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Abstrakt 

Traditionellt har studier inom historisk lingvistik gjorts på skrivna källor men numera finns 

det även inspelat material av bra kvalitet som är tillräckligt gammal för att visa olikheter från 

dagens språk. Den här uppsatsen presenterar en fonetisk och fonematisk analys av en variant 

av ladinska, cazet, gjord utifrån inspelningar från 60-talet som sedan jämfördes med nutida 

ljudmaterial. Syftet var att se om språket hade genomgått ljudförändringar vilket visade sig 

vara fallet. Några av dessa var syntagmatiska det vill säga utan konsekvenser för det 

fonologiska systemet medan andra var paradigmatiska och påverkade det fonologiska 

systemet och även morfologin. I vissa fall visade den allofoniska variationen i 60-talets språk 

spår av äldre ljudförändringar och i andra fall förutsåg den utvecklingar som inträffade senare. 

Några ljudförändringar kunde tolkas som naturliga i och med att de är kända för att inträffa 

medan andra verkar ha orsakats av italienskans inflytande. Den här uppsasten vill tillägga en 

pusselbit i beskrivningen av ljudförändringar inom romanska språken samt visa hur 

ljudmaterial kan utnyttjas för att göra diakroniska studier i verklig tid.  
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Förkortningar och symboler 

 

DAT = dativ 

DET.ART = determinativ artikel 

F = feminin 

FR.MOR = frågemorfem 

IMP = imperativ 

IMPF = imperfekt 

INDET.ART = indeterminativ artikel  

KONJ = konjunktion 

M = maskulin 

NOM = nominativ 

OF = övre dal 

PL = plural 

PRES = presens 

PRET = preteritum 

PRON = pronom 

REL.PRON = relativ pronom 

SG = singular 

SUB = substantiv 

UF = nedre dal 

 

> = blir, utvecklas till 

< = har utvecklats från 

 

Alla ord från klassisk latin är stavade med versaler, till exempel LEGIT, liksom latinska 

kombination av bokstäver till exempel CA och GA som indikerar ord som i klassiks latin 

började med eller innehöll [ka] och [ga]. Ord från protoromanska eller rekonstruerade former 

stavas däremot inte med versaler. 

Alla ladinska ord är stavade i kursiv. 
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1 Inledning 

1.1 Inledning 

Det långvariga intresse som har ägnats åt diakroniska ljudförändringar i språk har försett oss 

med en ganska bra förståelse för hur dessa förändringar sker, dock har mest av detta gjorts på 

skrivna källor där mycket av den synkroniska variationen i språket inte framgår. Men tack 

vare ny teknik har man sedan ett bra tag tillbaka även börjat göra inspelningar av språk. Detta 

öppnar så småningom nya möjligheter också för den diakroniska lingvistiken som kommer att 

kunna se alltmer i detalj hur ljudutvecklingens processerna går till.  

I den här uppsatsen behandlas en variant1 av ladinska kallad cazet [kaʦet] talad i övre Val di 

Fassa i Dolomiternas hjärta. Uppsatsens fokus ligger på språkets fonetik och fonologi med 

särskilt avseende på de ljudförändringar som språket har genomgått sedan 60-talet.  Materialet 

som använts består främst av ljudmaterial. Detta utgörs dels av inspelningar gjorda på 60-talet 

med två äldre talare (en av dem över 90 år gammal) och dels av nutida ljudmaterial (från 

2016) som innehåller unga talares tal på dalens standardvariant. Individernas ålder utgör en 

optimal omständighet i den bemärkelsen att man gärna vill ha det största möjliga 

generationsavståndet för att öka chansen att hitta ljudförändringar. Vinsten med att arbeta med 

ljudmaterial är att detta ger en mycket mer exakt bild av språkets synkroniska variation än 

skrivet material gör. En tydlig bild av den synkroniska variationen har i sin tur stor vikt för ett 

diakroniskt perspektiv. Jag håller helt med Ohala (1993: 239, 248) att den synkroniska 

variationen liknar diakroniska ljudförändringar och därmed att resultatet av en ljudförändring 

finns i språkets fonetiska variation redan innan ljudförändringar äger rum. Dessutom delar jag 

Ohalas (1997: 1) idé om att fonologin kan nå höga nivåer av förklaring med hjälp av 

fonetiken och att vad än ljudförändringarna beror på ligger dess förutsättningar på fonetiska 

basis (Ohala, 1993: 238). Därför är detaljerade fonetiska beskrivningar mycket viktiga för 

studier om ljudutveckling. Det förefaller klart att om ljudförändringarna sker gradvis kan 

                                                 

 

1 I litteraturen om ladinska brukar användas benämningen variant istället för dialekt (se t.ex. Belardi, 2003 och 

Suani, 2006). Den tidigare tyder bättre på att språket är uppdelad i likvärdiga språkvarianter medan den senare 

riskerar att ge intryck av ett språk med underordnade varianter. Därför ska jag använda beteckningen variant för 

de språkvarianterna som har ett etablerat namn i litteraturen, och beteckningen idiom när jag ska referera till 

specifika byars varianter som tillhör en etablerad variant.     
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ljudmaterialet hjälpa oss att spåra mellanstadien och om man har tur kan vi också få en aning 

om hur de spred sig. Detta kan framgå till exempel i allofonernas lexikaliska distribution. 

Men inspelningarna är inte de enda källor som har granskats. Stor nytta kom från den första 

beskrivningen av Val di Fassa-ladinska skriven på 40-talet av lingvisten W. Theodor Elwert 

som behandlade både övre dalens och nedre dalens variant. Den senare, kallad brach [brak], 

avlägsnar sig inte väsentligt från cazet i beaktande av de särdrag som tas upp i uppsatsen och 

därför är det vettigare att ta hänsyn till den också vilket i princip var Elwerts linje. I ett 

väldefinierat geografiskt område med tydliga gränser och intern mobilitet som Val di Fassa är 

det nästan omöjligt att dra skarpa språkliga gränser. Detta skulle visa sig till och med 

kontraproduktiv eftersom det skulle innebära att utesluta möjligheten att svaret till vissa 

frågor kunde komma från en annan variant eller från en särskild bys idiom. Inte försvinner 

heller problemet med den språkliga variationen genom bortval av olika varianter. Variationen 

kan observeras även inom samma variant och ofta kan vissa former bli typiska särdrag av en 

viss by och dess boende sätt att uttrycka sig.  Därför är det viktigt att inkludera allt material 

man får tag i, men det finns dock ett undantag. Moenas variant, moenat [moenat], vilket är 

också modersmålet av denna uppsats författare, är den varianten som skiljer sig mest från de 

andra och därför föredrar jag, liksom Elwert, att inte behandla den. En ytterligare källa som 

har använts och som har varit viktig för att bättre förstå den dialektala och generationella 

variationen är atlasen Atlante linguistico del ladino dolomitico e dei dialetti limitrofi, 1a parte 

2005-16 (förkortad ALD-1) som finns tillgänglig online och innehåller en gloslista i form av 

både ljudfiler och i transkription samlat vid olika undersökningspunkter i Val di Fassa.  

Det är viktigt att precisera att detta är en kvalitativ studie i och med att den tar hänsyn till få 

enstaka personers språk. Följaktligen kan man inte alltid bedöma hur mycket av 

beskrivningen beror på individernas egna språkbruk det vill säga deras idolekt, byarnas egna 

former, könsrelaterade särdrag och så vidare snarare än det almänna språkbruket. Detta är ett 

problem som sekundära källor som Elwerts studie och ALD språkatlas definitvt hjälper att 

minimisera.  

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med den här uppsatsen är att indentifiera och beskriva de ljudförändringar som ladinska 

i Val di Fassa, i synnerhet varianten cazet har genomgått sedan 60-talet. Uppsatsen lägger 
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primärt ett diakront perspektiv på språket eftersom den undersöker den historiska 

utvecklingen av ljuden, men samtidigt förutsätter den en grundlig bekantskap med hur språket 

var på 60-talet. Därför analyseras i första delen av uppsatsen språket synkront, medan den 

andra delen består av en jämförelse mellan 60-talets och dagens uttal. Andra delen av 

uppsatsen är en diakronisk studie i verklig tid eftersom den behandlar samma språk hos olika 

generationer av talare. De frågorna som ska besvaras är:     

1) Vilka ljudförändringar har skett från 60-talet tills idag? Handlar det om mindre fonetiska 

förändringar eller handlar det om förändringar i det fonologiska systemet? Och 2) Hur kan 

man förklara dessa ljudförändringar? Är de följden av spontana/interna artikulatoriska eller 

perceptionsorienterade förändringar eller beror de på italienskans inflytande? 

Denna uppsats vill också tillägga ytterligare kunskap och fakta till beskrivningen av 

ljudförändringen inom studien av de romanska språken. Trots att det redan finns en lång 

tradition av att studera ljudförändringen inom romanska språken berör denna uppsats en 

ganska orörd domän och samtidigt kommer den att ge nya inblickar på vissa fenomen till 

exempel den galloromanska palataliseringen av /k/ och /g/ som är välbeskrivna men 

fortfarande omdebatterade.  

 

1.3 Om geografi och beteckningar 

Ladinska, eller ladìn, är ett minoritetsspråk som talas i tre italienska provinser (Trento, 

Bolzano och Belluno) i Dolomiterna. Språket är närmast besläktat med rätoromanska 

(rumantsch, romontsch, rumauntsch) i Schweiz och med friuliska (furlàn) i Friuli Venezia 

Giulia-regionen i Italien. Vissa använder benämningen ladinska i bredare betydelse för alla 

dessa språk medan andra använder rätoromanska som samlingsnamn och kallar endast det 

centrala språket för ladinska (annars kallat på italienska ladino sellano eller ladino centrale) 

(Belardi, 2003: 15, Suani, 2006: 47). Egentligen användes beteckningen ”ladino” i bredare 

betydelse för rätoromanska i Schweiz, centralladinska, och friuliska så tidigt som 1832 av 

lingvisten Graziadio Isaia Ascoli på basis av de gemensamma språkliga särdrag som han först 

individuerade och beskrev i sitt verk Saggi ladini (Telmon, 1992: 107). 
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Figur 3: karta över de rätoromanska språken 
 

Centralladinska talas i fem dalar som ligger runt ett berg känt som Gruppo del Sella eller 

Massiccio del Sella i Dolomiterna. Alla dalar innehåller en eller flera varianter av ladinska. 

Denna uppsats ska endast handla om ladinska i Val di Fassa, den dal som ligger mest söderut.  

 

 

Figur 4: karta över Val di Fassa (den lilla byn Moncion som saknas i kartan ligger nära Pera) 

 

Val di Fassa korsas i hela sin längd av Avisio-ån (la Vesc eller la Veisc på ladinska) och har 

sin lingvistiska gräns 25 km nedströms där Val di Fiemme börjar. Penìa är dalens första by 

och Moena den sista om man följer åns ström. Söder om Moena talas det inte ladinska utan 

olika varianter av den så kallad dialetto trentino (trentinska dialekten) eller för att vara mer 

exakt dialetto della Val di Fiemme (Val di Fiemmes dialekt). Moena är dalens största by och 

har sin egen variant, moenat [moenat]. I den sydligaste delen av dalen bortsett från Moena 

(förkortad UF i Elwert) det vill säga från Soraga till Pèra, talas det brach [brak] och i övre 
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dalen (OF i Elwert) från Mazzin till Penìa talas det cazet [kaʦet]. Detta är den traditionella 

indelningen som bygger på både fonologiska och grammatiska grunder. Utöver denna 

indelning har i princip varje by egna särdrag som skiljer den från de andra. De tre varianterna 

är praktiskt taget helt ömsesidigt förståeliga i förhållande till varandra, men de är det i mindre 

utsträck med avseende på de varianterna talade till exempel i Val Gardena och Badia. Till 

dessa tre varianter måste man dock tillägga en fjärde: ladìn standard, Val di Fassa 

standardvariant vilket inte är att förväxla med ladìn dolomitan som istället är hela 

centralladiniens standardvariant skapad av lingvisten Heinrich Schmid. Standardvarianten 

används i Val di Fassa i tv-nyheterna, tidningar och tidskrifter, samt delvis för dalens 

offentliga administration. Standardvarianten skapades med cazet som referenspunkt och 

skiljer sig inte väsentligt från det. 

 

1.4 Historisk bakgrund 

Det är omöjligt att välja ett år som ett språks startpunkt och ladinska är inget undantag. 

Angående ladinskans historia finner vi dock den romerska erövringen av Alperna som ledde 

till latiniseringen av de inhemska folkslagen, och säkerligen la grunden till språkets 

utveckling. Det första nämnvärda inträffande i den här processen är slaget mellan romarna 

styrda av härföraren Druso och en koalition av olika folkslag vid sammanflödet av Adige och 

Isarco 15 f.K.. Slaget, som slutade med romarnas seger, öppnade vägen för romarnas stora 

erövringar i Europa som skapade det vi i dag känner som Romanìa, det vill säga den area där 

romanska språk talas. Romarna erövrade inte bara nya område utan försåg dem med vägnät 

längs vilka latin blev det primära språket. Den latin som de inhemska folkslagen lärde sig från 

legionärer, köpmän, koloner, och administratörer var mycket annorlunda från de stora 

diktarnas språk och brukar kallas för vulgärlatin (det vanliga, talade latinet). Före romarnas 

ankomst var Alperna bebodda av olika preindoeruropeiska och indoeuropeiska stammar om 

vilka vi kan mycket lite. Det är svårt att säga exakt vilka folkslag som befann sig kring 

Massiccio del Sella eftersom detta låg på kanten mellan två provinser som fick sina namn 

efter de folkslagen som tidigare hade kontroll över det. Dessa är Raetia och Noricum. 

Följaktligen är det svårt att veta vad som talades där före latiniseringen. Enligt Belardi kan det 

ha handlat om någon sort av illyriska med keltiska inslag (2003: 14). Vad än det var utgör det 

ladinskans substratum av vilket numera består av några fonologiska och lexikaliska spår i 



Uppsala     Universitet                                                                                                                  

Armin Chiocchetti 

HT 2016 

 

12 

 

 

språket. I lexikonet kan man hitta flera ord som säkerligen inte har latinskt ursprung, till 

exempel: crep [krep] (berg, klippa), ciamorc [ʨaˈmorʨ] (gems), pala [ˈpala] (gräsbevuxen 

brant) med många flera.  

I första seklerna av 1000-talet var hela området från Istrien till Österrike och från Milan till 

floden Rhen ett stort språkligt kontinuum av rätoromanska språk som tillsammans med andra 

klassificeras som galloromanska. Vissa forskare använder beteckningen galloladinska i 

beaktande av hela denna area (Belardi, 2003: 20). De efterföljande historiska händelserna 

gjorde att denna plattforms språkliga enighet och integritet försvagades alltmer. En av de 

främsta orsakerna var de germanska folkvandringarna. Bland de olika folkstammar som rörde 

sig söderut kan man nämna longobarderna och bavarerna som runt 600-talet slog sig ner i 

Carnia, Cadore och Ampezzo (de första) respektive Bolzano område fram till Salorno (de 

senare) (Suani, 2006: 50). Därefter erövrades hela norditalien av frankerna som stabiliserade 

områdena, och folkvandringarna tog slut.  

Från andra hälften av 1300-talet tills Första världskriget tillhörde nästan hela Centralladinien 

till det tysktalande grevskapet Tyrolen vilket medförde en stark tyskt inflytande på ladinska. 

Vid skiftet av årtusendet hade den gamla galloladinska plattformen storligen reducerats, och 

som Belardi (2003: 24) observerar berodde förminskningen av de ladinska områdena 

framöver på tyskans expansion snarare än territoriella vinster. Samtidigt som tyskans 

inflytande pressade ladinska norrifrån tryckte lombard-trentinska och venetianska från 

sydväst respektive sydöst. Lombard-trentinska trängde sig i det ladinska området längs Val di 

Fiemme fram till Moena där, som Heilmann (1955) tydligt visar, ladinska påverkades mest, 

medan venetianska tog över i Piavedalen och på det sättet avbröts kontinuiteten mellan 

friuliska och centralladinska. År 1918 blev hela Centralladinien en del av Italien och 

splittrades i två regioner Trentino-Alto Adige respektive Veneto och i tre provinser: Trento, 

Bolzano och Belluno.          

 

1.5 Ladinskans gemensamma språkliga särdrag   

Centralladinska varianter, helt enkelt ladinska framöver, har trots de många olikheterna en hel 

del fonetiska, morfologiska och syntaktiska gemensamma särdrag. Det är värt att notera att 

dessa särdrag kan förekomma även i andra tungomål i norditalien och att de inte förekommer i 

samma mått bland de ladinska varianterna. De fonetiska särdrag som i mer eller mindre 
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utsträck delas av alla ladinska varianter är: 1) palataliseringen av latin CA och GA till /ʧa/ och 

/ʤa/; konsonantklustren PL, BL, FL, CL, GL ärvda från latin (inte i Fassa och Ampezzo); 2) 

förlusten av latin -v- i början och mitten av ord till exempel VOCEM > usc, ousc, osc; 3) 

utvecklingen av latin QU [kʷ] till [k] (QUATTUOR > [k]ater) och andra mindre utspridda 

särdrag som till exempel distinktiv vokallängd (endast i Val Badia); 4) rotacismen av latin -l- 

(SCHOLA > scora) bara i Val Badia och Ampezzo; 5) och utvecklingen av latin CL till -tl- 

och GL till -dl- (CLAVEM > tle) mest i Val Badia och Ampezzo.  

Angående morfologin är den kvardröjande närvaron av latin slut -s i verbens andra person 

singularform samt i pluralformen av substantiven gemensam för alla ladinska varianter och, i 

några varianter, även av adjektiven. Pluralformerna utvecklade från -t, -s, -z, -ch, -sch + -i 

palatiserades. Pluralformerna uppvisar stor variation bland de olika varianterna något vi inte 

ska undersöka närmare i denna uppsats.  

På syntaktisk nivå är det obligatoriska pronomenet framför opersonliga verb som ”regna” och 

”snöa” troligen ärvt från tyska i likhet med svenska. Dessutom har ladinska två serier av 

personliga pronomen: betonade respektive obetonade pronomen av vilka de tidigare kan 

utelämnas eftersom person och numerus redan framgår i verbets böjning. De obetonade 

pronomina måste alltid förekomma antingen som självstående ord eller som klitiker. Serien av 

obetonade pronomen är inte komplett i alla varianter. I Val Badia och Gardena har man lika 

många obetonade som betonade pronomen (det vill säga sex stycken) medan i Val di Fassa 

har man de obetonade pronomen bara för andra och tredje person singularis samt tredje 

pluralis.     

 

2 Material och metod 

2.1 Material 

För denna uppsats användes olika typer av material: dels i form av ljudmaterial och dels i 

form av skrivet material. Ljudmaterialet består av inspelade intervjuer från 60-talet och 

utvalda delar av tv-program från 2016 tillgängliga på youtube. Det skrivna materialet utgörs 

primärt av en tidig beskrivning av Val di Fassa ladinska (cazet och brach varianterna) först 

publicerat 1943 Die Mundart des Fass-Tals (Val di Fassa-dialekt) av lingvisten Theodor 

Elwert. Hänvisningarna till Luigi Heilmanns (1955) La parlata di Moena nei suoi rapporti 
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con Fiemme e Fassa. Studio fonetico e fonematico (Moenas tungomål i relation till Fiemme 

och Fassa. En fonetisk och fonematisk studie), som beskriver Moenas variant, förekommer 

trots att dess studieobjekt (Moenas tungomål) ligger utanför mitt område. En ytterligare källa 

jag har undersökt som innehåller både ljud- och skrivet material är onlineversionen av 

ljudspråkatlas ”ALD-1 sonoro”, Atlante linguistico del ladino dolomitico e dei dialetti 

limitrofi, 1a parte (Språkatlas över den dolomitiska ladinska och de närliggande dialekterna, 

1a delen) vilken presenterar en samling av över 800 ord på olika varianter av ladinska både i 

ljudform och i transkription. Alla skrivna källor följer mer eller mindre modifierade versioner 

av Karl Jaberg och Jakob Juds transkriptionssytem i Der Sprachatlas als 

Forschungsinstrument. Kritische Grundlegung und Einführung in den Sprach- und Sachatlas 

Italiens und der Südschweiz (Språkatlas som forskningsinstrument. En kritisk grund och 

introduktion till den språkliga och etnografiska atlasen över Italien och Syd Schweiz), 

förkortat AIS, från 1928 av vilken jag har en italiensk översättning från 1987. Jag ska nu 

presentera vart och ett av dessa verk mer i detalj förutom AIS som bara avser transkriptionen.     

