots es produeix
l'efeste ronrrari. ésa dir. l'ensordiment total- egua ['Fkwa]

T

Orientacions ortoépiques
Aquesta part es divideix en dues. Per una banda, el que própiament correspon a
les orientacions ortoépiques i, per una altra, el que podríem considerar propostes.
La primera segueix l'apartat de descripció específica que hem comenÇat anteriorment i inclou també dues parts. En una es llisten els casos en qué cal tenir cura
de la pronúncia quan es tracta d'un registre oral formal; en l'altra, fenómens que
s'han d'evitar. Per exemple:
Orientacions ortoépiques
En registres formals cal pronunciar
m) La [o]- en posició átona inicial absoluta, evitant, doncs, la diftongació en [aw-]: olor
[o'lo], oliva [olif3a/e], ofegar [oTeya] , operar [ope'ra], obrir [o'[3ri], etc.

7. Es tracta d'una remissió interna del treball.
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S'ha d'evitar:
a) Vacil•lacions i/o interferéncies a l'hora de pronunciar -a átona. S'ha de mantindre la
pronúncia amb -[e] o -[a], segons el parlar, peró s'ha d'evitar el so -[a].
En ambdós casos s'ha intentat no utilitzar nomenclatura massa específica com
ara la que apareix en els documenta per a l'estándard oral de l'IEC, ja que de vegades pot desorientar l'usuari que no hi está prou familiaritzat. De Lotes maneres, els
casos que es recullen en el primer bloc de les orientacions correspondria a pronúncies que són própies o admissibles i les del segon bloc a pronúncies no recomanables.
En canvi, els criteris que utilitza l'IEC de tipus geográfic (ámbit general i restringit)
i funcional (registres formals i informals) en el nostre treball queden neutralitzats.
Aquests darrers perqué, com ja hem dit, les orientacions es basen en l'ús oral formal
i les referéncies al registre informal s'esmenten en la part de descripció dialectal.
Pel que fa al criteri geográfic, en la nómina de trets es combinen els que són tant
d'ámbit general com restringit.
Pel que fa a la part de les propostes es presenten de forma esquemática per tal que
siguin fácilment identificables, tant per als que en principi les haurien d'avaluar (els
membres de la Secció Filológica de l'IEC), i si ho consideren oportú donar-ne el
vistiplau, com per als que en última instáncia les haurien d'aplicar —professionals
deis mitjans de comunicació, docents, etc. El que hem fet és sintetitzar les propostes
normatives de l'IEC i introduir-hi aquells aspectes que, a parer nostre, s'haurien
de modificar o que potser caldria ampliar. En aquests casos, per una banda, tenim
en compte els criteris que hem comentar més amunt, per Vaina, pensem que es
justifiquen per les dificultats amb qué un parlant topa a l'hora d'expressar-se oralment, sobretot en situacions formals. En reproduim una mostra (vegeu quadre a
la plana següent). En gris més fose s'assenyalen les modificacions i en gris més ciar
s'assenyalen les ampliacions. En el primer cas, en línia discontínua s'incorpora la
nostra proposta, mentre que el quadre amb línia contínua correspon al contingut
de la Proposta de l'IEC.

Materialfónic
El treball incorpora un apartat de material fónic que inclou mostres de textos
deis tres subdialectes que s'han tingut en compte en la descripció i elaboració de
les propostes. Una part d'aquests textos, concretament les mostres corresponents al
lleidatá i alguna del ribagorÇanopallarés, s'han obtingut d'emissions radiofóniques
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(4) Sons nasals
C RITERIS

G RAFIA

P RON Ú NCIA
pronúncia de n
epentética

Res-Ad

-n-

Res-Inf-Ad

-mm-, -tm-, -nn-, -rn-

reducció: [m] per [mm]
[n] per [nn]

-ns-

om ssió: [0] per [n]

-mm-, -tm-, -nn-, -tn-

reducció: [m] per [mm]
[n] per [nn]

n-, -in-

palatalització: [p] per [n]
o [in]

NR

-rnn

EXEMPLIFICACIONS
lla[g]gosta, ma[p]grana
se[m]ana per
se[mm]ana,
A[n]a per A[nn]a
Grups cultes:
*co[n]titució per
co[ns]titució,
*i[s]titut per i[ns]titut,
*tra[s]parent per
tra[ns]parenr
*co[m]oure per
co[mm]oure,
*se[m]ana per
se[mm]ana,
*i[n]ecessari per
i[nn]ecessari,
*co[n]a per co[nn]a,
*A[n]a per A[nn]a

*[p]ervi per [n]ervi,
*fe[p]a per fe[M]a,
*becab a per beca[jn]a
simplificació: [r] per [rn] *gove[r] per gove[rn],
*ca[r] per ca[rn]
dissundacions: [d] per *[d]ingú per [n]ingú,
[n]
*[d]omés per [n]omés

* Indica les pronúncies que cal corregir.

que formen el corpus de llengua oral del projecte EMCON o bé d'emissions radiofóniques recents.8
El tractament del material fónic pretén ser al máxim didáctic possible. Per un
costat, inclou l'edició del material sonor acompanyat de la transcripció ortográfica
i parcialment fonética de cadascun dels textos; per l'altre, incorpora l'aplicació deis
8. El corpus aplega mostres sonores, amb les transcripcions corresponents (Romero 2000: 145-150, per
a les característiques generals), procedents de les vuit emissores radiofóniques de gran abast que emetien des
de Lleida en el trienni 1997-99.
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criteris per a l'ús oral formal exposats en el treball, a partir d'una proposta de correcció-adequació textuals.

4. CONCLUSIONS

Com a conclusió principal voldríem remarcar que el treball que hem intentat
exposar a grans trets s'inscriu en un context definit básicament per la necessitat dels
parlants de l'ambit nord-occidental de disposar d'un model de llengua específic i
flexible per a usos orals formals. Considerem que la descripció conjunta i integradora de l'ús lingüístic nord-occidental, en el sentit que tracta les particularitats del
lleidatá, el ribagorÇanopallarés i el tortosí, a partir d'un corpus propi i del suport
bibliográfic de diferente obres de referéncia, permet presentar els trets que han de
configurar l'ús oral formal en aquesta modalitat geográfica.
D'altra banda, als criteris seleccionats de diasistematicitat, referencialitat, simetria interdialectal, utilitat, extensió, tradició literaria i genuinitat, s'hi afegeix l'objectiu d'elaborar una proposta funcional, en el sentit que sigui una eina de consulta
práctica, peró sobretot útil, i consensuada. Intentem afavorir el sentit funcional a
partir d'una presentació clara (quan convé fins i tot esquemática), amb l'exemplificació corresponent, defugint les referéncies bibliográfiques explícites i renunciant
a l'ús de terminologia massa especialitzada més enllá de l'estrictament necessari.
Considerem que també hi pot contribuir el fet de disposar d'un material fónic, que
serveixi de base d'aplicació. Quant a l'aspiració que el resultat final d'aquest treball
pugui ser una obra consensuada, pensem que ho és, si més no en els fonaments,
ja que, com hem indicat, hem begut de fonts diverses amb l'objectiu no tant de
contribuir a la diversificació, sinó ben al contrari, a la integració. A més, disposa del
vistiplau de l'autoritat lingüística competent, i voldríem que també comptés amb
l'acceptabilitat de l'estament universitari i dels agents de difusió corresponents, sobretot els mitjans de comunicació i l'escola.
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