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CAPÍTOL 9

CONCLUSIONS FINALS

9.1 Conclusions

1) Des del punt de vista lexical el tortosí és més semblant al valencià que al cat.

norí-occidentà. LeJ innovacions que s'obseryen ens fan Pe-ns,T, Pe¡o' Oug s'atansarà

¿ 
"ãt¿lããntrut 

ru¿u vegada més: lã influència de la TV. i de I'escola sembla tenir un

pes fonamental en aquesi procés de canvi'

Ens sembla evident que això no és el procés que interessa pe-r al^manteniment.de la

unitat de llengua catalana, ja que amb aquest procéses ret-orcen les tronteres polluques

ðiËø"i urtinõiahent : d''aia ei endavarit poden teniruna trascendència lingüística i, a
ü vegana, h diferència lingtÍstica tendirà a justificar-les'

Altres aspectes importants que.contribueixen al canvi són els_factors de pèrdua de

noder ãconò?nic i rutnï¿ no ndmés de l'àrea tortosina en general sinó també del nucli

irrUa qo" des de sempre ha-es_tat.1'aglutinador de l'à'rea. El fet'-posgq pgr cas, que a

Tj{"ä¡gi;¡ági t"rüperat la Univeisitat fg. qu9 la població del Ñord de Castelló vagi

;äU;ñiritui de Cästelló o a la de Valèncil i no a la que els corresponqu p9t

ðomunitat cultural. Hauria pogut ser diferent si Tortosa hag_u_és gngu! universltat' la
ãue fins ara, i 

"n..u 
ara, 

^mo-lts estudiants de la zona delNord de la provín-cia de

ðäirãïrã :päiñr ¿ét máteix dialecte- van a Tortosa a estudiar i aquesta és l'única

;ãïãã, ¿ð*¿"J f"s circumstànies socio-polítiques.actuals, de mantenir el lligam

"rli*J'"rtt" 
póUr6 de sempre units i a partir darã cada cop més diferenciats.

L'escola fomentarà també aquesta diferència : a la zona nord del País Valencià

,'r^"nylã*i -*oãrr valencians, encara gug -no s'adeqüen a la seva manera de

úÈ iä Tortosa amb manuals comuns amb els del català central.

creiem que és afortunada .l'expressió de Pueyo. (19.80:84) d'is-oglosses
,o"ioi¡"gtís=tiques, que són més-iniportan-ts qug lei.lingüís$q¡res. en el sentit de

àeterminä zoneì anib ðonsciència difeienciada, amb actituds propies i que, a la llarga,

ãèi¿"tmitrzpunt de visra, pode¡ fer canviar les lingüístiques. En ef cas que tractem'

ã;1'. æ uia unitat que ihavia consewat, malgrat tot, durant seglq¡, pot trencar-se

"ãiõã"iî¿'unes 
fronteïes administrarives que, arã s( repercuteixen directament en la

iid;;i"l ;ä ii; prttit de) uns àmbitö fonamentals : mitjans de comunicació i
escola.

2) Tot i el suposat prestigi que té la parla de Barcelona, els barcelonins -que 
van a viure

ã'r", r"11ã!'ãr rËUrè,"r'aãapten â la fonètica d'allà, la canvien, almenys en l'ús

;,fblir:Þ"d"nt ¿it, per iant, qúe el dialecte encafa té poder d'assimilació.

3) La sociolingüística i la dþþc.toþSra són dues disciplines ben relacionades. Un dels

fé6 a|g ap.o*i-a les dues disciplines és.que ben.sovint els geolectel, arraconats per

î" U"itg""="tt¡tdard, poden esdeienir sociolectes (Colomina ( 1985:55)'

Aquest pot anibar a ser el cas de dialectes geogràfics com el tortosí. Ara per ara,

empeiò, no és aquest el cas.