  

2.1.1 Inspelningarna från 60-talet 

Dessa är de första inspelningar på ladinska i Val di Fassa och följaktligen den tidigaste källan 

av ljudmaterial på varianter av Val di Fassa ladinska. Inspelningarna finns bevarade i 

Ladinska Kulturinstitutets arkiv (Istitut Cultural Ladin) i Vigo di Fassa. Inspelningarna 

gjordes för att sändas på radio och är därför av bra kvalitet. De innehåller recitationer av 

dikter, uppläsningar av berättelser, beskrivningar av gamla seder och bruk, och intervjuer med 

äldre personer. Ljudfilerna är sammantaget många timmar långa och därför har jag utnyttjat 

bara en liten del av dem. För att begränsa mitt arbete har jag valt att bara analysera 

intervjuerna. Den typen av intervjuer som har granskats är i flera aspekter ett optimalt 

forskningsmaterial för en dialektstudie med syfte att analysera konservativt språkbruk och 

därför är det perfekt även för en fonetisk och fonologisk studie som vill beskriva ålderdomligt 

och spontant uttal. De intervjuer som jag har analyserat gjordes med en gammal man och en 

gammal kvinna från Penia. Båda hade därför varianten cazet som modersmål. Intervjuaren är 

också från Penia. Han var son till den intervjuade kvinnan och en bekant för den intervjuade 

mannen. Detta skapade förtrolighet och intimitet vilket är annars mycket svårt att frambringa, 

men är nödvändigt för att komma åt informellt och spontant språkbruk. Detta sätt att samla 
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material förminskar risken att hamna i observatörens paradox och gynnar istället användnigen 

av äkta hemspråk (Chambers & Trudgill, 1980: 48). Intervjuaren var för det mesta ute efter 

historier och anektoder om ”de gamla tiderna” innan moderniteten tog över och vanställde det 

traditionella livet. Han besöker gamla personer och intervjuar dem om hur livet var när de var 

unga, vad de sysslade med och hur de ser på förändringar som har skett sedan dess. Frågorna 

är mycket luddiga men trots det får man, åtminstone i första intervjun, en lång och spännande 

berättelse där informanten talar om sin ungdom och berättar om gamla sagor och 

trosföreställningar. Alla intervjuer utfördes hemma hos informanterna. Den första intervjun 

gjordes med Giochele deStochier, en man som på den tiden var över 90 år gammal. Trots hans 

höga ålder är han mycket pigg och pratsam och hans uttal är väldigt tydligt. Giochele verkar 

trivas i sin roll av historieberättare och låter mycket engagerad och fången av handlingen. 

Eftersom hela intervjun är cirka en timme lång, har jag endast analyserat en del ev den. Totalt 

har jag analyserat elva minuter av tal. Allt ljudmaterial som jag har analyserat finns i Bilaga 

nr1-2 både i ladinsk otrografi och traskriberat med IPA alfabetet.   

 

2.1.2 Elwert: den första beskrivningen av ladinska i Val di Fassa  

Detta är den första systematiska studie som berör Val di Fassa ladinska. Detta är i första hand 

en fonetisk beskrivning med utgångspunkt i den diakroniska ljudutvecklingen från vulgärlatin. 

Den innehåller också en beskrivning om språkets morfologi och syntax, samt en redovisning 

av italienskans och tyskans inflytande på ordförrådet. Elwerts studie baseras främst på 

varianten cazet och mer specifikt Canazeis idiom eftersom hans huvudinformanter kom 

därifrån. Studien tar dock också hänsyn till varianten brach. Han refererar till cazet och brach 

med förkortningarna OF (ober Fassa), övre Val di Fassa och UF (unter Fassa), nedre Val di 

Fassa. Ibland ger han också information om enstaka byars egna särdrag. Han besökte troligen 

alla byar och hade informanter över hela dalen, men hans huvudinformanter var från Canazei 

gällande OF respktive Pozza för UF. Upplysningar kring Moenas variant är praktiskt taget 

obefintliga. I slutet av boken finns det en samling av transkriberade texter. Texterna är 

uppdelade i tre grupper: ”övre dalens texter”, ”nedre dalens texter” och ”Moenas texter” 

vilket återspeglar distinktionen mellan de tre varianterna. Texterna från övre dalen berättades 

av Giovanni Battista Costa från Canazei. Om honom ger Elwert få men kärnfulla uppgifter. 

Han var en 53 år gammal skomakare som deltog i Första Världskriget och vistade i 
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Tysktirolen men aldrig hade varit i Italien2. Elwert tilläger att han är ”språkligt och sakligt 

säker” (1972: 29). Texterna från nedre dalen återger Ermanno Pescols tal, en 35 årig ung man 

från Pozza. Texterna från Moena är mycket begränsade i omfattning och har lämnats utanför 

analysen. Elwert genomförde sin studie och samlade allt sitt material under åren 1937-38. I 

början på 50-talet studerade lingvisten Luigi Heilmann Moenas variant, och liksom Elwert 

beskrev Heilmann språkets ljud utifrån dess diakroniska utveckling från vulgärlatin. Till 

skillnad från Elwert behandlade han dock även det fonologiska systemet.  

 

2.1.3 ALD, Språkatlas över den dolomitiska ladinska och de närliggande dialekterna 

Atlante linguistico del ladino dolomitico e dei dialetti limitrofi (ALD) är ett samlingsprojekt 

av ord och uttryck på ladinska och intillliggande dialekter som startades i början på 90-talet 

och fortsätter än idag. ALDs undersökningsfält omfattar en landarea av 25.000 

kvadratkilometer med 217 undersökningspunkter (punkterna motsvarar byar) i Engadin, öster 

Lombardia, Trentino, den ladinsktalande delen av Alto-Adige/Südtirol, nord och central 

Veneto och väst Friuli. ALD är delvis tillgänglig online där den är indelad i tre volymer: 

ALD-I, ALD-I sonoro (ljudspråkatlas), ALD-II. För min undersökning har jag använt mig av 

ALD-I sonoro. Den här delen visar övre 800 glosor registrerade under åren 1992 till och med 

1994 i 21 byar bland de fem ladinska dalarna (Val Badia, Gherdëina, Fascia, Fodom, och 

Anpezo). Undersökningspunkterna i Val di Fassa är Moena, Vich, Moncion, Ciampedel och 

Delba. Dessa fem byar utgör mycket strategiska undersökningspunkter. För det första täcker 

de hela dalen från ena änden till den andra, och ligger även med jämnt avstånd från varandra 

vilket gör att alla varianter får lika mycket uppmärksamhet, Moena för moenat, Vich och 

Moncion för brach, och Ciampedel och Delba för cazet3. Valet att ta Moncion och Delba som 

undersökningspunkter istället för de stora byarna Pozza och Canazei (se Figur 2) är också 

strategiskt i den bemärkelsen att mindre och mer avlägsna byar ofta uppvisar ett mer 

konservativt språk. Ljudspråkatlas presenterar glosorna både som ljudfil och i fonetisk 

transkription vilket har dubbelvinsten att å ena sida återge det verkliga auditiva intrycket samt 

den exakta ”en-till-en” motsvarighet mellan ljud och transkription, något som annars riskerar 

                                                 

 

2 När undersökningem gjordes hade Val di Fassa redan blivit en del av Italien. Med ”aldrig varit i Italien” menas 

det att informanten aldrig hade varit i de område som tillhörde Italien redan före första världskriget. 
3 Moenat har bara en undersökningspunkt eftersom den talas bara i en komun. 
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att förbli en aning oklar. ALD-I visar uttalet hos en generation som ligger lite mittemellan det 

gamla ljudmaterialet och det nutida ljudmaterialet och utgör därför en mycket intressant 

jämförelsepunkt. Den största fördelen är att den hjälper att mer exakt placera 

ljudförändringarna längs en tidslinje. Informanterna i ALD är äldre personer, både män och 

kvinnor.  

2.1.4 Det nutida ljudmaterialet 

Allt ljudmaterial som står för det moderna uttalet av Val di Fassa-ladinska kommer från 

”Programazion Ladina TML” en Youtube-kanal som samlar olika tv-program på ladinska från 

Val di Fassa. Jag har granskat fyra personers tal inom totalt cirka åtta minuters inspelning. 

Den här delen av materialet består av två olika typer av talspråk. Hälften av det består av 

uppläsning av skriftspråket medan den andra hälften består av en intervju. Uppläsningen görs 

av tre kvinnliga talare som jobbar som programledare eller reportrar för olika tv-program och 

läser upp nedskrivna nyheter. Den fjärde talaren sitter i en intervju och berättar om sitt yrke 

som sprängexpert. För den här typen av studie vore det idealiskt att bara arbeta med 

spontantal eftersom skriftspråket kan påverka och till och med leda talarens uttal (Ohala, 

1993: 244) men trots det anser jag att uppläsningarna i fråga är rimliga återgivanden av 

naturligt tal, åtminstone med avseende på den särskilda kategorin av talare de representerar 

(det vill säga unga, utbildade individer). De kvinnliga talarna är unga kvinnor mellan 20 och 

30 års ålder medan den manliga talaren är mellan 35 och 40 års ålder. Jag kommer att referera 

till dem som talare 1, 2, 3 och 4. Talare (1) är allra yngst då han är 18 år gammal. Hon 

kommer ursprungligen från Soraga, men växte upp i Vigo sin mammas by, och har brach som 

modersmål men använder standardvarianten när hon jobbar på det lokala medieföretaget. Hon 

säger att hennes ladinska är mer präglad av Vigos nyanser än Soragas. Talare (2) är en 30 år 

gammal kvinna, även hon från Soraga uppvuxen med brach varianten (troligen Soragas 

idiom) men använder standardvarianten när hon jobbar som programledare för det lokala 

nyhetprogrammet. Talaren (3) är 25 år gammal och kommer Vigo. Liksom de första två är 

hon uppvuxen med brach-varianten, mer exakt Vigos idiom, men använder standardvarianten 

på jobbet som programledare. Hon säger att det inte var svårt att byta till standard eftersom 

hennes far är från Campitello. Talare (4) är från Campitello. Han är följaktligen den enda som 

har cazet som modersmål, mer exakt Campitellos idiom.  
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2.2 Metod 

I denna uppsats har jag analyserat  1) Elwerts studie i ljuset av de inspelningar som gjordes på 

60-talet, och 2) uttalet hos dess gamla talare på 60-talet jämfört med uttalet hos dagens unga 

individer. Här ska jag presentera min metod för bägge delar av uppsatsen. I första delen 

behandlar jag inspelningarna från 60-talet och Elwerts studie (delkapitlar 3.1 och 3.2 av 

analysen) medan andra delen ägnas åt granskningen av det nutida materialet och dess 

jämförelse med det gamla materialet (delkpitel 3.3 av anlysdelen).  

 

2.2.1 En synkronisk studie över cazet på 60-talet 

Första delen av undersökningen är en synkronisk studie av varianten cazet på 60-talet. Den 

här delen avser dels granskningen av inspelat material (intervjuerna) och dels granskningen av 

Elwerts beskrivning av samma variant vid ungeför samma tidspunkt. Elwert genomförde sin 

studie i slutet på 30-talet, mest i Canazei för vad som gäller cazet, och hans huvudinformanter 

var mellan 30 och 65 år gammal. Båda är från Penia en by i närheten av Canazei. Det följer att 

Elwerts informanter och rösterna i inspelningarna är ungefär lika gamla och kommer från 

närliggande byar. Detta är en lycklig tillfällighet eftersom det innebär att det språket Elwert 

hörde på gatorna och hemma hos sina informanter är detsamma jag hör i inspelningarna. 

Följaktligen kan jag vara säker på att jag och Elwert arbetade med likvärdigt material. 

Faktumet att byarna ligger nära varandra och att Penia tillhör Canazei kommun utesluter inte 

möjligheten om dialektala skillnader mellan byarna.  

Vid analys märkte jag ett antal olikheter som jag skrev ner, och utifrån det gjorde jag en skiss 

över foneminventariet och de främsta allofonerna. Det enda säkra sättet för att fastställa vilka 

ljud som är fonem är att hitta minimala par vilka bevisar att ett visst ljud har en 

betydelseskiljande funktion (Engstrand, 2004: 34-35). Alla minimala par jag behövde 

uppvisades inte i ljudmaterialet och därför var jag tvungen att hitta de på andra sätt. Här 

använde jag mig av min kunskap om språket och varje gång jag kom på ett minimalt par 

letade jag upp dem i Elwerts gloslista för att se om de kontrasterade distinktivt i stavningen. 

Detta var relativt oproblematiskt eftersom Elwert var mycket konsekvent angående 

transkriptionen. Det som ibland kunde skapa lite förvirring var faktum att han inkluderar vissa 

allofoner i transkriptionen vilket kunde medföra att vissa ord kontrasterade i stavningen utan 

att vara minimala par. Det visade sig att Elwert endast transkriberade i gloslistan de allofoner 
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som står i komplementär distribution och därför var det lätt att individuera dem. Alla ord jag 

använder i ”minimala par testet” i analysdelen finns i Elwerts gloslista. Därmed fick jag en 

ganska komplett bild av det som måste ha varit det fonologiska systemet av cazet på 60-talet. 

Därefter påbörjade jag granskningen av Elwerts studie, i synnerhet med fokus på de 

transkriberade texterna och transkriptionssystemet. Tolkningen av transkriptionssystemet var 

den känsligaste delen av analysen eftersom den påverkade hela tolkningen av transkriptionen. 

Elwert ägnar bara få ord åt förklaringen av transkriptionssystemet. Han skriver att han följer 

AIS  transkriptionssystem med en förändring gällande återgivningen av affrikatorna. Jag ska 

diskutera detta i mer detalj i analyskapitlet. Som sagt utgår Elwerts fonetisk beskrivning från 

den diakroniska ljudutveckling från vulgärlatin och belyser varje ljudförändring med flera 

exempel. Detta innebar en stor fördel för min studie: om jag vet att ett ord kommer från latin 

vet jag också i vilken form ordet borde förekomma. Om ett eller flera ord inte förekommer 

med den förväntade formen i Elwert (1972) kan man misstänka ett transkriptionsfel eller att 

andra ljudförändringar inträffade. Därefter jämförde jag Elwerts beskrivning med min 

fonemanalys för att se om de stämde överens med varandra. Detta var en delikat fas på grund 

av att vi använde olika transkriptionssystem, men om jag lyckades tolka både AIS och Elwert 

rätt stämmer det. Jämförelsen visade flera divergenser i återgivningen av talspråket, och i 

nästa fas var målet att förklara vad divergenserna berodde på. Detta var sista steget i första 

delen av undersökningen. 

 

2.2.2 Dagens uttal och dess jämförelse med 60-talet 

För den här analysen använde jag mig av inspelat material från i år, av vilket det finns gott om 

på youtube. På så sätt hade jag tillhanda en fonemanalys av både 60-talets uttal och dagens 

uttal. Jag vill påpeka att avståndet är större än vad årtalen låter förstå. Om vi tänker att talarna 

i de gamla inspelningarna var möjligen båda över 80 år gamla på 60-talet och att rösterna 

(åtmistone tre av fyra) i det nutida ljudmaterialet tillhör personer mellan 18 och 30 år blir det 

klart att generationsavståndet är mycket stort. De gamla talarna var födda mellan 1870-1890 

medan de unga talarna (förutom en) är alla födda mellan 1985 och 1998. Detta betyder att de 

gamla talarna är tre eller fyra generationer äldre än de unga.  

I nästa fas jämförde jag min fonemanalys av 60-talets uttal med uttalet hos de unga talarna. 

Till skillnad från den första jämförelsen där jag hade komparerat min analys med Elwerts 
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transkription, berodde här divergenserna inte på olikheter i analysen utan handlade det om 

genuina ljudförändringar. Eftersom dessa intervjuer gjordes till större delen med cazet talare 

valde jag jag att fokusera min studie på den varianten. Eftersom Elwert i första hand 

behandlade varianten cazet, i mindre utsträck brach och knappt moenat har jag valt att inte 

heller beröra moenat-varianten och fokusera mig främst på cazet. Uteslutandet av moenat 

beror både på behovet att begränsa mitt arbete och också på praktiska skäl eftersom denna 

variant är den som under flera aspekter skiljer sig mest. Liksom i Elwerts studie ligger min 

fokus på varianten cazet men eftersom de punkter som kommer att utgöra kärnan av analysen 

är gemensamma för cazet och brach, kommer de skillnader varpå distinktionen mellan brach 

och cazet bygger på inte att behandlas. Detta medför att själva distinktionen ofta inte är 

relevant för mitt undersöknginssyfte. Allt sammantaget är det klart att det finns en tydlig 

parallel mellan Elwerts studie och min vilket medför vinsten att de är helt jämförbara med 

varandra. Min tredje källa av ljudmaterialet (ALD ljudspråkatlas) kom till nytta för att 

dubbelkolla uttalet av ”problematiska” ljud som till exempel affrikatorna.   

 

 3 Analys 

3.1 Cazet tre generationer tillbaka: fonemanalysen av 60-talets ljudmaterial 

Jag har sammanfattat min fonemanalys i nedanstående tabeller. Under följer en kort 

redovisning om hur fonemen har identifierats genom det minimala par-testet, hur fonemen 

vanligast uttalas och vilka allofonerna är4. I nästa delkapitel kommer jag att göra en djupare 

analys av vissa fonem och allofoner i samband med diskussionen kring Elwerts studie.    

 

3.1.1 Konsonanter 

De konsonantiska fonem som resulterade från fonemanalysen av 60-talets ljudmaterial kan 

sammanfattas i nedanstående tabell. 

 

                                                 

 

4 Jag tar inte hänsyn till de allofoner som förklaras av assimilatoriska processer beroende av den fonetiska 

omgivningen. 
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 Bilab. Labio. Alveol. Palato-

alveolar 

Retrof. Alveolo-

palatal 

Palatal Velar 

Nasaler m  n    ɲ [ŋ] 

Klusiler p b  t d    [c] [ɟ] k g 

Sib.affr. 

N-sib.affr. 

  ʦ [ʧʷ]5  ʨ  

[cç][ɟʝ] 

 

Frikat.  f v s z  ʂ ʐ  [ʝ]  

Appr.       j  

Tremul.   r      

Later.   l      

 

Tabell 1:  konsonantsystemet av cazet på 60-talet 

 

De konsonantiska fonemen har hittats utifrån följande minimala par: 

  

 /p/ - Tonlös, bilabial, klusil. Dess fonologiska funktion bestäms av minimala par som 

/ˈpɛre/ (fader) ≠ /ˈmɛre/ (moder), /pel/ (kunna 3SG) ≠ /kel/ (den där) , /ˈpɛjver/ 

(peppar) ≠ /ˈbɛjver/ (dricka), /ʂpuˈdɛr/ (spotta) ≠ /ʂtuˈdɛr/ (stänga av). Realiseras som 

[p] likt italienska ”padre” (far). 

 

 /b/ - Tonande, bilabial, klusil. Dess fonologiska funktion bestäms av minimala par 

som /beʨ/ (barn pl.) ≠ /peʨ/ (gran), /ˈbɛla/ (vacker f.) ≠ /ˈʂɛla/ (trappa), /ˈbrama/ 

(grädde) ≠ /ˈgrama/ (inkapabel F). Realiseras som [b] likt italienska ”ballo” (bal). 

