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Aquest neball, que és fruit de diversos anys de recollida de materials "in situ",
només vol ser una aportació a I'estudi del lèxic tortosi des d'una perspectiva que ha
tingut en compte la història dels mots i la vitalitat en el present. El títol del treball és
exCessivament genèric, i hem de precisar, doncs, que es tracta d'una Aportació a
l'estudi del lèxic tortosí. El lèxic és gairebé inabastable i hem hagut d'anar
limitant l'àmbit de treball en cada capítol i seleccionant la part que ens semblava més
interessant de la informació per poder treure conclusions de cada recull de dades.
Especialment en el capítol setè, on tractem el repertori lexical basant-nos en una
selecció de vocabulari fonamentalment bàsic. Per això presentem ara I'estudi com un
projecte que ha de tenir continuitat en un futur pròxim ja que ens ha estat impossible
d'incloure en aquest estudi el gran volum de material recollit -i en bona part ja anahtzat-

El treball té també una història i crec que , per justificar-lo, és imprescindible
d'explicar-1a. Començà amb una tesi de llicenciatura presentada en aquesta Universitat
I'any 1979: El dialecte tortosí a través de I'obra de Moreira, en què
estudiava les característiques fonètiques i morfològiques del tortosí amb un
enfocament descriptiu des d'una perspectiva de lingüística històrica .

El Dr. Joan Veny em proposà de transcriure i editar els textos de Joan Moreira,
que tenien un interès innegable des del punt de vista de la llengua, i durant els estius
de 1981 i 1982 em vaig dedicar a transcriure'ls, a la Biblioteca de Catalunya, i gràcies
a la intervenció del Dr. Amadeu Soberanas vaig poder fer-ho directament amb una
màquina d'escriure que podia deixar a la Biblioteca -avui hauria estat un ordinador
portàtil i el treball s'hauria simplificat moltíssim-. Són els textos que presentem en el
Volum II d'aquesta tesi. L'any 1982 vaig tenir la Beca Montoliu de la Diputació de
Tarragona i vaig poder dedicar uns mesos de 1983 al treball de camp : les enquestes
orals del Volum trfi part de la resta dels documents orals, són una mostra del material
recollit aleshores.

Quan, el curs 1987-88 vaig ser contractada com a professora d'Història de la
Llengua Catalana pel Departament de Filologia de la Facultat de Filologia a
Tarragona, i a la vegada se'm va plantejar la publicació dels primers resultats d'aquells
treballs sobre el tortosí, vaig haver de tornar-me a plantejar I'enfocament de la tesi. I
vaig decidir dTncorporar la feina que ja tenia feta en un nou projecte, deixant de banda
els aspectes que tractava en aquella publicació -a la qual sovint remeto- i que es
referien bàsicament a aspectes de fonètica i morfologia. El resultat d'aquesta
combinació de productes és el reball que presento.

Durant I'estiu de 1989, a més de revisar i seleccionar el material que tenia, vaig
efectuar enquestes entre els pescadors de Sant Ca¡les (veg.7.7 lctiònims) i al llarg
del cu¡s 1989-90 vaig realitzar les enquestes de vitalitat d'ús i de variació lèxÍca
i vaig preparar els programes de buidatge de dades, a més de continuar el treball de
consulta bibliogràfica i d'acarament d'informació de diccionaris i vocabularis.