Seria interessant de veure si algunes de las actituds diguem-ne "separatistes" dels

\



484

torrosins no responen a un problema de tipus psicglògig que qgeda !ry i pt reflectit en
algunes respostes a lgs enquestes : Tortosa està baix, abaix, al final, a baix de
toÏ ¿et Principat. És la èua, el racó, l'extrem allunyat. Qui sap si es podria
obtenir una actitud ben diferent si en lloc de la cua fos el centre (dels Parisos catalans),
com tantes vegades s'ha dit (Tortosa, cruilla dels parlsos.catalans) però.cgm ningú, de
fet, no creu. I ãquesta impossibilitat de tipus psicològic és enrealitat més important, té
més eficàcia, que no pas la impossibilitat real (els factors polítics actuals, la pressió del
poder central de lEstat per desarticular aquest país...)

Importància de les actituds interdialectals en el fun¡r de la llengua-

Aracil (1979:78) ja apunta que "la subsistència del català depèn de la cohesió
sociolingüística de la nostra comunitat".I creu que la comunicació interdialectal no s'ha

de perdre mai. Una manera de mantenir aquesta comunicació és el recurs de tots a
I'esiàndard. Aquesta via, que en algunes situacions no és vàlida, donades les
circumstàLncies iociopolítiques del país, s'ha de combinar amb la via de la comprensió
interdialectal directa. Aquí és on hi ha feina a I'escola, especialment per als parlants
orientals centrals que desconeixen les altres varietats i sovint expressen actituds de
menyspreu davant-la no_comprensió de certs mots. Ja hem yi.st qu9 aquesta actitud
tenia conseqüències en les opinions dels tortosins envers el barceloní (cap. 

-8). En
aquest sentifparla Aracil de coordinar els esforços per-què en totes les àrees dialectals
s'õrienti I'educació en un mateix sentit pel que fa aquesta qüestió, cosa que,
evidenrnent és imprescindible perquè s'obtinguin uns resultats.

9.2 Perspectiva de futur.

L'escola divideix la comunitat dialectal tortosina entre dues entitats polítiques
diferents que afectaran 1'ús lingüístic en poc anys. Els parlants del tortosí
meridional (veg. Gimeno(1989)) s'aniran atansant al model del valencià central, que
és el que predomina a Canal 9 i en els llibres escolars ( recordo qu€ un alumne meu de
Benicarl6, m'explicava que a I'escola havia après un estàndard qug -en els pocs
casos que ho pérmet la afortunadament poca diversitat dialectal del català- no
s'adequãva a la seva realitat lingüística, i qury va venir a estudiar a la Universitat de
Barcelona va aprendre una alte estàmdard,'evidenunent aixg no li ya fer cap mal, però
aquest fet ens demostra que I'escola pot influir en els usos lingüístics).

Si seguim la pauta de (Veny (1987 ) en I'aplicació de les notmes areals de Ba¡:toli
(1925) fl'àmUitãialectal català : En relació al cat. centralel tort. seria més arcaiTzant.
òins líàmbit valencià, tenint en compte que València va aómar com a cenEe innovadon
del dialecte, i des d'aquí s'estengueren elements lexicals desconeguts en tot el domini
fins al segle XV,les iones de transició o més aillades respecte de l'à,rnbit de València
serien més arcaitzants. Cap al Nord la influència de València minva a mesura que
trobem terres de la diocesi de Tortosa. Tot i que això sembla prou clar, el lèxic tortosí i
valencià coincideixen molt.

9.3 Incidència dels estudis d'investigació en la vida social i política i en el futur
lingfístic.-Es evident que un estudi lingüístic on es fan consideracions de tipus
sociolingüístics bãsades en el coneixement proper de la realitat a- partird'indagacions
sobre el terreny no hauria només d'interessar als especia,listes en lingüística sinó també
als polítics i al! tècnics que han de planificar la política Çingüística i no lingäística -vull
diria política cultural, etonòmica, d'obres públiques, d'equipaments, etc.etc.-) perquè
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molt sovint els polftics no tenen a les mans prou e.lements de judici per dur a tenîs
aquesta tasca que els ha estat oncomanada i quø s€gons com es faci, orientarà el frrtur
cap uns vessants o cap uns altres de ben difbrents.