 

 /t/ - Tonlös, alveolar, klusil. Dess fonologiska funktion bestäms av minimala par som 

/tant/ (mycket) ≠ /dant/ (före), /taˈkɛr/ (börja) ≠ /ʦaˈkɛr/ (bita), /tɔwt/ (tagit) ≠ /tɔws/ 

(kille). Realiseras som [t] likt italienska ”tonno” (tonfisk). 

 

                                                 

 

5 Jag använder det diakritiska tecknet ”ʷ” för att signalera att affrikatan åstadkomms med utsträckta läppar, 

snarare än rundade, vilket är det vanliga artikulationssätt av affrikatan /ʧ/ i standard italienska men vanligen inte 

i norditaliens italienska (Canepari, 1992: 77, 79), samt i standard tyska (Mangold, 2005: 51,52). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_palatal_affricate
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 /d/ - Tonande, alveolar, klusil. Dess fonologiska funktion bestäms av minimala par 

som /dal/ (från) ≠ /zal/ (gul), /ˈdaʂa/ (gran gren) ≠ /ˈlaʂa/ (lämna 3SG PRES), /don/ 

(skänk) ≠ /ton/, /ˈmɛlder/ (mård) ≠ /mɛlˈgɛr/. Realiseras som [d] likt italienska 

”dado” (tärning). 

 

 /k/ - Tonlös, velar, klusil. Dess fonologiska funktion bestäms av minimala par som 

/ˈʂkɔla/ (skola) ≠ /ˈʐgɔla/ (flyga 3SG), /kɔl/ (knalle) ≠ /tɔl/ (ta 3SG), /pek/ (lite) ≠ 

/peʂ/ (fisk). Realiseras som [k] likt italienska ”cane” (hund). 

 

 /g/ - Tonande, velar, klusil. Dess fonologiska funktion bestäms av minimala par som 

/ˈgaʨa/ (skata) ≠ /ˈmaʨa/ (fläck), /ˈgoʨa/ (droppe) ≠ /ˈboʨa/ (munn), /ˈtega/ 

(grönböna) ≠ /ˈteʨa/ (ugnform). Realiseras som [g] likt italienska ”gatto” (katt). 

 

 /m/ - Tonande, bilabial, nasal. Dess fonologiska funktion bestäms av minimala par 

som /(se) maˈlɛr/ (bli sjuk) ≠ /baˈlɛr/ (dansa), /ˈmone/ (jag skalar) ≠ /ˈnone/ 

(gudmoder), /mɔk/ (man från den tysktalande delen av Tyrol) ≠ /ɲɔk/ (knöl). 

Realiseras som [m] likt italienska ”mai” (aldrig). 

 

 /n/ - Tonande, alveolar, nasal. Dess fonologiska funktion bestäms av minimala par 

som /na/ (F SG ART) ≠ /da/ (från), /maˈnɛr/ (skicka) ≠ /maˈɲɛr/ (äta), /nɔt/ (natt) ≠ 

/bɔt/ (slag), /naj/ (har de det?) ≠ /zaj/ (gula M). Realiseras som [n] likt italienska 

”nonna” (mormor) förutom före en velar och i slutposition där det uttalas som [ŋ], 

/lindoman/ [lindoˈmaŋ] (dagen efter) som i svenska när n följs av g till exempel 

”sjunga” 

 

 /ɲ/ - Tonande, palatal, nasal. Dess fonologiska funktion bestäms av minimala par 

som /ɲɔk/ (knöl) ≠ /tɔk/ (bit), /aˈɲel/ (lamm) ≠ /aˈnel/ (ring), /ˈlɛɲa/ (ved) ≠ /ˈlɛna/ 

(ull), /ˈmaɲa/ (äter 3PL) ≠ /ˈmaja/ (tröja). Realiseras som [ɲ] i italienska ”gnomo” 

(gnom). 
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 /r/ - Tonande, alveolar, tremulant. Dess fonologiska funktion bestäms av minimala 

par som /ˈrɔa/ (jordskred orsakat av erosion) ≠ /ˈbɔa/ (jordskred orsakat av ökad 

vattenmättnad i marken), /ˈruʐek/ (grov, motsats till len) ≠ /ˈmuʐek/ (möglig), /saˈor/ 

(smak) ≠ /saˈon/ (tvål), /veˈder/ (att se) ≠ /veˈdel/ (kalv). Realiseras som [r] likt 

italienska ”rosso” (röd). 

 

 /f/ - Tonlös, labiodental, frikativ. Dess fonologiska funktion bestäms av minimala par 

som /fek/ (eld) ≠ /pek/ (lite), /fɛr/ (att göra) ≠ /ʨɛr/ (hästvagn), /fa/ (göra IMP) ≠ /va/ 

(gå IMP) ≠ /sa/ (uppöver), /la fɛr/ (göra det) ≠ /laʂɛr/ (lämna). Realiseras som [f] likt 

italienska ”fare” (göra). 

 

 /v/ - Tonande, labiodental, frikativ. Dess fonologiska funktion bestäms av minimala 

par som /vel/ (vilja 3SG PRES) ≠ /pel/ (kroppshår, djurhår), /vent/ (vind) ≠ /ʐent/ 

(folk), /val/ (dal) ≠ /zal/ (gul) ≠ /ʐal/ (ner). Realiseras som [v] likt italienska ”vino” 

(vin). 

 

 /s/ - Tonlös, alveolara, frikativ. Dess fonologiska funktion bestäms av minimala par 

som /sɛla/ () ≠ /ʂɛla/ (trappa), /ors/ (björn) ≠ /ort/ (trägård för odling av grönsaker). 

Realiseras som en dental, mycket framskjuten ibilant [s̟] mer framsjuten än svenska 

”spela” eller italienska ”sono” (jag är). 

 

 /z/ - Tonande, alveolara, frikativ. Dess fonologiska funktion bestäms av minimala par 

som /ˈzala/ (gul F) ≠ /ˈsala/ (1. sal, salong ; 2. ”vet hon?”), /zaj/ (gula M) ≠ /ʐaj/ (ner 

hos, för... senare) ≠ /laj/ (vitlöken), /ˈzabja/ (svärd) ≠ /ˈrabja/ (ånger). Realiseras som 

en tonande motsvarighet av föregående sibilant det vill säga som [z̟] ungefär som 

italienska ”zoo” (zoo). 

 

 /ʂ/ - Tonlös, retroflex, frikativ. Dess fonologiska funktion bestäms av minimala par 

som /ʂi/ (ja) ≠ /ʐi/ (gå IMP 2PL), /ˈʂkoa/ (kvast) ≠ /ˈøkoa/ (svans), /ˈgraʂa/ (dynga) ≠ 

/ˈgrasa/ (tjock, F), /ʂɛla/ (trappa) ≠ /sɛla/ (sadel). Realiseras ungefär som [ʂ] i 

svenskan ”fors”. 
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 /ʐ/ - Tonande, retroflex, frikativ. Dess fonologiska funktion bestäms av minimala par 

som /ʐir/ (att gå) ≠ /dir/ (att säga), /ʐek/ (spel) ≠ /sek/ (torr), /maʐeˈnɛr/ (att mala) ≠ 

/mareˈnɛr/ (äta lunch). Tonande motsvarighet av föregående fonem. Realiseras som 

[ʐ] inte hel likt franska ”jour” utan retroflex snarare än palatal. 

 

 /l/ - Tonande, alveolar, lateral aproximant. Dess fonologiska funktion bestäms av 

minimala par som /lek/ (ort) ≠ /pek/ (lite), /ˈleʐer/ (att läsa) ≠ /ˈkeʐer/ (att koka). 

Realiseras som [l] likt italienska ”lui” (han). 

 

 /ʦ/ - Tonlös, alveolar, affrikat. Dess fonologiska funktion bestäms av minimala par 

som /ˈʦapa/ (hacka SUB) ≠ /ˈkapa/ (mössa), /ˈmaʦa/ (slägga, stor hammare) ≠ 

/ˈmasa/ (för mycket), /paʦ/ (smutsig M) ≠ /paʨ/ (smutsiga PL M ). Realiseras som 

[ʦ] i tyska ”Zahn” (tand). 

 

 /ʨ/ - Tonlös, alveo-palatal, affrikata. Dess fonologiska funktion bestäms av minimala 

par som /ʨɛr/ (hästvagn) ≠ /fɛr/ (att göra), /ˈʨana/ (tik) ≠ /ˈkana/ (slang, böjligt rör). 

Den fonetiska realisationen av detta fonem rör sig runt en mer förekommnande 

alveolo-palatal [ʨ] till exempel /[ʨ]eˈdenes/, (kedjor) /[ʨ]ɛza/, (hus) /[ʨ]aˈval/, 

(häst) /[ʨ]amˈpɛna/ (klocka) som i vissa fall blir framskjuten till en labialiserad 

postalveolar affrikata [ʧʷ] i ord som /uˈ[ʧʷ]el/ /[ʧʷ]uk/ likt italienska ”cinque” (fem), 

medan andra gånger artikuleras som en bakre palatal affrikata [cç] /[cç]apa/ och 

kanske till och med som en palatal klusil [c] /[c]amp/. Det är inte alltid helt klart för 

mig vilken symbol bättre representerar talarens uttal. 

 

 /j/ - Tonande, palatal, approximant. Dess fonologiska funktion bestäms av minimala 

par som /jat/ (katt) ≠ /lat/ (mjölk), /je/ (jag) ≠ /me/ (maj), /trɛj/ (tre) ≠ /trɛr/ (kasta). 

Detta fonem har olika allofoniska realisationer. I vissa ord förekommer det som en 

tydlig palatal klusil /[ɟ]at/. I andra ord är förträngningen inte alls påtaglig och i 

sådana fall föredrar jag att transkribera det med [j] till exempel /[j]e/ (PRON 3DAT) 

och /a[j]ut/ (hjälp) likt svenska ”jag”. Ibland är förträngningen inte tillräckligt för att 

åstadkomma en klusil, i de fallen är realiseringen närmare en frikativ [ʝ] /a[ʝ]ut/, 

/[ʝ]eʐja/ (kyrka), /[ʝ]af/ (morfar/farfar) och vid uttalandet av det italienska ordet 
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”giorno”, samt andra inhemska ord, blir artikulationssättet en affrikat [ɟʝ] utan 

konsekvenser för artikulatonsstället som förblir palatalt. Därför har man aldrig 

affrikator som [ʥ], [ʤ] eller [ʤʷ]. Däremot italienska ”oggi” uttalas som /o[ʝ]i/. 

Distributionen mellan [j], [ʝ], [ɟ], [ɟʝ] är artikulatoriskt naturlig eftersom det inte 

innebär mer än en olika grader i förträngningen av tungan mot hårda gommen6. 

Affrikatan [ɟʝ] observerar jag oftare vid intervjuarens tal och intervjuarens mors tal. I 

dialogen mellan intervjuarens och Giochele hör man tydligt att den tidigare uttalar 

/jaf/ som [ɟʝaf] medan den senare snarare som [ʝaf]. Intervjuarens mor uttalar /jat/ 

(katt) som [ɟʝat] men /jaʨ/ som [jaʨ] men man hör aldrig [ɟat]. Det verkar som att 

distributionen var oregelbudent och varierade bland individerna. Det verkar också 

som att då var affrikatiseringen var mer påtaglig i efterföljande generationen och att 

klusilen [ɟ] endast bevarades av mycket gamla personer.  

 

3.1.2 Vokaler 

Fonemanalysen visade att vokalsystemet är enligt följande tabell. 

 

 Främre Centrala Bakre 

Hög i  u 

Mellanhög e  o 

Mellanlåg ɛ  ɔ 

Låg a  [ɑ] 

 

Tabell 2: vokalsystemet av cazet på 60-talet 

 

 /i/ - Hög, främre, orundad vokal. Dess fonologiska funktion bestäms av minimala par 

som /pik/ (hackyxa) ≠ /pek/ (lite), /konˈtia/ (berättelse) ≠ /konˈtɛa/ (berätta 3SG 

PRET), /ʨik/ (skrik)  ≠ /ʨuk/ (stubbe), /i/ (M PL DET.ART) ≠ /o/ (eller) ≠ /a/ (till),  

/a mi/ (till mig) ≠ /amˈɔ/ (igen; fortfarande). Realiseras som [i] likt svenska ”ilska”. 

                                                 

 

6 Jämför även svenska ”jag” uttalat i ett neutral och icke-emfatiskt läge med ”JJJAG!” i ett mer spänt läge. Det 

kan lätt hända att i andra fallet semivokalen åstadkoms som en frikativ [ʝ]. 
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 /u/ - Hög, bakre, rundad vokal. Dess fonologiska funktion bestäms av minimala par 

som /nut/ (naken) ≠ /net/ (natt), /mut/ (stum) ≠ /mat/ (galen), /kurt/ (kort) ≠ /kɛrt/ 

(kvart), /sut/ (torr) ≠ /sot/ (under), /mul/ (mula) ≠ /mɔl/ (mjuk; blött). Realiseras som 

[u] i ”bo” fast ofta kortare.  

 

 /e/ - Mellanhög, främre, orundad vokal. Dess fonologiska funktion bestäms av 

minimala par som /kel/ (det där) ≠ /kal/ (vilket), /ert/ (brannt) ≠ /ort/ (trägård till 

grönsaksodling) ≠ /ɛrt/ (redskap), /meˈnɛr/ (leda) ≠ /moˈnɛr/ (skala), /de/ (av) ≠ /dɔ/ 

(efter). Realiseras som [e] i ”rev” fast kortare. 

  

 /o/ - Mellanhög, bakre, rundad vokal. Dess fonologiska funktion bestäms av 

minimala par som /ort/ (trägård till grönsaksodling) ≠ /ɛrt/ (redskap), /rot/ (trasig, 

sönderslagen) ≠ /rut/ (rapning), /ˈroa/ (litet vattendrag, bäck) ≠ /ˈrɔa/ (jordskred 

orsakat av erosion), /moˈnɛr/ (skala) ≠ /maˈnɛr/ (skicka). Realiseras som [o] i ”gå” 

fast kortare.  

 

 /ɛ/ - Mellanlåg, främre, orundad vokal. Dess fonologiska funktion bestäms av 

minimala par som /sɛt/ (sju) ≠ /sut/ (torr), /pɛl/ (hud) ≠ /pel/ (vilja 3SG PRES), /ˈvɛja/ 

(gammal kvinna) ≠ /ˈvoja/ (nål), /jɛj/ (kom IMP) ≠ /jaj/ (tupp), /mɛrʨ/ (rutten) ≠ 

/mɔrʨ/ (döda ADJ PL). Realiseras som [ɛ] i ”älska”.  

 

 /ɔ/ - Mellanlåg, bakre, rundad vokal. Dess fonologiska funktion bestäms av minimala 

par som /ˈrɔa/ (jordskred orsakat av erosion) ≠ /ˈrua/ (komma 3SG PRES) ≠ /ˈroa/ 

(litet vattendrag, bäck), /bɔɲ/ (goda) ≠ /baɲ/ (bad). Realiseras som [ɔ] i ”åtta”.  

 

 /a/ - Låg, främre, orundad vokal. Dess fonologiska funktion bestäms av minimala par 

som /an/ (år) ≠ /un/ (en art.), /ˈkapa/ (mössa) ≠ /ˈkopa/ (skål), /pak/ (paket) ≠ /pek/ 

(lite). Realiseras som [a] i ”asp” överallt förutom i slutposition på ett flerstavigt ord 
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som har satsaccent men vars ordbetoning inte faller på sistastavelsen. I sådana fall 

realiseras det antingen som [ɑ] liknande svenska [ɑ] i ”jag” eller [ɔ]7.  

 

3.2 Elwerts analys 

3.2.1 Generella reflektioner 

Elwerts transkription av det muntliga material som han samlade ihop präglas av extrem 

noggrannhet och återspeglar en vilja att återge det exakta uttalet snarare än att undersöka 

ljudens funktion i systemet. Att nogrannt återge talarnas uttal var också mitt mål, men 

samtidigt ville jag identifiera de enheterna i systemet som bar på en betydelseskiljande 

funktion. Detta var nödvändigt eftersom syftet med min studie är att identifiera både de 

fonetiska och fonologiska ljudförändringar som har uppstått i varianten cazet sedan 60-talets 

gamla talarnas uttal tills våra dagar. Man skulle kunna tänka sig att om två personer utförde 

samma studie, i det här fallet en fonetisk beskrivning, av samma språk vid samma tidspunkt 

borde deras beskrivningar vara lika. Om detta inte är fallet och de två studierna skiljer sig i 

frågan om återgivningen av det talade språket kan detta bero på olika anledningar. Det är 

möjligt att någon genomgick ett eller flera misstag i tolkningen av ljudmaterialet, mer 

specifikt i tolkningen av ljudens artikulatoriska egenskaper. Mycket av en fonetisk 

beskrivning beror på lyssnarens personliga auditiva intryck. Detta kan leda till att två personer 

tolkar ett visst ljud olika, i synnerhet när det handlar om gradskillnader som till exempel de 

olika realiseringarna av affrikatan /ʨ/ och semivokalen /j/ inte alltid är självklara. Men 

divergenserna skulle också kunna bero på talarnas dialektala eller kanske till och med 

idiolektala särdrag. Återigen finns det en viss variation inom varianterna som beror på 

byarnas egna former. Man måste anta att detta är sant i dag precis som det var sant på 60-talet, 

även om dagens former i sig inte behöver vara desamma som för 50 eller 60 år sedan. Det kan 

också finnas ålder-, genus- och klassvariationer i språket som observatören inte märker vilket 

kan leda till generaliseringen av allofoner eller mönster av olika slag som egentligen var 

specifika för en särskild grupp. En annan orsak till divergens kan uppstå (som i detta fall) när 

de två observatörerna använder sig av olika transkriptionsystem om konverteringen från det 

                                                 

 

7 Se nästa delkapitel för ytterligare förtydligande. 
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ena till det andra inte är exakt. Därför var det mycket viktigt för mig att vara noga i tolkningen 

av AIS och Elwerts transkriptionssytem.  

Med allt detta i åtanke ska jag nu presentera Elwerts studie. Jag ska börja med 

transkriptionssytemet han använde sig av och därefter ska jag gå genom de olikheterna mellan 

hans transkription och min, och se till att förklara vad de beror på.  

 

3.2.2 AIS och Elwerts transkriptionssystem 

Elwert skriver att han använder sig av samma transkriptionssystem som det i AIS (Elwert, 

1972: 35) vilket i sin tur är baserat på Ascolis transkriptionssystem som har varit en klassiker 

inom den italienska lingvistiken under många decennier (Jaberg & Jud, 1987: 39). Före 

spekulationer kring vilka artikulatoriska egenskaper ligger bakom symbolerna i AIS och 

därmed Elwerts tramskriptionssystem är det viktigt att uppmärksamma läsaren om Jaberg och 

Juds tanke bakom det. De skriver att: 

 

Vår utredning grundas helt på det subjektiva intrycket och vårt [transkriptions]system vill bara återge det 

auditiva intrycket. [...] Därför avstår vi medvetet, i den mängd som den nutida fonetiska terminologin tillåter, 

från ljudens fysiologiska beskrivning.  

 

                                                                                                            (Jaberg & Jud, 1987: 40) [min översättning] 

 

Dessutom tillägger de att alla hänvisningar till italienska skriftspråket (toskanska) och andra 

språk som förtydligande till de transkriptionstecken de använder bara är approximationer 

(Jaberg & Jud, 1987: 39). Det följer att det i vissa fall inte finns någon säker motsvarighet till 

Elwerts tecken i IPA, och i detta läge är en personlig tolkning helt enkelt oundviklig. Det enda 

sättet för att tolka Elwerts mest tvetydiga tecken är deduktion. Mina deduktioner baseras 

delvis på AIS och Elwerts (1972) grova förtydligande men framför allt på det audutiva 

intrycket jag får från inspelningarna. Om jag utgår från att Elwert och jag transkriberade 

”samma ljud” borde det idealt också vara fallet att när han använder ett tecken X (bland AIS 

tecken) för ett visst ljud så motsvarar detta det IPA-tecken jag använder. Elwert (1972) 
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avviker från AIS transkriptionssytem i återgivningen av olika typer av palatala8 affrikator. I 

nedanstående tabeller har jag sammanfattat de tecken som AIS och Elwert (1972) använder 

och mitt förslag på hur deras symboler ska tolkas och återges med IPA. Detta är en preliminär 

tolkning som jag kommer att utveckla i efterföljande delkapitlen. Sista kolumnen innehåller 

min preliminära tolkning. Där jag var mest osäker markerade jag mitt förslag med ett 

frågetecken. 

 

AIS AIS förklaring Elwert IPA 

š it. “sc” i scena š  [ʃ]  

ž fr.”j” i jour ž  [ʒ] 

y it. ”i” i buio   y  [j] 

c῎ 

g῎ 

soprasilvano ”tg” i latg 

soprasilvano ”gi” i giat 

c῎9 

g῎ 

[cç]? 

[ɟʝ]? 

- 

- 

- 

- 

ć 

ǵ  

[ʨ]? 

[ʥ]? 

ć 

ǵ 

it. ”c” i cena 

it. ”g” i giro   

č 

ǧ  

[ʧʷ] 

[ʤʷ] 

 

Tabell 3: omvandling av AIS och Elwerts konsonantiska transkriptionstecken i IPA tecken 

 

De första tre raderna är approximationer av specifika ljud i standarditalienska och detsamma 

är sant för sista raden (för en översikt om italienska fonologi se Canepari, 1992). Det innebär 

att de användes för att återge ljud vars realisering måste återspegla den av IPA tecknen i sista 

kolumnen. Fjärde och femte raderna inte lika självklara. Elwert (1972) följer AIS i det att han 

skiljer två par av affrikator, de första beskrivna som ”förträngda medio-palatala ljud 

motsvarande soprasilvano (eller sursilvan, en variant av rätoromanska) ”tg” i latg och ”gi” i 

giat” och de senare som ”italienska affrikatorna i cena och giro” (Jaberg & Jud, 1987: 43, 44). 

Men han tilläger ett tredje par av affrikator och förklarar att:  

 

                                                 

 

8 Beteckningen ”palatala” används här i bredare bemärkelse för att indikera alla affrikator vars frikativ release 

åstadkomms någonstans vid hårda gommen gentemot den alveolara affrikatan /ʦ/.  
9 I texterna kan detta tecken och ć följas av i som indikerar att en lätt i-vokal färgar konsonanten. 
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Från inspelningarna [gjorda] på fältet hör jag ett ljud som står mellan den medio-palatala affrikatan c῎ och den 

palatala affrikatan ć (AIS omskrivning!); detsamma [gäller] för de tonlösa ljuden. De här mellanljuden återger 

jag med ć respektive ǵ, medan för de toskanska affrikatorna väljer jag tecknen č och ǧ. 

 

                                                                                                                 (Elwert, 1972: 35-36) [min översättning]  

 

Oklarheten ligger framförallt i exemplifieringen av tecknen c῎ och g῎ med ljud i soprasilvano 

utan att ge en riktig artikulatorisk förklaring. Även om AIS och följktligen Elwert prioriterar 

det auditiva intrycket framför ljudens artikulatoriska särdrag måste jag för uppsatsens skull 

lista ut ljudens artikulationssätt och artikulationsställen. En sådan analys är nödvändig för att 

veta vilka IPA tecken de står för och följaktligen skulle en fonetisk beskrivning reslutera 

missvisande eller rentav felaktig. Tidigare menade jag att Elwert kallar c῎ och g῎ ”medio-

palatala affrikator”. Denna benämning verkar referera till någon typ av affrikata vars frikativ 

release åstadkomms någonstans vid hårda gommen troligen bakre än arikulationsstället av [ʃ] 

eftersom detta redan utnyttjas av [ʧʷ]. Elwert observerar också ett mellnaljud vilket innebär 

att c῎ och g῎ måste vara auditivt tillräckligt långtifrån č och ǧ för att ”mellanljud” fortfarande 

ska vara hörbara. Jag anser preliminärt att det är rimligt att tänka på dessa tre serier som 

affrikator vars artikulationsställen gradvis går från bakre delen av hårda gommen till en mer 

avancerad position. Om det Elwert observerade verkligen är tre serier av palatala affrikator 

(”palatala” återigen i bredare bemärkelse) skulle man kunna tänka sig att dessa tre serier 

motsavarar postalveolarerna [ʧʷ] och [ʤʷ], de alveo-palatala [ʨ] och [ʥ], och de palatala [cç] 

och [ɟʝ]. I så fall skulle [ʨ] och [ʥ] med avseende på dess artikulationsställe vara Elwerts 

”mellanljud”. Jag ska nu lämna denna diskussion för att återkomma till det i delkapitlet (3.2.4) 

och gå över till vokalerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_palato-alveolar_sibilant
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             AIS                       AIS förklaring                    Elwert                             IPA 

ẹ it. ”e” i seta ẹ10 [e] 

ọ it. ”o” i gola ọ [o] 

ę it. ”e” i letto ę [ɛ] 

ǫ it. ”o” i ossa ǫ [ɔ] 

e mellan ẹ och ę e [e̞] 

o mellan ọ och ǫ o [o̞] 

ạ fr. ”a” i pâte ạ [ɑ] 

α nord it. ”a” i erba ≈ 

tys. ”e” i Tante 

a [ə]11 

 

Tabell 4: omvandling av AIS och Elwerts vokaliska transkriptionstecken i IPA 

 

Det förefaller att Elwert (1972) skiljer mellan två olika kvaliteter av /e/ och /o/. Mellanljuden 

[e̞] och [o̞] är dock ytterst sällsynta i transkriptionerna och därför bortser jag från det. 

Detsamma gäller för [ə]. 

 

3.2.3 š och ž, palatala eller retroflexa? 

Den främsta och mest systematiska divergensen mellan Elwerts och min transkription avser 

behandlingen av de icke-dentala frikativa sibilanterna. Han transkriberar dem med 

symbolerna š och ž (IPA [ʃ] och [ʒ]) men jag anser att dessa ljud bättre representeras av [ʂ] 

och [ʐ]. I och med att tecknen š och ž är approximativa motsvarigheter till italienska scena 

och franska jour det vill säga IPA [ʃ] och [ʒ] är det missvisande att använda dem för 

representera de ladinska sibilanterna. Hursomhelst är Elwert konsekvent i sin transkription 

vilket tyder på att divergensen är en fråga om konventioner.  

Dessa sibilanta frikativor liknar det svenska konsonantklustret –rs samt dess tonande 

motsvarighet i högre grad än vad de påminner om en sce/sci i italienska eller j i franska. Det 

italienska sc-ljudet är praktiskt taget identiskt med sh-ljud i engelska ship. Detta illustreras på 

                                                 

 

10 I texterna kan denna vokal följas av α och i som står för ”mörk klangfärg” respektive ”i-inslag”. 
11 I AIS beskrivs det som ett tecken för att återge norditalienska och rätoromanska obetonad [a] (Jaberg & Jud, 

1987:52). I Elwert förekommer det som allofon av [e].  
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ett tydligt sätt med hjälp av ordparen ši (”ja” på ladinska i Elwerts transkription) och 

italienska ”sci” (skidor) som inte låter detsamma. Ladefoged & Maddieson (1996: kap. 5.2) 

visar att sibilanta frikativorna är en ljudklass som tillåter väldigt mycket variation både 

auditivt och i beaktande av artikulationsställe. De sammanfattar de sibilanta frikativorna 

enligt tio artikulationsställe och ger exempel på språk där var och en av möjligheterna 

uppträder. Däremot skiljer IPA bara fyra serier: de alveolara [s], [z]; de palato-alveolara [ʃ], 

[ʒ]; de retroflexa [ʂ], [ʐ] och de alveo-palatala [ɕ], [ʑ].  

I och med att jag i den här uppsatsen följer IPAs transkriptionssytem måste jag också (liksom 

AIS och Elwert) nöja mig med en grövre approximation. Jag vill ändå hänvisa till Ladefoged 

& Maddieson (1996) där jag finner stöd för mitt val att använda [ʂ], [ʐ] i transkriptionen. 

Ladefoged & Maddieson skiljer mellan ”flat post-alveolar” ṣ, ẓ; ”domed post-alveolar” ʃ, ʒ; 

”palatalized post-alveolar” ɕ, ʑ; ”closed posta-alveolar” ŝ, ẑ; och ”sub-apical palatal” ʂ, ʐ och 

använder beteckningen ”retroflex” för både ”flat post-alveolar” och ”sub-apical palatal” 

sibilanter (Ladefoged & Maddieson 1996: 138). Men sedan definierar de som ”retroflexa” 

endast de sub-apikala (ʂ, ʐ) och de apikala post-alveolara (s, z i deras transkription) 

(Ladefoged & Maddieson 1996: 164). De icke-dentala sibilanterna i ladinska tillhör inte den 

typen av retroflexa ljud som enligt Catford är mest typiska, det vill säga med en sublamino-

prepalatal artikulation där tungans spets är bakåtvänd när den kommer i kontakt med hårda 

gommen (Catford, 2001: 88-89). I så fall skulle varken de post-alveolara sibilanterna i 

kinesiska och polska eller svenska kombination av r och s vara retroflexa även om de 

traditionellt har beskrivits på det sättet (Ladefoged & Maddieson 1996: 164, Engtrand 

2004:140). Angående supradentaliseringen kan Hock (1991) hjälpa oss att kasta lite ljus. Han 

menar att supradentaliseringen uppvisar ansenlig variation mellan olika språk, i synnerhet 

angående artikulationsstället som kan sträcka sig från tandvallen till gränsen mellan hårda och 

mjuka gommen och att bakåtvänd tunga är ett särdrag som också tillåter variation (1991: 77). 

Det som enligt honom är gemensamt för retroflexa ljud är att de artikuleras med tungans spets 

vilket stämmer överens med Ladefoged & Maddieson (1996: 164). Han menar också att 

retroflexa ljud tenderer att ignoreras på grund av att i många språk företräder de bara i något 

segment möjligen som en variant av palatala ljud medan i icke-europeiska, ”exotiska” språk 

som till exempel sanskrit har man hela klasser av retroflexa ljud (dvs. inte bara sibilanter) som 

kontrasterar distinktivt med de dentala (Hock, 1991: 78). Allt sammantaget bör de icke-

dentala frikativa sibilanterna i ladinska (åtminstone i bredare bemärkelse) beskrivas som 
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retroflexa på grund av det audutiva intrycket som är mer likt svenska –rs och olikt italienska 

sci, sce.  

För att återkomma till frågan om varför Elwert transkriberade dessa sibilanter med tecken som 

egentligen står för betydligt olika ljud, måste det handla om konvention. I AIS uppges tre 

serier av frikativa sibilanter: s/z, š/ž och ṣ/ẓ. Första paret är detsamma som i IPA, andra paret 

återger som sagt palatala och tredje paret beskrivs som ”mellanljud”. Det finns inga tecken i 

AIS tänkta för att återge retroflexa frikativor. Jaberg & Jud menar att nyanserna mellan 

sibilanterna alltid är problematiska och att till och med informanterna ofta inte uppfattar 

distinktionen från s, z (1987: 52-3). Det förefaller klart att denna grova distinktion inte tillåter 

mycket noggranhet. Med andra ord arbetade Elwert med det han hade tillhands och det som 

närmast kom hans auditiva perception.  

 

3.2.4 Distributionen av a, ạ och i ǫ slutposition 

En annan punkt som behöver ytterligare förtydligande är behandlingen av distributionen av 

allofonerna [a], [ɑ] och [ɔ] (i Elwert ạ och ǫ) i slutposition. Elwert (1972) beskriver 

distributionen på följande sätt:  

 

a i slutposition bevaras [från latin]. Kvaliteten är föremål av stark svängning. I cazet hörde jag ạ för det mesta, 

från mycket gamla personer även ǫ. I Pozza och Vigo hör man tydligt ǫ…  

 

                                                                                                                       (Elwert, 1972: 70) [min översättning] 

 

För det första är det värt att observera att den här beskrivningen passar väldigt bra ihop med 

mina iaktagande i ljudmaterialet. Även om ljudmaterialet på brach är alltför fragmentarisk för 

att kunna analysera detta fenomen i nedre dalen är det klart från analysen av en cazet talares 

uttal att allofonen vanligtvis är [ɑ] men ibland även [ɔ]. Det är värt att notera att talaren i fråga 

var över 90 år gammal i början på 60-talet och följaktligen kring 70 år när Elwert utförde sin 

studie. Med andra ord var han en av de gamla personer från vilka Elwert kunde observera 

allofonen [ɔ].  

Som jag redan har skrivit i fonemanalysen i delkapitlet 3.1 förekommer [ɑ] och [ɔ] som 

allofonerna av [a] endast i slutposition när sista stavelsen av ett flerstavigt ord är obetonad, 

men bara när ordet i fråga har satsaccent ofta när det kommer före en paus medan den inte 
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förekommer om ordet uttalas ihop med det efterföljande. Följaktligen kan dessa allofoner inte 

förekomma i enstaviga ord som till exempel la (DET.ART F), na (INDET.ART F ), ma (men) 

och inte heller i ord vars betoning faller på sista stavelse som till exempel inʐiɲˈa, (redo), 

ʂcomenˈza (börjat), preˈa (bett). Jag ska visa med två exempel hur satsaccent styr i vilka 

kontexter dessa allofoner uppträder.  

 

-  el                       bruˈʐ-ɛa                   ˈɛga      de   vitɑ!  

- PRON.3SG. M   bränna-IMPF.3SG    vatten  av  liv 

- Han brände brännvin (akvavit)! 

 

I exemplet ovan förekommer det tre ord som möjligen kan få den bakre allofonen, men i 

själva verket är det bara ordet /vita/ som uttalas av talaren som [vitɑ]12. Anledningen till detta 

är att satsen produceras snabbt med ett enda andetag och satsen slutar med extra prosodisk 

betoning på sista ordet. Det är typiskt att finna den bakre varianten [ɑ] i sådana fall. Se nu på 

nästa exempel: 

 

-  el       ˈʐ-ia                dɔ   ˈrɛjʐ-es   e      el        bruˈʐ-ɛa             ɛga     de ˈvita    e ...     

kaˈpe-ʂe-ʂte? 

-  PRON gå-IMPF. 3SG  efter   rot-PL  och  PRON  bränna-IMPF. 3SG  vatten   av  liv  och... 

förstå-FRMORF-2SG 

-  Han letade efter rötter och brände brännvin och … förstår du? 

 

Denna sats är nästintill identisk den föregående och kommer mycket nära den andra i texten 

men ändå uppvisas ingen [ɑ] eller [ɔ] i ordet vita. Varför är det så? Svaret har med satsens 

prosodi att göra. Här får vita inte satsaccent och förekommer inte heller sist i meningen. 

Konjunktionen e (och) uttalas av talaren efter vita nästan som om de var ett enda ord, [vitae]. 

Pausen kommer efter ordet e och därför företräder ingen bakre allofon. Allofonerna [ɑ] och 

[ɔ] är egentligen mycket mer sällsynta än vad Elwerts transkriptioner ger intryck av. Han 

transkriberar /a/ som ạ det vill säga [ɑ] i cazet och som [ɔ] i brach i alla kontexter där 

                                                 

 

12 Utropstecken signalerar den prosodiska betoningen. 
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allofonen kan förekomma men inte nödvändigtvis gör det. Det förefaller att Elwert (1972) 

överanvände allofonen [ɑ] i sina transkriptioner av cazet och generaliserade dess användning 

även i fall där det kanske inte skulle ha förekommit.  

En till sak som jag ser i Elwert (1972) och som förbryllar mig är transkriberingen av den 

klitiska partikeln pa13 med den bakre allofonen [ɑ]. Detta strider mot principen att bara 

flerstaviga ord kan ta den bakre allofonen. Antingen misstog sig Elwert och generaliserade 

allofonen till ett ord där denna allofon inte kan förekomma eller så uttalades /a/ som dess 

bakre allofoniska variant. Om det stämmer att partikeln pa uttalades med den bakre allofonen 

behöver man ge en förklaring till det. Man kan tänka sig att faktumet att denna partikel är 

mycket högfrekvent och ofta befinner sig i positioner av stark satsbetoning skulle förklara 

förekomsten av de bakre allofonerna. Hursomhelst förekommer partikeln pa aldrig med den 

bakre allofonen i ljudmaterialet. En sista reflexion är att mönstret för förekomsten av de bakre 

allofonerna kommer till stor del från en enda talare, och därför kan man inte utesluta att detta 

utgör den talarens särskilda idiolekt. 

 

3.2.5 Distributionen av c῎, ć och č 

Nästa punkt som behöver diskuteras berör de palatala affrikatorna. I inledningen till det här 

kapitlet tolkade jag Elwerts tre serier av affrikator: c῎/g῎, ć/ǵ och č/ǧ som [cç] / [ɟʝ], [ʨ] / [ʥ] 

och [ʧʷ] / [ʤʷ].  

Eftersom de tonlösa ljuden inte ter sig helt symmetriskt till dess tonande motsvarigheter vill 

jag behandla dem enskilt. Se därför nästa delkapitel för diskussionen kring g῎, ǵ och ǧ. I detta 

delkapitel ska jag diskutera distributionen av c῎, ć och č och jag ska visa hur denna återspeglar 

en övergångsfas i processen av fusion som gjorde att den ursprungliga och kontrastiva 

palatala affrikata cç eller klusilen c till slut sammanfogades med affrikatan /ʧʷ/.  

 

Som sagt beskriver Elwert c῎, ć och č (och även g῎, ǵ, ǧ) som tre affrikator. Jag har också 

påpekat att det jag hör i ljudmaterialet är en växling bland den mest återkommande alveo-

palatala [ʨ], den labiala-postalveolara [ʧʷ], den palatala affrikatan [cç] och till och med 

klusilen [c]. Det borde inte råda något tvivel om att Elwerts č motsvarar standarditalienskans 

                                                 

 

13 Denna partikel används som frågepartikel och i samband med imperativa former.  
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labiala-postalveolara affrikatan [ʧʷ]. Detta framgår både från AIS förtydligande och från det 

intrycket jag får från inspelningarna. Därför kan jag dra slutsatsen att motsvarigheten č = [ʧʷ] 

är korrekt. Lite oklarhet återstår angående vad Elwert egentligen menar med c῎ och ć. Han 

använder c῎ för att återge det han kallar en ”medio-palatal affrikata” vilket jag först tolkade 

med [cç] och föreslog [ʨ] för mellanljudet ć, alla följda av frågetecken för att signalera 

osäkerheten. I Elwerts transkriberade texter förekommer c῎, ć och č oregelbundet vilket tyder 

på att dessa tre affrikator är allofoner i fri distribution. I texterna kan till och med samma ord 

först transkriberas på ett sätt och och sedan på ett annat till exempel pićola och pičola i text 

nr. 1 från övre dalen14 (se bilagan). Följaktligen kan vi vara säkra på att de olika tecknen inte 

var tänkta för att återge olika fonem15.  

I texterna från övre dalen skrivna på varianten cazet är č det tecken som uppvisas mest och det 

är det tecken som Elwert använder för nästan alla ord i gloslistan16. Allofonen c῎ förekommer 

i vissa ord som till exempel c῎aŋ (hund), c῎ɛza (hus), el c῎apa (ta 3SG M), c῎aval (häst), 

c῎amiŋ (skorsten), c῎ɛrn (kött) med mera. Detsamma gäller för nedre dalen där dessa ord 

transkriberas med c῎ͥ. Mellanljudet ć förekommer bara en gång i cazet men används flitigt i 

transkriptionen av texterna från nedre dalen. Elwert beskriver utförligt de palatala 

affrikatornas ljudutvecklingen från vulgärlatin:  

 

Vulgärlatin c [dvs. /k/] före e och i ger č (ibland uttalat ć [i en fotnot]): *cerumen > čerúm, cinere > čęnder [...].  

Vulgärlatin c före betonade liksom obetonade a och au palataliseras. Det ursprungliga resultat c῎ som Gartner 

observerar i Val Gardena är i övre dalen nästan alltid förträngt till kompromissljudet ć som i sin tur går tillbaka 

till č. (Scheuermeier observerar nästan alltid č i Penia [i en fotonot]). I nedre dalen hörde jag sällan č och mest ć 

med ett lätt i-intryck. Skillnaden mellan resultatet från c ͤ/ ͥ > č och c ͣ > c῎/ć är alltså bäst bevarad i nedre dalen än 

i övre dalen. Till exempel: i OF har man ćarięr < carricare, ćamp, ćandęylạ, ćawrạ < capra, ćęzạ < casa, ćef < 

capu, ćarboŋ,  ćęr < carru, ćanćel < cancęllu, ćavęy < capilli, ćapel < cappellu, ćavál; ofta också: čantoŋ, čapel; 

sällan:  c῎uʦé (sko). I UF har man: c῎ͥaf, c῎ͥ aŋ, c῎áͥwrǫ, c῎ͥančél, c῎ͥapel, sällan č: čampaníl.  

 

                                                                                                                   (Elwert, 1972: 83-4) [min översättning] 

 

                                                 

 

14 Detta sker oftare i texterna från nedre dalen (se bilagorna).  
15 Kom ihåg att Elwert inte behandlar ljudens betydleseskiljande egenskap och därför kan man inte följa 

principen ”ett tecken-ett fonem”.  
16 I gloslistan är transkriptionen grövre än i texterna. 



Uppsala     Universitet                                                                                                                  

Armin Chiocchetti 

HT 2016 

 

37 

 

 

Pluralformerna intresserades också av palataliseringen: 

 

-i i sluposition av pluralformerna orsakar palataliseringen av den föregående konsonanten. Det uppkommer 

följande fall: 

[...] 

2. b) ʦ > č: manʦ : manč; ... 

3. a) romanska -k från lat. kk, lat. -k- efter -au- och efter konsonant > č: tǫk : tǫč; [...] pek < paucu: peč; ... 

4 t > č: nut : nuč; ... 

 

                                                                                                                (Elwert, 1972: 116-17) [min översättning]  

 

Elwerts beskrivning illustrerar hur utvecklingen av latin CA i första hand inte gav samma 

resultat som utvecklingen av CE och CI (kom ihåg enligt Elwert c ͤ/ ͥ > č och c ͣ > c῎/ć). I själva 

verket är utvecklingen av latin CA en skild process från utvecklingen av CE och CI känt som 

”gallo-romanska palataliseringen” eller ”andra palataliseringen” som har intresserat alla gallo-

romanska språk och gjorde att latin /k, g/ blev /ʧ, ʤ/ framför /a/ (Buckley, 2009: 40). Detta 

skedde några sekler senare och helt oberoende av den första palataliseringen som intresserade 

latin /k/ framför främre vokaler av de flesta romanska språk (Buckley, 2009: 39-40). 

Palataliseringen av vulgärlatin /k/ framför /a/ är ett underligt och inte helt förstått fenomen 

eftersom palataliseringen vanligen förekommer framför en av de främre vokalerna /i/, /e/ /æ/ 

och /ɛ/ (Millar 2007: 75, Hock 1991: 73). Även om alla lingvister inte är av samma åsikt en 

hel del tycker att palataliseringen kan ha skett i avsaknad av en främre vokal (Buckley, 2009: 

47). Utan att fördjupa mig in i diskussionen vill jag ändå påpeka att i varianten brach finns det 

gott om ord utvecklade från latin CA som palataliserades framför /a/ utan det minsta spår av a 

> æ eller a > ɛ (se Elwert 1972: 42-56 om utvecklingen av vulgärlatin betonad /a/ i cazet).  

Eftersom palataliseringen av latin CA gav något olikt palataliseringen av latin CE/CI kan vi 

inte acceptera CA > ʧ utan vidare förklaringar därför att detta skulle strida mot Elwerts 

observationer. Chiocchetti (1983) och Ghetta & Chiocchetti (2014) bevisar genom 

granskningen av tidiga texter från 1800-talet skrivna på varianten brach att utvecklingen av 

latin CA samt plural formen < -t/-k + i på den tiden kontrasterade distinktivt med affrikatan 
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tidigare utvecklad från latin CE/CI och plural formen < -ʦ + i17. Författarnas ställning grundas 

på det faktumet att i texterna stavades dem systematiskt olika. Chiocchetti (1983) analyserar 

en text skriven mellan åren 1869 och 1883 där man har till exempel tgiasa (hus) och tgiar 

(hästvagn) men cerva (hjort) och cent (hundra), på samma sätt som man har pluralformerna 

betc (SG bez [beʦ]) och mantc (SG manz [manʦ]) men mortg (SG mort) och dutc (SG dut). I 

en ännu tidigare text från 1812 (den första texten någonsin skriven på ladinska i Val di Fassa) 

analyserat i Ghetta & Chiocchetti (2014) har man samma mönster: chiappar (ta, fånga) och 

chiasa (hus) mot tschanta (skjorta) och tschutar (titta), och rotg (sönderslagna) mot till 

exempel viatsch (resa). Ortografin, ofta inspirerad från tyska, varierar men det förefaller 

tydligt att stavningen återspeglar ett behov att visa att distinktionen mellan de ljuden är viktigt 

och systematiskt. Stöd för den här ställningen kommer från faktumet att klustret «tg» ännu 

idag finns i den officiella ortografin av sursilvan rätoromanska där den representerar en ”post-

palatal klusil” som kontrasterar distinktivt med den ”medio-palatala affrikatan” normalvis 

stavad med tyskans ortografi «tsch» (Chiocchetti, 1983: 156; Candinas, 1986: XII). Samma 

mönster med olika ortografiska konventioner finner man också i nedre Engadin (Ganzoni, 

1983: 12-13). En systematisk alternering är inte ett bevis i sig att två ljud kontrasterar 

distinktivt, det som krävs för att fastställa det är genom det ”minimala par testet”. 

Hursomhelst förväntas den post-palatala klusilen förekomma i alla de fall där man finner 

palataliseringen av latin CA medan den ”medio-palatala affrikatan” lär vara resultatet av den 

skilda palataliseringen av latin CE och CI. Terminologin är en aning oklar i synnerhet i 

jämförelsen med AIS/Elwert som kallar ”medio-palatal” den första serien c῎/g῎. Men det 

förefaller att ”post-palatal klusil” bara kan referera till en palatal klusil, [c] i IPA, och den 

”medio-palatala affrikatan” måste vara likvärdig Elwerts č det vill säga den labiala post-

alveolara [ʧʷ]. Frågan är nu om AIS och Elwerts ”förträngda medio-palatalen” c῎ är en 

affrikata [cç] eller en klusil [c]. Jag ska återkomma till det senare. Samtidigt anser jag att både 

[ʨ] och [ʧ] är lämpliga kandidater för mellnaljudet ć. På så sätt stämmer resonemanget med 

iaktagande av både Elwert och Ghetta & Chiocchetti. I nedanstående tabeller har jag 

sammanfattat den allofoniska distributionen av c῎, ć och č i Elwerts (1972) transkriberade 

                                                 

 

17 Observera att Elwert inte rapporterar för någon skillnad i plural formerna. 
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texter och därefter i det ljudmaterialet som jag har transkriberat. Inom parentes står det hur 

många gånger allofonen användes i texten för det ordet.  

 

c῎ c῎ę́zạ(9) ę́nc῎e/nę́nc῎e(1) c῎aŋ(5) c῎ápạ(1) c῎avál(2) c῎ęrn(2) c῎amíŋ(2) c῎aʦét(1) pec῎á 

(1) vác῎ạ(1) 

ć píćolạ(1) 

č čiŋk(2) ę́nče/nę́nče(10) píčolạ(9) čápạ(1) štač(2) duč(3) onč(1) čę́venạ(1) čampedél(1) 

ǧáčạ(1) soríčes(2) čęnt(1) váčạ(1) učél(1) čuk(1) 

 

Tabell 5: den allofoniska distributionen av c῎, ć och č i Elwerts transkriberade texter (cazet) 

 

c῎  c῎ͥ amíŋ(1) c῎ͥ ázǫ(1) c῎ͥ arn(1) c῎ͥ apár(3) c῎ͥ anačé(2) c῎ac῎adór(1) 

ć ćiázǫ(>5) ćiar(>5) ćiaštél(1) ćiárie(1) ćiántǫ(1) ćiamíŋ(1) ćerír(2) jić(2) lećiár(1) mǫrć(2) 

štać(1) duć(2) ćǫk(2) 

č tréče(1) váče(1) vęrč(1) tináčes(1) ę́nče(2) tenč(1) towč(1) sač(1) ič(1) ač(1) léčete(1) 

lonč(1) čošedár(1) štráče(1) c῎anačé(2) duč(1) čukes(1) čiŋk(1) 

 

Tabell 6: den allofoniska distributionen av c῎, ć och č i Elwerts transkriberade texter (brach) 

 

[c,cç,] caˈpa, camp (2), icç (2), facç 

[ʨ] ʨeˈdenes, ʂbraʨoˈla, ˈʨɛza (3), ʨaˈval (3), ʨamˈpɛna (2), ʨaˈʂtel (2), ʨaˈpa (2), ronʨ (2), 

peʨ, ˈboʨa, vaˈlɛnʨ, ˈvaʨes, ʨuʨ, towʨ, duʨ, sɛnʨ 

[ʧʷ] konˈtraʧʷ, kaˈʧʷa, ʧʷuk, mɛrʧʷ, soˈriʧʷa, soˈriʧʷes, uˈʧʷel(2), beʧʷ 

 

Tabell 7: den allofoniska distributionen av c῎, ć och č i ljudmaterialet från 60-talet (Giochele deStochier) 

 

De här tabellerna är mycket talande. Ingen av korpusarna uppvisar den idealiska 

distributionen som lär ha uppstått på 1800-talet när /c/ och /ʧʷ/ bildade en fonematisk 

kontrast. I cazet borde ortnamnet čampedel (<campus) och pluralformerna stač, duč, onč (< t 

+ i) förekomma med c῎, och observera att pićola, c῎apa och vac῎a också förekommer som 

pičola, čapa och vača. I brach återspeglar distributionen bättre den forna distinktion där alla 

ord utvecklade från vulgärlatin CA förekommer med c῎ eller ć förutom pluralformerna tenč, 
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touč, ač (igen < t + i ) med č. Lägg märke till att många ord från c῎-klassen faller i ć-klassen, 

och därför har man ćaza, ćar, ćastel etc. från vulgärlatin CA > c῎ > ć (dvs. /k/ > /c/ > [ʨ]). I 

båda varianterna är det dock tydligt att distributionen inte är så oregelbunden som det tidigare 

såg ut att vara.  

Raderna med allofonen c῎ är utan undantag i fullständigt enighet med den naturliga 

utvecklingen av CA. Ć-raderna visar tydligt mot vilken riktning utvecklingen av 

artikulationsstället går nämligen framåt längs hårda gommen c῎ > ć (/c/ > [ʨ]). Č-raderna är 

röriga i det att där finns det en blandning av ord som motsvarar latin CE/CI till exempel učel 

(< *aucellu), ett par ord utvecklade från latin CA som vača (< VACCA) och flera ord 

motsvarande pluralformen t/k + i, till exempel tenč, touč, sač, med mera. Man kan anta att /c/ 

började uttalas alltmer som [ʨ] och efteråt även som [ʧʷ]. I så fall vore detta en graduell 

ljudförändring som går från /c/ till /ʧʷ/ genom mellansteget [ʨ]. En annan tolkning är att 

denna är en process av lexikalisk spridning det vill säga en process där ett ljud, i detta fall [ʨ] 

och [ʧʷ] sprider sig och tar över ord som normalvis förekommer med ett annat ljud (i denna 

kontext [c]). Detta medför att fonemet /c/ som realiseras alltmer likt /ʧʷ/ förlorar så 

småningom sin functional load tills att talarna inte kan känna igen kontrasten och kontrasten 

försvinner. Med få utvalda ord från varianten brach ska jag representera på ett tydligare sätt 

denna möjlighet /c/ > [ʨ] > /ʧʷ/.  

 

          1         2         3        4        5       6       7    8      9     10     11     12     13         14    15                         

c῎    c῎arn  c῎apar  c῎amin c῎aza  -        -       -      -      -       -        -        -       -        

                                ↕        ↕        ↓       ↓       ↓     ↓     ↓       ↓       ↓       ↓       ↓ 

ć                           ćamin  ćaza   ćar  ćastel  jić  duć   -       -        -       -        - 

                                                                                    ↓       ↓       ↓      ↓        ↓ 

č                                                                                  sač   touč   ač  enče   lečete   tinačes ič  

 

Tabell 8: den lexikaliska spridningen av ć [ʨ] och č [ʧʷ] eller om man vill den progressiva framskjutning av c῎ 

[c] 

  

Nr 1 och 2 i tabellen visar c῎-ord (latin CA) som endast förekommer med c῎ i texterna vilket 

betyder att den ursprungliga realiseringen är intakt. I exemplen 3 och 4 förekommer ord med 

både c῎ och ć (dubbelpilen ↕ betyder att den ena formen inte utesluter den andra, båda 



Uppsala     Universitet                                                                                                                  

Armin Chiocchetti 

HT 2016 

 

41 

 

 

transkriptioner finns i texterna), exemplen från 5 till 8 visar ”c῎-ord” som bara förekommer 

med ć (enkel pil under sträcket betyder att ordet har gått över till nästa klass). I exemplen 9-13 

är övergången från c῎ till č fullbordad. De sista exemplen (14 och 15) visar ord från č-klassen 

som bara förekommer med den allofonen. Det är lite osäkert hur 15 ska bete sig, enligt Elwert 

(1972: 150) är pronomenet ič (3PL) den naturliga utvecklingen av igi (3PL) men i Chiocchetti 

(1983: 159-160) finner man det tillsammans med utvecklingarna av latin CA.  

Data i schemat är tagna från transkriptionen av olika texter som berättades av samma person. 

Alla möjliga generaliseringar som kan göras utifrån det återspeglar bara en persons idiolekt 

och är därför inte representativt för hela språksamhället i sin helhet men däremot är det rimligt 

att tro att mönstret tabellen visar är en sannolik generalisering över den lexikaliska 

diffusionen eller ljudutvecklingen som slutligen ledde till att /c/ sammanfogades med /ʧʷ/. 

Jag kan inte låta bli att observera att stavningen i chiappar och chiasa eller tgiasa och tgiar 

med i påminner om Elwerts transkription av nedre dalens texter c῎ ͥ aza och c῎ ͥ apa vilket 

förstärker ännu mer samstämmigheten mellan dessa orelaterade källor. Dessutom anser jag att 

[i]-inslaget som Elwert hör i nedre dalen är en konsekvens av det palatala artikulationsstället. 

Detta beror på att artikulatiosstället vid [c] är närmare hårda gommen där [j] åstadkoms. 

Infogningen av en icke-segmentell approximant [j] är normalt vid artikuleringen av palatala 

ljud (Hock, 1991: 73). Detta kan tas som ett ytterligare bevis på att palataliseringsprocessen i 

nedre dalen låg på ett tidigare stadium än i övre dalen. Man kan tänka sig att varianten brach 

idealt uppvisade sekvensen [c] - [ʨ] - /ʧʷ/ där den första på 40-talet fortfarande var en äkta 

klusil och därmed [i]-inslaget som bevarades även när detta uttalades som en affrikata i andra 

stadiet, båda som allofoner av /ʧʷ/. En finfonetisk transkription för brach vore därför [cʲ] - [ʨʲ] 

- [ʧʷ]. I övre dalen hade affrikatiseringen redan skett och i-intrycket försvann till följd av 

affrikatans frikativa release. I cazet skulle den finfoentiska transkriptionen vara: [cç] - [ʨ] - 

[ʧʷ].  

Denna förklaring har dubbelvinsten att tydliggöra den fonetiska skillnaden som Elwert (1972) 

observerar mellan affrikatornas serie i brach och cazet utan att det ska strida med den 

väsentliga enighet mellan de två. 

 

Nu när palataliseringen tydliggjorts i fonetiska termer vill jag se närmare på hur det 

fonologiska systemet påverkades. Ghetta & Chiocchetti (2014: 66) menar att kontrasten 

mellan /c/ och /ʧʷ/ förblev påtaglig tills nyligen i Moncion. I en diskussion kring denna fråga 
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medger en av författarna att bevis på minimala par som /leʧʷ/ (3SG) < LEGIT (han/hon läser) 

mot /lec/ (PL av let (säng)) och /maʧʷ/ (PL av maʦ (kortlek)) mot /mac/ (mat-PL (galen)) med 

flera var bevarade åtminstone fram till 80-talet. Närvaron av minimala par bekräftar att 

distinktionen var fonematisk. 

Om allt det som har sagts hittils stämmer skulle man kunna sammanfatta hela processen av 

palataliseringen av latin CA i ladinska fram till 40- och 60-talet på följande sätt: /k/ > [kʲ] > /c/ 

> [cç], [ʨ] > / ʧʷ/. Det är egentligen inte viktigt i fonologiska termer om /c/ realiserades som 

en palatal klusil [c] eller en palatal affrikata [cç]. Det som är väsentlig här är 1) att på 1800-

talet /c/ kontrasterade distinktivt med /ʧʷ/ och 2) att på 40-talet var kontrasten förlorad nästan 

överallt, det som återsod var en allofonisk distribution mellan realiseringar som inte tillhörde 

två fonem utan bara ett. Det förefaller att både /k/ > /c/ och /c/ > /ʧʷ/ var paradigmatiska 

ljudförändringar det vill säga de påverkade det fonologiska systemet. Man ska komma ihåg att 

i ladinska utöver k > c har man också kʷ > k (kʷ står för latin QU som i ladinska blir [k] 

(Elwert, 1972: 85)). Detta innebär att efter att latin /kʷando/ blev ladinska /kan/ (när) och latin 

/kanis/ blev ladinska /can/ (hund) (”c῎aŋ” i Elwert: 1972) den betydelseskiljande kontrasten 

som i latin var mellan /kʷ/ och /k/ (Oniga, 2007: 31) förlorades medan en ny mellan /k/ och 

/c/dök upp. Flera ord som började med /ka/ inlånades efteråt (Elwert, 1972: 84). Det innebär 

att i ladinska kontrasterade /k/ med både /c/ och /ʧʷ/. Observera att /ʧ(ʷ)/ saknades i latin 

(Oniga, 2007:31) men introducerades i ladinska genom de redan diskuterade utvecklingarna 

av latin CE, CI och pluralformen < ʦ + i. I ladinska introducerades också ord som började 

med /ʧʷa/ via skilda ljudutvecklingar till exempel vulgärlatin CISTERNA > časterna (cistern) 

(Elwert: 1972, 83) och lånord av icke-latinskt ursprung vilket /ʧʷanta/ (kjol) verkar vara 

(Iannàccaro m.fl.: 2015). Det förefaller att /ʧʷanta/ måste ha kontrasterat distinktivt med 

/canta/ < latin CANTAT /kantat/ (sjunga 3SG). Så småningom blev kontrasten mellan /c/ och 

/ʧʷ/ alltmer svag i synnerhet i cazet där den vokaliska ljudförändringen a > ɛ och senare > e 

(beskrivet i Elwert 1972: 42-54) mer utspred än i brach, kan ha främjat framåtskridandet av 

palataliseringen tills att kontrasten helt förlorades. Ljudförändringen a > ɛ och senare > e är 

också orsaken till att allofonerna förekommer oregelbundet eftersom till synes resulterar 

orden från latin CA lika som de från CE. Allt sammantaget resulterade detta i en ytterligare 

paradigmatisk ljudförändring som reducerade antal fonem i konsonantinventariet. Detta är ett 

typiskt fall av fusion (engelska merger) där det fonologiska systemet reduceras genom 

förlusten av ett fonem (Millar, 2007: 98). Det följer att ”svängningen” som Elwert (1972) 
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finner i affrikatorna är relikten av den gamla distinktiva kontrasten som på 40-talet, när han 

utförde sin studie, redan var förlorad i övre dalen och var på väg att förloras även i nedre 

dalen, förutom åtminstone Moncion (men se nedan!) vilket han inte märkte.  

 

Jag har sagt att den kontrastiva oppositionen mellan /c/ och /ʧʷ/ redan var förlorat på 40-talet 

även om den allofoniska distributionen i nedre dalen fortfarande återspeglade den 

ursprungliga utvecklingen. Att oppositionen var förlorad i övre dalen framgår ganska tydligt 

från den oregelbundna distribution som uppstår i texterna men det inte är lika tydligt i nedre 

dalen där Elwert (1972) skriver att den är mer bevarad (se citat s. 37). Den enda anledning för 

att tro att oppositionen var förlorad i nedre dalen ligger på det faktum att Elwert inte 

rapporterar en fonologisk skillnad mellan c῎ och č. Men eftersom han aldrig uttryckligen 

rapporterar för segmentens betydelseskiljande egenskaper skulle det vara ett misstag att bara 

anta det. Det enda sättet att veta om det finns en kontrastiv distinktion mellan olika ljud är, 

som sagt, genom det minimala par-testet som beskrivet i till exempel Labov (1994: kap. 12.2) 

vilket Elwert (1972) inte redogör för. Med andra ord kan vi inte hävda att oppositionen var 

helt förlorad i UF eftersom detta antagande ligger på evidensen av en enda informants uttal 

(Ermanno Pescol) som på den tiden var 35 år gammal. Jag anser att det är fullt möjligt att 

oppositionen fortfarande levde, kanske bara hos äldre individer, åtminstone i nedre dalen. Det 

vi kan säga med säkerhet är att oppositionen var på väg att förloras och att den först förlorades 

i övre dalen och sedan i nedre dalen. Med andra ord fanns det en dialektal och social variation 

i frågan om den distinktiva oppositionen som troligen bevarades i nedre dalen hos äldre eller 

gamla personer.    

 

3.2.6 Distributionen av g῎, ǵ, ǧ och y 

Vid sidan av de tonlösa affrikatorna obseverar Elwert (1972) tre grader av tonande affrikator: 

g῎, ǵ, ǧ. Elwert beskriver dem som symmetriska till de tonlösa vilket betyder att den enda 

skillnaden mellan c῎, ć och č och g῎, ǵ, ǧ är att de senare produceras med stämläpparnas 

vibration medan artikulationssätt och ställe är exakt detsamma. Till dessa tillägger han en 

fjärde realisering y. Man kan utgå från att g῎ motsvarar en tonande palatal klusil [ɟ], möjligtvis 

lätt affrikatiserad till ɟʝ, för ǧ kan man föreslå en tonande labial postalveolar [ʤʷ] och [ʥ] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_affricate
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eller [ʤ] för mellanljudet ǵ. Fjärde ljudet y kan bara referera till en palatal semivokal [j]. 

Elwert beskriver den diakroniska uppkomsten av dessa ljud på följande sätt: 

 

Vulgärlatin g före a palatiseras till g῎. I flerstaviga ord blir förslutningen av g῎ oftast reducerat till y. När 

förslutningen bevaras, vilket oftare sker i UF., artikuleras den närmare tandvallen: ǵ; men förskjutning räcker 

aldrig för att en ǧ ska åstadkommas. I gallu och *gattu förekommer mest g῎, mindre vanlig är ǵ: g῎al, g῎at, ǵal, 

ǵat, sällan yal, yat. I flerstaviga ord: yalina, yata (UF. även ǵalínǫ, ǵatǫ); *gamba ger i OF. Yáma.  

 

                                                                                                                       (Elwert, 1972: 85) [min översättning] 

 

Detta går hand i hand med utvecklingen av latin CA med enda skillnaden att i det här fallet 

riktar svängningen både mot en affrikata och en semivokal. Det är intressant att notera hur 

ladinska behandlar de tonande affrikatorna i italienska lånord:  

 

I lånord från italienska blir italienskans ǧ utbytt med den medfödda g῎ som sedan kan bli ǵ och y: g῎úditse, 

ǵúditsio, g῎ušt, ǵelóžo, yelóžo.  

 

                                                                                                                       (Elwert, 1972: 85) [min översättning] 

 

Åt samma håll går andra utvecklingar från vulgärlatin. 

 

Med y från diftongen ye < ę försvagas [vulgärlatin] l till ɫ [IPA ʟ], reduceras till y och blir sedan antingen g῎ eller 

ǵ (ljuden g῎ och ǵ är vanligare vid isolerat uttal medan i talspråket förekommer oftare y [i en fotnot]): lepore > 

OF. yéver, UF. g῎ébęr.  

 

                                                                                                                       (Elwert, 1972: 81) [min översättning] 

 

Talspråket i OF. och UF. har eliminerat det ursprungliga klustret gl; gl blev g῎ som kan växla med ǵ och y: 

glacea > yača, glarea > yára.  

 

                                                                                                                        (Elwert, 1972: 89) [min översättning] 

 

Till skillnad från de tonlösa affikatorna behöver vi inte bry om oss en hypotetisk kontrastiv 

opposition mellan [ɟ] och [ʤʷ] eftersom latin GE/GI gav det ljudet som jag transkriberar som 

ʐ (Elwert, 1972: 85). 
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Tyvärr finns det inte många exempel av ord som innehåller de tonande allofonerna. Men trots 

att exemplen är få säger de en hel del om distributionen. Nedanstående tabellerna visar 

distributionen i cazet respektive brach texter. 

  

y ye dat.(6), yey (1), ye (1) 

g῎ g῎e dat.(18), g῎at (6) 

ǵ ǵe dat.(4)  

ǧ ǧáčạ(1)  

 

Tabell 9: den allofoniska distributionen av y, g῎, ǵ och ǧ i Elwerts texter (cazet) 

 

y luryér (1), ye dat. (5), yo(4), múye(2), laryá 

g῎ g῎e dat.(5), g῎o(1) 

ǵ ǵe dat.(13) ǵey(2) ǵo(2) ǵornádǫ(1) múǵe(1) 

ǧ - 

 

Tabell 10: den allofoniska distributionen av y, g῎, ǵ och ǧ i Elwerts texter (brach) 

 

I texterna uppvisas affrikatan ǧ bara i ett fall medan allofonerna g῎, ǵ, och y förekommer flera 

gånger. I exempeltexter från övre dalen finner vi att g῎ är den mest återkommande allofonen 

medan y och ǵ är mindre vanliga. I brach texter är ǵ med bred marginal den mest vanliga 

varianten medan g῎ och y används färre gånger. Generellt kan man säga att distributionen av 

g῎, ǵ, ǧ och y påminner om den av dess tonlösa motsvarigheter. Till exempel finner man att 

olika allofoner används för att transkribera samma ord. Elwert (1972) transkriberar ordet 

”mycket” först med y, muye och senare med ǵ, muǵe, båda fallen i en transkription av samma 

talares tal. Detsamma händer för dativ pronomenet ǧe som uppträder med alla allofoner 

förutom [ǧ]. Man kan tycka att Elwerts val att transkribera det med ǧ i gloslistan är en aning 

märkligt. Ännu märkligare är att han transkriberar 1SG nominativ-pronomenet som ǵe i 

gloslistan nästan som om det kontrasterade med dativ formen ǧe. Denna hypotes motsägs i 

texterna där båda pronomina förekommer med olika allofoner. Observera att i nedre dalen har 

man yo, g῎o, ǵo för ”jag”.  
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Jag har sagt tidigare att Elwerts transkription i gloslistan är nästan fonematisk. Man kan tänka 

sig att han använde ǧ och č som fonemtecken eftersom distributionen var oregelbundet men 

behöll ǵ för ǵe för att hålla den sklid från ǧe även om de troligen var homofona. I de fall där 

den allofonsika distributionen är komplementär och däför förutsägbar transkriberade Elwert 

allofonerna också. Till exempel ser man att /n/ och /a/ i sluposition är i gloslistan alltid 

transkriberade som ŋ och ɑ. Hursomhelst är det ganska klart att de två pronomina måste vara 

homofona i cazet, men inte brach där den ena slutade med –e och den andra med –o. Konstigt 

nog är det att i texten från OF har man g῎at (< *gattu) men ǧača (< GLACEA) istället för den 

förväntade g῎ača eller yača. Detta skulle kunna vara ett fel i transkription eftersom det 

förefaller från Elwert diakroniska beskrivning och även från min fonemanalys att [ʤʷ] inte 

existerade i ladinska, inte heller i lånord från italienska. Även om data är mycket begränsad 

kan vi se att distributionen i texten är lika rörig som för dess tonlösa motsvarigheter. 

Skillnaden är som sagt att här har vi också en semivokal in i bilden och nästan ingen 

postalveolar affrikata. Vi ser ändå att den allofoniska distributionen av 3SG pronomenet i 

dativ skiljer sig i cazet och brach där i övre dalen är g῎ den vanligaste realiseringen medan i 

nedre dalen är ǵ.  

Man kan dra slutsatsen att g῎, ǵ, (ǧ) och y likaväl som c῎, ć, č stod i allofonisk fri variation. 

Det förefaller också att 1) utvecklingen av vulgärlatin GA > ɟ var paradigmatisk eftersom det 

införde ett nytt fonem /ɟ/ som kontrasterade distinktivt med ord av olika ursprung som började 

med /ga/ (Elwert, 1972:85) vilket gav minimala par som /ɟaʧa/ (is) mot /gaʧa/ (skata) och att 

2) /ɟ/ inte kontraserade distinktivt med en postalveolar affrikata /ʤ/ eftersom detta aldrig har 

funnits i ladinska förutom som i bästa fall en vidare och extremt sällsynt realisering av /ɟ/. 

Man kan säga att de olika realiseringar av /ɟ/ som uppstod från affrikatiseringen /ɟ/ > [ʥ] > 

[ʤʷ]? och försvagning /ɟ/ > [j] förblev allofoner och hade ingen inflytande på det fonologiska 

systemet. Detta var åtminstone situationen på 40-talet. 

I fonemanalysen visade jag en annorlunda bild. Snarare än tre grader av affrikator 

observerade jag en palatal klusil [ɟ] säkerligen motsvarande Elwerts g῎, en semivokal [j] lik 

Elwerts y, en förstärkning av semivokalen nämligen [ʝ] och en antyda till affrikatisering i 

uttalandet av italienska ord ”giorno” [ɟʝorno]. Allt är sammanfattat i nedanstående tabellen.  
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[j] je Dat.(9), ajut (2), Marjorsela (3) 

[ʝ] ʝe Dat.(1), ʝe Nom. (1), aʝut (1), ʝeʐia (2), ʝaf (1), oʝi (1)  

[ɟ] ɟat (2) 

[ɟʝ] ɟʝorno (1), ʂtɛnɟʝa (2) 

 

Tabell 11: den allofoniska distributionen av j, ʝ, ɟ och ɟʝ i ljudmaterialet från 60-talet (Giochele deStochier) 

 

Vad kan förklara den här divergensen mellan min analys och Elwerts? Å ena sidan kan man 

tänka att han försökte hålla sig till symmetrin med de tonlösa affrikatorna på bekostnad av den 

fonetiska nogrannheten. Man kan också tänka sig att talaren i mitt ljudmaterial var särskild 

konservativ gällande de tonande ljuden, i alla fall mer konservativ än vad han var med hänsyn 

till de tonlösa affrikatorna. Det förefaller att utvecklingen av latin GA inte gick i samma takt 

som utvecklingen av latin CA dels för att det inte fanns en tonande affrikata ʤʷ som kunde 

orsaka eller accelerera processen av affrikatisering av [ɟ] till den slutliga sammanfogning som 

vi har sett hända med dess tonlösa motsvarighet [c], särskilt i övre dalen, och dels för att 

utvecklingen av [ɟ] också riktade sig mot [j]. Diakroniskt är /ɟ/ den direkta utvecklingen av 

latin GA och [j],[ʝ], [ɟʝ] är dess allofoner. Synkroniskt observerade jag flera [j] och på grund 

av det skrev jag  /j/ i min fonemanalys och betraktade alla andra som allofoner. Observera att 

när /ɟ/ realiseras som [j] sammansmälter det med samma palatal semivokal utvecklad från 

försvagningen av vulgärlatin -lj- och -llj- > j (Elwert, 1972: 113) och andra ljudförändringar 

som gav [j]. Det verkar inte som att ɟ och j någonsin har kontrasterat distinktivt med varandra. 

 

3.3 Analys av det nutida ljudmaterialet 

3.3.1 Inledning 

I det här kapitlet ska jag redovisa för de fonetiska och eventeuellt fonologiska skillnader som 

finns mellan 60-talets och dagens ljudmaterial. Faktum att alla talare förutom en har en annan 

variant av ladinska som modersmål kan se ut som en svaghet, dock anser jag att svagheten är 

relativ. Anledningen är att även om ladinska i Val di Fassa framträder i tre olika varianter var 

och en med egna distinktiva särdrag, så finns det ändå en hel del som är gemensamt särskilt 

om vi bortser från moenat som ofta ter sig olika. I Elwert (1972: 25-107) framgår det tydligt 

att cazet och brach delar de fonetiska och fonologiska särdrag som kommer att tas upp här. Vi 
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ska också se att de eventuella skillnaderna kommer att förtydligas. För enkelhets skull 

kommer jag nu att kalla det det gamla ljudmaterialet A och det nutida ljudmaterialet B. A och 

B representerar uttalet av samma variant av ladinska18 i olika generationer, och därför utgör 

denna jämförelse en studie av språket i verklig tid. Detta innebär att de systematiska 

skillnaderna vi ser i A och B är genuina ljudförändringar. Ljudförändringarna i fråga är av 

olika slag. Punkten 3.3.2 visar en paradigmatisk ljudförändring eftersom den påverkar det 

fonologiska systemet och har konsekvenser även på språkets morfologi. Alla de andra 

ljudförändringar är inte lika dramatiska i och med att de innebär syntagmatiska förändringar 

där alla segment helt enkelt uttalas olika, eller där allofonerna har gått ur bruk. Dessa 

ljudförändringar har inte samma påverkan på språket i sig men i vissa fall vittnar de om hur 

standardspråket (italienska) påverkat ladinska.  

Jag vill precisera att inte alla ljudförändringar som jag har observerat är fullbordade. Jag har 

avsiktligt valt att analysera talet hos unga individer för att maximera det generationella 

avståndet mellan mina två jämförelsepunkter. Uttalet hos de unga talarna kan inte 

generaliseras till hela befolkningen, men är ändå enligt mig en stark tendens bland unga yngre 

individer och definitivt den riktining som ladinska rör sig mot.   

 

3.3.2 Fusionen av /ʂ/ och /ʐ/ med /s/ och /z/ 

Från analysen av B är det klart att de frikativa sibilanter som jag beskrev som retroflexa [ʂ] 

och [ʐ] realiseras systematiskt som alveolara [s] och [z]. I så fall blir den gamla 

betydelseskiljande oppositionen mellan paren /ʂ/, /ʐ/ och /s/, /z/ inte längre aktuell.  

Detta är ett fall av obetingad fusion där två fonem sammanfogas och eftersom foneminvetariet 

reduceras är ljudförändringen paradigmatisk (Millar 2007: 98). Fusionen omfattar både den 

tonlösa och den tonande retroflexa sibilanterna. Vi ser därför att /ʂ/ > /s/ och /ʐ/ > /z/. Den 

första fusionen (/ʂ/ > /s/) är mer dramatisk därför att det påverkar också morfologin. Det finns 

en klass av ord, beskrivet i Elwert (1972: 117), som slutar på –s i singularis och ändrar det till 

-ʂ i pluralformen. Det förefaller att till följd av /ʂ/ > /s/ blir singularformen och pluralformen 

homofona. På så sätt förlorar man skillnaden mellan till exempel /ɔs/ - /ɔʂ/ (ben SG – ben PL) 

                                                 

 

18 Se diskussionen i Material och Metod kapitlet. 
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och /mɛjs/ - /mɛjʂ/ (månad – månader). På samma sätt blir homofona före detta minimala par 

som till exempel /pisɛr/ (tänka) och /piʂɛr/ (kissa).     

Mina observationer grundar sig på det intryck jag fick från ljudmaterialet. Det säkraste sättet 

för att testa om den distinktiva oppositionen är förlorad är att genomföra det minimala-par 

testet med talarna (något jag inte har gjort). Jag måste därför tillägga att vid en mycket noga 

lyssning av ljudmaterialet kan jag ibland fortfarande höra en lätt skillnad mellan sibilanterna. 

Jag skrev i fonemanalysen av A att de alveolara frikativor realiseras som dentala det vill säga 

med en mycket framskjutet artilkulationsstället, i fonetisk transkription [s̟] och [z̟]. Denna 

mycket framskjutna realisering angav jag helt enkelt med s och z, och där jag hörde en mindre 

framskjuten realisering markerade jag det med s̠ och z̠, eller om det närmade sig en retroflex, 

med ʂ̟ och ʐ̟.  

Det skulle kunna vara att de dentala sibilanterna fortfarande kontrasterar med mindre 

avancerade [s̠] och [z̠] (eller [ʂ̟] och [ʐ̟]) utvecklade från /ʂ/, /ʐ/. Det är ändå en hypotes som 

borde verifieras, men den ändrar inte faktum att tendensen pekar åt en komplett fusion av /ʂ/, 

/ʐ/ med /s/ och /z/.  

Det är klart att olika fonetiska realiseringar kan förekomma hos individerna. Denna situation 

påminner lite om de tonlösa affrikatorna på 40-talet där oppositionen var förlorad men det 

återstod en allofonisk alternering mellan olika realiseringar av det gamla fonemet /c/ som 

hade sammanfogats med /ʧʷ/.  

Den här ljudförändrigen från retroflex till alveolar kan bero på en naturlig framskjutning av 

artikulationsstället men det är mycket troligare att orsaken är italienskans inflytande. Det är 

värt att notera att ladinska /ʂ/ ofta motsvarar italienska /s/ i både kognater (relaterade ord) och 

lånord. Jämför till exempel ladinska /ˈpɛʂkol/, /beˈʂtjam/ eller /biˈʂtjaŋ/, /keʂt/ och /ʂport/ med 

italienska /ˈpaskolo/, /beˈstjame/, /ˈkwesto/ och /spɔrt/, (betesland, boskap, detta, idrott) andra 

gånger motsvarar ladinska /ʂ/ italienska /ʃ/ (till exempel ladinska /koˈɲoʂer/, /laˈʂɛr/), 

italienska /koˈnoʃere/, /laˈʃare/ (känna, lämna). Observera nu att både italienska och ladinska 

har klustret ”sibilant + klusil”, skillnaden är att sibilanten alltid är alveolar i italienska och 

alltid är retroflex i ladinska. Det följer att man i italienska har /sp/, /st/, /sk/ medan */ʃp/ */ʃt/ 

*/ʃk/ är omöjliga (Hall, 1944: 79),  ladinska har /ʂp/, /ʂt/, /ʂk/ medan */sp/, */st/, */sk/ är 

omöjliga. Man kan tänka sig att detta har gynnat förrvirringen och därmed kunde det alveolara 

uttalet sprida sig vidare till alla positioner.  
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Ladinska [ʐ] uppträder också som allofon av /ʂ/ före en tonande konsonant på samma sätt som 

italienska [z] uppträder som allofon av /s/ före en tonande konsonant. Det förefaller att 

ladinska /ʂ/ och /ʐ/ ter sig mycket likt italienska /s/ och /z/ vilket kan förklara varför 

ljudförändringen har gått mot en alveolar realisering och inte till exempel en palatal. 

Förändringen /ʂ/ > /ʃ/ och /ʐ/ > /ʒ/ skulle kanske ha varit artikulatoriskt naturligare om än inte 

på grund av italienska (i synnerhet inte /ʐ/ > /ʒ/) eftersom italienska saknar en tonande palatal 

frikativ.  

Som sagt kan man inte generalisera denna ljudförändring till hela befolkningen men vid denna 

punkt är det värt att se hur talarna i ALD uttalade /ʂ/ och /ʐ/. Det man hör i ALD är mycket 

intressant. Det verkar som den icke-dentala sibilanten hos ALDs informanter inte är en lika 

tydlig retroflex som hos de gamla talarna på 60-talet, men kontrasten mellan /ʂ/ och /s/ samt 

/ʐ/ och /z/ fortfarande är mycket tydlig i alla jämförelsepunkter. Detta innebär att /ʂ/ > /s/ och 

/ʐ/ > /z/ är en senare utveckling som än så länge bara omfattar unga talarna.  

 

3.3.3 Förlusten av de allofoniska velara nasalen och bakre vokalerna i sluposition 

Analysen av B visar att allofonerna [ŋ] och [ɑ]/[ɔ] i slutposition aldrig förekommer i talarnas 

uttal. Dessa allofoner har lämnat sin plats till alveolaren [n] och den främre vokalen [a]. De 

här ljudförändringarna kan formuleras på följande sätt: ŋ > n och ɑ/ɔ > a.  

Första fallet (ŋ > n) är intressant eftersom den utgör en kursändring av den naturliga 

försvagningen av slutkonsonanten [n] efter en vokal som ofta resulterar i förlusten av [n] med 

nasaliseringen av den föregående vokal: Vn > Vŋ > V͂ŋ > V͂ (Ohala, 1993: 247-248). I 

ladinska hade utvecklingen kommit fram till -Vŋ möjligen -V͂ŋ stadiet men sedan har velaren 

gått tillbaka till den alveolara nasalen.  

Svårare att identifiera är orsaken till a > ɑ/ɔ. Det är inte helt klart för mig om vulgärlatinska a 

först blev ɑ och sedan ɔ eller tvärtom. Utvecklingen genom a > ɑ > ɔ vore inte orimlig, men 

stämmer inte överens med faktum att bara äldre talare i övre dalen visar ɔ (Elwert, 1972). 

Även här ser det ut som att ljudutvecklingen vände om riktningen och gick tillbaka till den 

ursprungliga [a].  

Orsaken till båda ljudförändringarna kan spåras till italienskan som inte har någon av de 

allofonerna. Till skillnad från ljudförändringen diskuterad ovan har förlusten av [ŋ] och 

https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palato-alveolar_sibilant
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palato-alveolar_sibilant
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[ɑ]/[ɔ] inga konsekvenser för det fonologiska systemet, eftersom de även på den tiden när de 

existerade förekom som allofoner i komplementär distribution till /n/ och /a/.  

I ALD finner man att slut-/a/ transkiberas som i Elwert (1972) med tecknet ”å”, som enligt 

dess transkriptionssystem (se bilagan) står för en vokal mellan ɑ och ɔ, i alla 

undersökningspunkter nord om Moena (Vich, Moncion, Ciampedel, Delba). Förvåningsvärt 

nog visar endast Moncion och Vich en lätt antydan till en bakre vokal [ɑ], medan det i 

Ciampedel och Delba går att höra en tydlig [a]-vokal. Varför ALD bär på en sådan 

inkonsekvens mellan ljudfil och transkription är en gåta, men det förefaller att den bakre 

allofonen har bevarats mer i nedre dalen och möjligtvis finns bevarad ännu idag hos vuxna 

eller äldre talare.  

Till sist vill jag påpeka att faktum att Elwert (1972) observerade [ɔ] i nedre dalen, [ɑ] i övre 

dalen även [ɔ] hos mycket gamla talare samt faktum att allofonen endast finns som [ɑ] idag i 

nedre dalen låter anta att utvecklingen har mest troligen varit ɔ > ɑ snarare än tvärtom. Om vi 

vill ta vulgärlatin som startpunkt kan man föreslå att utvecklingen har skett genom a > ɔ > ɑ > 

a. 

Angående allofonen ŋ anger ALD [ŋ] för de flesta ord i Ciampedel vilket motsvarar det 

intrycket jag får från lyssningen av ljudfilerna. Ofta anger ALD [ŋ] även för Moncion där jag 

inte hör någon velar, utan snarare en alveolar. För alla andra undersökningspunkter anger 

ALD [n] vilket otvetydligen motsvarar talarens uttal.  

 

3.3.4 Utvecklingen av c῎, ć och č 

Granskningen av B visar att den allofoniska distribution hos de gamla talarnas uttal i A, har 

reducerats till en alveolo-palatal affrikata [ʨ] praktiskt taget oskiljbar från norditaliens icke-

labial postalveolar affrikata [ʧ]. Denna affrikata utgör ett gemensamt stadium för alla gallo-

romanska språk och anges vanligen som /ʧ/, men på grund av dess bakre realisation är det 

enligt mig lämpligare att transkribera den (både i fonetiska och fonologiska termer) med ʨ. 

Med andra ord vill jag säga att i B realiseras fonemet /ʨ/ som [ʨ]; alla ord, både från /c/-klass 

och /ʧʷ/-klass realiseras som [ʨ]. Detta innebär att medan affrikatiseringen av den palatala 

klusilen fullbordades och stabiliserades kring en alveolo-palatal affrikata, flyttade den 

postalveolara affrikata sin artikulationsstället lite bakåt i hårda gommen och förlorade sitt 
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labiala element. Detta är något som gör att båda realiseringarna nu är identiska. Hela 

processen från 1800-talet tills idag kan sammanfattas på följande sätt19:  

 

   1800-talet                                   A                                                         B 

1)  /c/ > [c]                    /c/ > {[c], [cç], [ʨ], [ʧ]}                  /c/ > {[c], [cç], [ʨ], [ʧ]} > [ʨ]  

2)  [c] > /c/                   {[c], [cç], [ʨ], [ʧ]} > /c/? /ʧ/?         {[c], [cç], [ʨ], [ʧ]} > [ʨ] > /ʨ/ 

 

   1800-talet                                  A                                                          B 

1)  /ʧʷ/ > [ʧʷ]                                /ʧʷ/ > [ʧʷ]                                               /ʧ/ > [ʨ]      

2)   [ʧʷ] > /ʧʷ/                               [ʧʷ] > /ʧʷ/                                               [ʨ] > /ʨ/ 

 

Tabell 12: utvecklingen av /c/ och /ʧʷ/ från 1800-talet tills idag 

 

Gällande situationen på 1800-talet ser vi i 1) fonemen /c/ och /ʧʷ/ troligen realiserades som [c] 

och [ʧʷ] och att i 2) de fonetiska realisationerna uppfattades av talarna som två fonem 

eftersom de kontrasterade distinktivt och gav upphov till minimala par. Situationen i (A) är 

lite mer invecklad. Å ena sidan har vi en tydligare bild om de allofoniska realisationerna 

eftersom det framgår i Elwert (1972) och i ljudmaterialet, men å andra sidan (i och med 

processen av fusion och fonologisation fortfarande är på gång) är det svårare att säga om de 

olika realiseringar av /c/ i (1) uppfattades av talarna som tillhörande ett eller två fonem. Vi 

kan nu anta att detta varierade och berodde på talarnas ålder (äldre personer kanske 

konserverade bättre distinktionen) och deras urpsrung (distinktionen var mer bevarad i nedre 

dalen). I (B) har vi en enklare bild där polariseringen av det fonologiska utrymme till båda 

ändan av hårda gommen har reducerats till ett artikulationsställe halvvägs. Detta betyder att 

man inte längre har en rad allofoner ([c], [cç], [ʨ], [ʧ]) utan huvudsakligen en ([ʨ]). Antalet 

allofoner har reducerats och i avsaknad av tänkbara minimala par kan vi dra slutsatsen att 

talarna endast uppfattar bara ett fonem. Det följer att processen av fusion kan sägas nu helt 

fullbordad.  

                                                 

 

19 Denna sammanfattning och resonamanget som ligger bakom följer Ohalas förslag på mekanismen bakom 

ljudförändringarna orsakade av hypo-correction som avser fonologisationen av fonetisk störning (Ohala, 1993: 

247-248). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_palatal_affricate
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_palatal_affricate
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_palatal_affricate
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_palatal_affricate
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_palatal_affricate
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ALD ger som vanligt en intressant jämförelsepunkt. Där finner man att ord från vulgärlatin 

CA förekommer med den icke-labial ć det vill säga [ʧ] men [ʨ] enligt min uppfattning i Delba 

och Vich, en bakre affrikata för Ciampedel ʧ̟ (ʧ enligt mig) och en olik affrikata för Moncion 

indikerad som [t] följd av en palatal frikativ symboliserat med ett stort X. I IPA skulle detta 

symboliseras av tç vilket praktiskt taget borde representera detsamma som jag hittills har 

indikerat med [cç]. Som vanligt uppvisar Moncion ett mer konservativt uttal. Mest intressant 

av allt är vi finner i Moncion till och med det minimala paret /lec/ (PL av let, säng ) - /leʨ/ 

(han läser). Detta bevisar att distinktionen fortfarande var bevarad i Moncion, åtminstone av 

äldre talare.  

 

3.3.5 Utvecklingen av g῎, ǵ, ǧ och y 

Utvecklingen av dessa allofoner är intressant på det sättet att den allofoniska distribution som 

fanns mellan 40- och 60-talen har gett upphov till en uppdelning av allofonerna i två distinkta 

fonem. I (A) såg vi att den allofoniska variationen rörde sig runt [j], [ʝ], [ɟ] och [ɟʝ]. Även om 

(B) innehåller väldigt få ord av den här typen (ett tiotal, där sex är repetitioner av samma) är 

det klart att antingen handlar det om en semivokal [j] eller en icke-labial affrikata vars 

artikulationsställe ligger någonstans kring [ʥ] och [ʤ]. I (B) har man tre gånger [lurjer] från 

två olika talare och sex gånger [ʤe] igen från två olika talare. Det verkar som den fria 

distributionen polariserades i två distinkta fonem. Den ena är /j/ och resulterade från 

försvagningen av den palatala klusilen och den andra är /ʤ/ och resulterade från 

affrikatiseringen av samma ljud. Detta är ett tydligt fall av secondary split där ett fonem 

uppdelas i två. 

 

                                        >  /j/ [j] ̸ ? 

/j/ > {[ɟ], [ʝ], [ɟʝ], [j]} 

                                        >  /ʥ/ [ʥ, ʤ] ̸ ? 

 

Tabell 13: utvecklingen av /j/ 

 

För att veta vilka ord som nu har /j/ och vilka har /ʥ/ och därmed förstå vilka kontexter har 

gett upphov till den ena och den andra kan man direkt titta i ALD. Där finner vi att 

https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_palatal_fricative#Palatal
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_palatal_fricative#Palatal
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_fricative#Palatal
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_affricate
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_affricate
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_affricate
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utvecklingen ibland har gett olika resultat i de olika jämförelsepunker. Tabellen nedan 

exemplifierar detta med några ord.  

 

DELBA CIAMPEDEL MONCION VICH 

/vɛ[j]e/ /vɛ[j]e/ /vɛ[ɟʝ]e/ /vɛ[j]e/ 

/[ʤ]at/ /[ʤ]at/ /[ɟʝ]at/ /[j]at/* 

/[ʤ]al/ /[ʤ]al/ /[ɟʝ]al/ /[ʤ]al/ 

/[ʤ]alina/ /[ʤ]alina/ /[ɟʝ]alina/ /[ʤ]alina/ 

/[ʤ]aʨa/ /[j]aʨa/ /[ɟʝ]aʨa/ /[ʤ]aʨa/ 

/[ʤ]e/ /[ʤ]e/ /[ɟʝ]o/ /[ʤ]o/ 

/ɛ[j]e/ /ɛ[j]e/ /e[j]e/ /e[j]e/ 

/lur[j]er/ /lur[j]er/ /lur[j]er/ /lur[j]er/ 

*bara i transkription, ljudfil saknas. 

 

Tabell 14: den dialektala variationen kring j, ʤ och ɟʝ i ALD 

 

Polariseringen har skett överallt lite på olika sätt men [j] verkar föredra en intervokalisk 

position ([eje], [veje]) och affrikatan förekommer i andra positioner. Observera att det finns 

undantag, till exempel [jaʨa] i Ciampedel, [jat] i Vich, samt [jo] i Pozza och även [je] i Vich 

(även om dessa former finns inte i ALD). I [lurjer] har det blivit en semivokal i en icke-

intervokalisk position men det är känt att [r] möjligtvis uttalat [ɾ] kommer högt i sonoritets 

hierarki och därför närmar sig en vokal (Engstrand, 2004). Man kan också observera att 

Moncion bevarar åtminstone hos denna talare och möjligvtis hennes jämnåriga en palatal 

affrikata (förutom [eje] och [lurjer]) mycket lik de äldre talare i Penìa på 60-talet, dock aldrig 

en klusil [ɟ].  

Gällande Penìa måste jag citera Simon de Giulio (1912-1987) som har varit en prominent 

figur i den kulturella sfären i Val di Fassa för att ha samlat och skrivit ner mycket om gamla 

seder och bruk i övre dalen, samt för sina litterära verk skrivna på varianten cazet. Många av 

hans uppläsningar av sina egna dikter är bevarade hos det Ladinska Institutet där man tydligt 

kan höra att han uttalar /java/ som [ɟʝava], /je/ som [ɟʝe] och till och med /eje/ som [eɟʝe] (se 

Bilaga nr 1.3 L’ultim chèrt de luna). Det förefaller att han (och kanske hans hela generation i 

https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_affricate
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_affricate
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_affricate
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_affricate
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_affricate
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_affricate
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_affricate
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_affricate
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_affricate
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_affricate
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Penìa) liknar Moncion i det att han visar samma realisering vid alla de ord som senare 

splittrades och sammnfogades i två distinkta fonem.   

   

4 Slutsats 

Analysen av 60-talets ljudmaterial, Elwerts fonetiska beskrivning (1972) samt ALD språkatlas 

har i jämförelse med det nutida ljudmaterialet avslöjat att flera ljudförändringar har ägt rum i 

språket. Några av dessa var syntagmatiska ljudförändringar och hade därmed inga 

konsekvenser för det fonologiska systemet. Sådana ljudförändringar är förlusten av de bakre 

vokalerna i sulposition [ɑ] och [ɔ] utvecklade från latinets –a samt förlusten av den velara 

nasalen [ŋ] i slutposition utvecklad från latin –n. Dessa två kan mycket väl bero på 

italienskans inflytande eftersom italienska saknar de allofonerna. Denna ställning förstärks av 

faktumet att dessa verkar vara kursändringar från naturliga ljudförändringar (i synnerhet ŋ > 

n).  

Paradigmatiska ljudförändringar har också förekommit. Dentaliseringen av de retroflexa 

sibilanterna eller med andra ord fusionen av /ʂ/ och /ʐ/ med /s/ och /z/ har reducerat antalet 

fonem i systemet. Morfologin har också påverkats av det i och med att skillnaden mellan 

singularformen och plularformen för de ord som slutar på –s förlorades. Förlusten av 

kontrasten har också skapat många nya homonymer. Denna ljudförändring omfattar 

framförallt de yngsta generationerna och är därför inte fullbordad eftersom den inte avser hela 

språkgemenskapen. Det faktum att italienska har alveolara sibilanter i de flesta positioner där 

ladinska har retroflexa samt att endast de yngsta generationerna uppvisar ljudförändringen 

tyder på att denna ljudförändring också kan bero på italienskans inflytande. 

Dessutom visade det sig att 60-talets fonologiska system själv nyligen genomgått en 

paradigmatisk ljudförändring. Fusionen av /c/ med /ʨ/, vars spår kunde fortfarande synas i 

den allofoniska variationen av dem tonlösa affrikatorna, måste ha ägt rum mot slutet av 1800-

talet. Omvänt var den likadana allofoniska variationen kring /ɟ/ inte en kvardröjande effekt av 

en tidigare ljudförändring utan la grunden till en ljudförändring (splittringen av /ɟ/ i /j/ och 

/ʥ/). Detta förstärker teorin enligt vilken den allofoniska variation som kan observeras 

synkroniskt innehåller ljudförändringarna innan de äger rum, och samtidigt innehåller spår av 

äldre ljudförändringar. Latin GA resulterade i första hand i en palatal klusil /ɟ/ parallell med 



Uppsala     Universitet                                                                                                                  

Armin Chiocchetti 

HT 2016 

 

56 

 

 

utvecklingen av latin CA till /c/. Till skillnad från /c/ har /ɟ/ aldrig kontrasterat distinktivt med 

en hypotetiskt /ʤ/ eftersom detta aldrig har funnits i ladinska förutom i en vidare (och väldigt 

sällsynt) utveckling av /ɟ/. För det andra resulterade utvecklingen av /ɟ/ i två affrikator ([ʥ] 

och [ʤ]) samtidigt som i en semivokal [j].  

Detta förklarar varför man har i dag samma tonlösa affrikata [ʨ] i hela Val di Fassa där man 

på 40-talet (Elwert, 1972) hade [c], [ʨ] och [ʧ], och man i dag har en dialektal variation 

mellan [j] och en tonande affrikata [ʤ] där Elwert på sin tid observerade [ɟ], [ʥ], [ʤ] och [j] i 

fri distribution. 

Det är intressant att notera att dessa ljudförändringar inträffade vid olika tidspunkter. De två 

sist nämnda ljudförändringarna är de äldsta och kan anses som naturliga i den bemärkelsen att 

de inte är ovanliga i språk. I och med att de är äldre omfattar de hela språkgemenskapen med 

något undantag i Moncion. Dentaliseringen av de retroflexa sibilanterna är däremot ett senare 

fenomen och en påtaglig tendens bland unga individer, medan förlusten av allofonerna i 

slutposition är (som ALD visade) inte överallt fullbordad bland äldre talare. 
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Figur 1: karta över de rätoromanska språken. 
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ed=0ahUKEwiOts2HvJHRAhWRMVAKHXWrDi4Q_AUIBigB#imgrc=0PH4H8gakp9zaM

%3A 

 

Figur 2: karta över Val di Fassa. 

https://www.google.it/search?q=mappa+val+di+fassa&espv=2&biw=1366&bih=662&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6qe-

YtpHRAhUROFAKHV3_DGAQ_AUIBygC#imgrc=zfth_0PO7gUAzM%3A 
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Finalzil Istà – Ment, corp e sport (hämtat 2016-10-05) 
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Da Fascia en curt – dai 24 ai 30 de setember 2016 (hämtat 2016-10-06) 

https://www.youtube.com/watch?v=iZdWQdiwxAE 

 

Pedies – dai 24 ai 30 de setember 2016 (hämtat 2016-10-06) 

https://www.youtube.com/watch?v=1ibx0-i05ZA 

 

Ercaboan – L’esplojion é l mie mistier_1 (hämtat 2016-10-08) 

https://www.youtube.com/watch?v=kXen72iuTxg&index=42&list=PLO7Dn30Bt7__YvN7p

U703f_NrjMNu5UtO 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: transkriberade inspelningar från 60-talet 

 

1.1 Giochele deStochier  

Här berättar Giochele två anektoder. Den första handlar om Piere dal Polver, en mörk figur 

som det sas vandrade från dal till dal och brände brännvin. Giochele berättar att han hade gjort 

en pakt med djävulen och att han en gång, besatt av djävulen,  hamnat i ett hus och att de som 

bodde där var tvungna att kalla en präst för att exorcisera honom. Den andra anekdoten 

handlar om en man som en dag hittade en järnring fastsatt på en stenplatta. Giochele hävdar 

att det stället där stenplatta låg var där i urgamla tider bodde den legendariska Segnora de 

Dolèda (Dolèdas drottning) och att hon använde den järnringen för att fästa sin häst.  

 

 

a. ortografisk transkription 

 

G: Dapò este injignà e? 

P: Son injignà Giochele. 

G: Ben ades te conte. Chi egn … l’era, l’era vin Pozes, l’era na baraca che i brujèa ega de 

vita. Dapò l’é ruà un forest no sé da olè, i ge dijea Piere dal Polver chi fascegn. Dapò l’à ciapà 

cà e … e zeche contrac che l’aea, col diaol o con sia mère, no sé. L jia dò reijes e l brujèa ega 

de vita e … capesceste? L brujèa ega de vita! Dapò cò l n’èa un picol barijel de sta ega de vita 

anzièna l se la tolea su na cracs e l vegnìa, l jia a se la vener, ju de Pozes. E na bela outa l’é 

vegnù e canche l’é stat te Ciamp Trujan, a vegnir fora per Ciamp Trujan l’èa tant l gran peis 

che no l’era più bon de jir. Canche, l dajea la luna de net, l vèrda, l vedea l diaol sun sia cracs 

con de gran cedénes che jia ju, capesceste? E … el no podea pussèr, enfati l’é vegnù en fora e 

a zeche moda che l’à fat, l’é sutà sù e l’é sutà sa Bertol Fontèna i ge disc, i dijea i Fontènesc. 

E ló l’é sutà te stala e l’é sutà su per funé! L’é sutà. Su per funé e l’é sutà te stua, i èa un gran 

segnoredio te stua tacà sù. L se à, l se à sbraciolà dintorn chel segnoredio e l’à preà aiut. Dapò 

i é suté chisc Fontènesc vin calonia i à fat jir via no sé se Don Piere o Don Simon [Simɔwn] o 
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un preve, enfati l’é jit via e … emben i vedea… ic no à vedù l diaol, ic, ma i vedea un gran 

giat te dò usc de stua… neigher! Un gran giat neigher te dò usc de stua. E chest preve l l’à 

cacià e dapò l’à cognù s’in jir. E dapò i dijea che l l’à miorà, noe? De chesta… 

P: Strionament. 

G: De chesta roba. Ma se l’é vera o no no se sà. Ma dapò l’é s’in jit e chest… e demez 

zaonder l se à endò metù da nef. 

P: Col diaol. 

G: Ei col diaol. Ma dapò no se à più sentù che che l’à fat. Capesceste? Ah te n conte pa ben 

un autra più bela!  

P: Contàmene un autra Giochele. 

G: Te conte pa ben chela de Piere Snaider, canche l’é jit, l’é ruà sun Dolèda. E dapò aló che 

l’é stat te Dolèda, ma l’é pa la verità no l’é pa bujies. L’era na piata de sas con ite un gran 

anel, l’era, na piata magari desche chesta, meton de setanta zentimetri, e par Die! L’à vedù 

chest anel Piere Snaider. “Chest anel l voi fora!!! Sie che che l vel! Speta mi!” L’à scomenzà 

a lurèr e sgrafèr e l s’à rampà un toch de stengia e enfati nia. “Ah” l disc “Speta mi, che ge” l 

disc “la tire su sci, voi vedér che che l’é” l’é jit ju a cèsa e in chela sera l’era scur l’índoman 

che l’é jit su, l se à, la cosciolà… la stengia la era, ma l’anel e la piata de fer, de sas el no l’à 

più veduda.  

P: El no l’à più veduda. 

Chiere, chiere, chiere, el no l’à più veduda, l’à chierì dut l dì e l’à cognù s’in jir. L’é jit un 

pech più in fora, l se à imbatù te Zao “Che fèste Jan Batista chiò?” “Sci per chel! Faghe l 

segnor de Dolèda!” Zao! Enfati Zao se à fat un bel let de dasces e l se à portà su un piumin o 

zeche che l’aea e l fajea l segnor de Dolèda. E canche l se à metù a fèr l segnor de Dolèda, da 

sera l’é s’in jit a dormir e l’indoman l se à tout dut e l’é sciampà a cèsa, no l n’ à più volù saer. 

P: E la é fenida? 

G: Ei. No l n’ à più volù saer de chisc fari [=afari]. 

P: Sentì Giochele, chest anel fossa stat l’anel aló che la segnora de Dolèda… 

G: La segnora de Dolèda la se à tacà l ciaval!  

P: Veiste mo e. 

G: L ciaval i dijea perché la segnora de Dolèda la se partìa, la jia ogni festa a Sèn Jan a messa. 

Èla. E canche i à fat la gran ciampèna de Sèn Jan, che la é amò, che i no l’à poduda tor, levèr 

da la guera, l’à metù ite un spil de cheies de òr…  
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P: L’à metù ite. 

G: Ei, a deleghèr sta ciampèna, perché i l’à deleghèda ja Sèn Jan. 

P: Ma él cossa vera chesta?  

G: Po maladeta! Va ju! Di che i te la sone che un son coscì no tu sentirès! Se sent franch che 

l’é ite un metèl fin. Ló ja Sèn Jan. Dapò la segnora de Dolèda la stajèa cassù èla, la reja, de la 

gejia de Penìa, la é del ciastel de Dolèda! La é.  

P: Ma olà l’ède pa sapù vo Giochele?... 

G: Me contèa chi egn mi giaf!  

P: Ah vosc giaf ve contèa? 

G: Po sci! I ne contèa noe conties. Ma dapò la più bela l’era Margiorsela Rangota. La jia col 

bistiam e dapò la ciapà cà e la jia fora per sote i Ronc, cassù su sot Dolèda. E na dì l 

piovejinea, e la se à metù a stèr a sosta sot a n pec, canche la peissa vardèr vegnìa fora de sot 

un ciuch mèrc na soricia co na bela medaa śala te bocia. 

P: De òr ja? 

G: Na medaa śala, èla la dijea che l’era medaes de Sèn Benedet ma chi che capesc al giorno 

d’oggi la sorices no tira auter che te l’òr e l’arjent, de auter metèl no tira. Capesceste? Ma l’òr 

e l’arjent… da vedér olàche la sorices la s’à tout i napoleons de òr e porté sun sote ai Ronc, ló 

da la stala de Tone da la Vila. Haaaa ló veiste!? Margiorsela Rangota ne contèa, dapò 

percheche siane valenc che ge fajane magari vèlch parèda che no ge sparjane demez la vaces, 

la ne contèa patofies, la ne contèa chela de ʻl’ucel da l’ele da l’infantʼ. Aiut, ma madre!!! Sta 

pera Margiorsola. Dapò la se empeèa so picol ciuc, sia picola piva da moch e la se la fumèa. 

L’era la femena de Cristoforo de Buìo. I dijea del strion. Capesceste? L’era. Ma madre. L’era 

na rejon e se godea. La ne contèa de sta conties, dapò nos etres ge vardaane a la vaces e èla la 

podea fèr si fac e da sera la jia a se les tor e la s’in jia a cèsa coi etres. Capesceste? 

P: Ve n recordède amò Giochele vèlch de chesta contìes che la ve contèa? 

G: No me recorde no de chela robes ló. Na de chele no. La ne contèa demò la contìa de 

“l’ucel da l’ele da l’infant”, aiut! Chel me tegnìe a ment. 

P: Ah ve la recordède amò chela? 

G: Ma na, na la contìa no! 

P: Ah demò l’inom? 

G: Ma scì, l’inom che i ge dijea. Eh l’era ló… ma madre! Te cognes… ge volessa de chi che à 

l liber! Veiste!? 
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P: Ah l’é ence un liber, l’é? 

G: Ma l’é auter che libres! Ma dapò chieri tu! Ola ch’i é.  

P: I sarà stac destrabonì? 

G: Perché l ciastel de Dolèda l’era! Ve chi sasc cavia, l’é sasc che l’é crepà jù la crepa de 

Dolèda! 

P: Che fossa vegnù ju l ciastel con dut e?   

G: L’é vegnù ju l ciastel con dut! E dapò i à ciapà canche i à fat la iéjia de Sèn Bastian cassù, 

la rèja aló, se veit ben che l’é de bìe sasc luré jù. I li à touc a fèr la gran rèja. I é aló vèrdeie. 

P: No l’é na contìa, l’é storia? 

G: Chest l’é fato vero! Ma madre, ge volessa che te te imbatesses te chi che ge sà bel scutèr e 

contèr contìes, ma nos etres, siane de picui bec de nef e dìesc egn, che volede? 

P: Scì, scì. Ma l’insegnes dei sedimes l pèr ch’i sie sul Pian de Dolèda, del ciastel. 

G: I Pians de Dolèda l’era trei pians, capesceste!? E dapò na vea de na gran festa chi che… 

duc no sent, ma en vea de na gran festa per ejempio fosse Sènta Maria Maor, en vea di Sènc, 

vea de Nadèl, noe? De chesta festes. 

P: Scì, vea de Pèsca. 

G: Vea de Pèsca, no sé, vea de Pèsca. Sun Dolèda, ite per i Pians de Dolèda, ma ades l’é 

bosch, non é più i pians, i sentìa galopèr la carozes coi ciavai!  

 

b. fonetisk transkription 

 

G: daˈpɔ ˈeʂte inʐiɲˈa e? 

P: son inʐiɲˈa ˈɟʝɔkele. 

G: bɛŋ aˈdes te ˈkõnte. ki ɛɲ ˈlera, ˈlera vim ˈpoʦes, ˈlera na baˈraka ke i bruˈʐɛa ˈɛga de ˈvitɑ. 

daˈpɔ le ruˈa uŋ foˈreʂt no se da olɛ, i ʝe diˈʐea ˈpjere dal ˈpolver ki faˈʂɛɲ. daˈpɔ la cçaˈpa ka 

e ... e ˈʦeke konˈtraʧʷ ke laeɑ, kol ˈdjaol o kon sia ˈmɛ[re], no se. el ˈʐia dɔ ˈrɛjʐes e el 

bruˈʐɛa ɛga de ˈvita e ... kaˈpeʂeʂte? el bruˈʐɛa ɛga de vitɑ! daˈpɔ ko el nɛa uŋ ˈpikol bariˈʐel 

de ʂta ɛga de ˈvita anˈʦjɛnɑ el se la toˈlea su na kraks e el veˈɲiɑ, el ˈʐia a se la ˈvener! ʐu de 

ˈpoʦes. e na ˈbɛla ˈɔwtɔ le veˈɲu e ˈkaŋke le ʂtat te cam[p] truˈʐaŋ, a veˈɲir fɔra per cam[p] 

truˈʐaŋ ˈlɛa tant el gram̥ pɛjs ke no ˈlera pju bon de ʐir. ˈkaŋke, el daˈʐea la ˈluna de net, el 

ˈvɛrdɔ, el veˈdea el ˈdjaol sun ˈsia kraks kon de graŋ ʨeˈdɛnes ke ʐia ʐu, kaˈpeʂeʂte? e ... el no 

poˈdea puˈsɛr, enˈfati le veˈɲu en ˈfɔra e a ˈʦeke ˈmɔda ke la fat, le suˈta su e le suˈta sa 
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ˈbertol fonˈtɛna i je diʂ, i diˈʐea i fonˈtɛneʂ. e lo le suˈta te ˈʂtalɔ e le suˈta su per fuˈne! le 

suˈta. su per fuˈne e le suˈta te ˈʂtua, i ˈɛa uŋ gran seˈɲoredio te ˈʂtua taˈka su. el se a, el se a 

ʐbraʧʷoˈla dinˈtorn kel seˈɲoredio e la preˈa ajut. daˈpɔ i e suˈte kiʂ fonˈtɛneʂ viŋ kalɔnja ja fat 

ʐir ˈvia no se se dɔm ˈpjere o dɔn ʂimˈɔŋ o um̥ ˈpreve, enˈfati le ʐit ˈvia e ... emˈbɛŋ i 

veˈdeɑ… icç non a veˈdu el ˈdjaol, icç, ma i veˈdea uŋ graŋ ɟat te dɔ uʂ de ˈʂtuɑ... ˈnɛjger. uŋ 

graŋ ɟat ˈnɛjger te dɔ uʂ de ʂtuɑ. e keʂt ˈpreve el la kaˈʧʷa e daˈpɔ la koˈɲu siŋ ʐir. e daˈpɔ i 

diˈʐea ke el la mjoˈra, ˈnoe? de ˈkeʂta… 

P: ʂtrionaˈment. 

G: de ˈkeʂta ˈrɔba. ma se le ˈvera o no no se sa. ma daˈpɔ le siŋ ʐit e keʂt… e deˈmeʦ 

ʦaˈonder el se a inˈdɔ meˈtu da nef. 

P: kol ˈdjaol. 

G: ɛj kol ˈdjaol. ma daˈpɔ no se a pju senˈtu ke ke la fat. kaˈpeʂeʂte? a ten ˈkontepa beŋ uŋ 

ˈawtra pju ˈbɛlɑ! 

P: konˈtamene un ˈawtra ˈɟʝɔkele. 

G: te ˈkontepa bɛŋ ˈkɛla de ˈpjere ˈʐnajder, kaŋke le ʐit, le ruˈa sun dolɛdɑ. e daˈpɔ aˈlo ke le 

ʂtat te dolɛda, ma ˈlepa la veriˈta vɛ no lepa buˈʐies. lera na ˈpjata de sas kon ite uŋ graŋ aˈnel, 

ˈlerɑ, na ˈpjata maˈgari deˈʂke ˈkeʂtɑ, meˈton de seˈtanta ʦenˈtimetri, e par ˈdie! la veˈdu keʂt 

aˈnel ˈpjere ˈʂnajder. “keʂt aˈnel el voj ˈfɔrɑ!!! sie ke ke l vel! ʂpeˈta mi!”. ˈvia e ʂkoˈmenʦa a 

luˈrɛr e ʐgraˈfɛr e el se a ramˈpa un tɔk de ˈʂtɛnɟʝa e enˈfati ˈniɑ. “a” el diʂ “ˈʂpɛta mi, ke ʝe” el 

diʂ “la ˈtire su ʂi, el diʂ, ke voj veˈder ke ke le” le ʐit ʐu a ˈʨɛza e iŋ ˈkɛla ˈsera ˈlera ʂkur 

lindoˈmaŋ ke le ʐit su, el se a, la koʂoˈla… la ˈʂtɛnɟʝa la erɑ, ma laˈnel e la ˈpjata de fer, de sas 

el no la pju veˈdudɑ.  

P: el no la pju veˈduda. 

G: ˈkjere, ˈkjere, ˈkjere el no la pju veˈdudɑ, la kjeˈri dut el di e la koˈɲu siŋ ʐir. le ʐit um pek 

pju in ˈfɔrɑ, el se a imbaˈtu te ʦao “ke ˈfɛʂte ʐambaˈtiʂta kjɔ?” “ʂi per kel! ˈfage el seˈɲor de 

doˈlɛdɑ!” ʦao! enˈfati ʦao sa fat um bel let de ˈdaʂes e el sa porˈta su um pjumiŋ o ˈʦeke ke 

laˈea e el faˈʐea el seˈɲor de doˈlɛdɑ. e kaŋke el sa meˈtu a fɛr el seˈɲor de doˈlɛdɑ, da ˈsera le 

sin ʐit a dorˈmir e lindoˈmaŋ el se a tɔwt dut e le ʂamˈpa a ˈʨɛzɑ, nol na pju voˈlu saˈer. 

P: e la e feˈnida. 

G: ɛj, no[l] na pju voˈlu saˈer de kiʂ ˈ[a]fari. 

P: senˈti ˈɟʝɔkele keʂt aˈnel ˈfosa ʂtat laˈnel aˈlo ke la seˈɲora de doˈlɛda... 

G: la seˈɲora de doˈlɛdɑ la se a taˈka l ʨaˈval! 
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P: ˈvɛjʂtemɔ e. 

G: el ʨaˈval i diˈʐeɑ ˈperke la seˈɲorɑ de doˈlɛdɑ la se parˈtia, la ˈʐia ˈoɲi ˈfeʂta a sɛŋ ʐaŋ a 

ˈmesɑ. ˈɛla. e ˈkaŋke i a fat la graŋ ʨamˈpɛna de sɛŋ ʐaŋ, ke la e amˈɔ, ke no i la poˈduda tɔr,  

leˈvɛr da la ˈgwɛrɑ, la meˈtu ˈite uŋ ʂpil de ˈkejes de ɔr…  

P: la meˈtu ˈite. 

G: ɛj, a deleˈgɛr ʂta ʨamˈpɛna, perˈke i la deleˈgɛda ʐa seŋ ʐaŋ. 

P: ma el ˈkɔsa ˈvera ˈkeʂta? 

M: po malaˈdetɑ! va ʐu! di ki te la ˈsone ke un soŋ koˈʂi no tu sentiˈrɛs! se sent fraŋk ke le ˈite 

un meˈtɛl fiŋ. lo ʐa sɛŋ ʐaŋ. daˈpɔ la seˈɲora de doˈlɛdɑ la ʂtaˈʐea kaˈsu ˈɛlɑ, la ˈrɛʐɑ, de la 

ˈʝeʐia de penˈiɑ, la e del ˈʨaʂtel de doˈlɛdɑ. la e. 

P: ma [o]ˈla ˈlɛdepa saˈpu vo ˈɟʝɔkele?... 

G: me konˈtɛa ki eɲ mi ʝaf! 

P: a vɔʂ ɟʝaf ve konˈtɛa? 

G: po ʂi! i ne konˈtɛa ˈnoe konˈties. ma daˈpɔ la pju ˈbɛlɑ lera ˈmarjorsela raŋˈgɔtɑ. la ʐia kol 

biˈʂtjaŋ e daˈpɔ la ʨaˈpa ka e la ʐia ˈfɔra per ˈsote i rɔnʨ, kaˈsu su sot doˈlɛdɑ. e na di l 

pjoveʐinˈeɑ, e la sa meˈtu a ʂtɛr a ˈsoʂta sot am̥ peʧʷ, kaŋke la ˈpɛjsa vardˈɛr veˈɲia ˈfɔra de 

ˈsote un ʧʷuk mɛrʧʷ na soˈriʧʷɑ ko na ˈbɛla meˈdaa ˈzalɑ te ˈboʨa. 

P: de ɔr ja? 

G: na meˈdaa ˈzalɑ, ˈɛla la diˈʐea ke ˈlera meˈdaes de sɛm beneˈdet ma ki kaˈpeʂ al ˈɟʝorno 

ˈdɔʝi la soˈriʧʷes no ˈtira ˈawter ke te lɔr e larʐˈɛnt, de ˈawter meˈtɛl no ˈtirɑ. kaˈpeʂeʂte? ma 

lɔr e larˈʐɛnt… da veˈder oˈlake la soˈriʧʷes la sa tɔwt i napoleˈons de ɔr e porˈte sun ˈsote i 

rɔ͂nʨ, lo da la ˈʂtalɑ de ˈtɔne da la ˈvilɑ. Haaaa lo ˈvɛjʂte!? maˈrjorsela raŋˈgɔta ne konˈtɛa, 

daˈpɔ perˈkeke ˈsjane vaˈlɛnʨ ke je faˈʐane maˈgari vɛlk paˈrɛda ke no je ʂparˈʐane deˈmeʦ la 

ˈvaʨes, la ne konˈtɛa paˈtɔfjes, la ne konˈtɛa ˈkɛla de luˈʧʷel da ˈlele da linˈfant. aˈʝut, ma 

ˈmadre!!! ʂta ˈpera maˈrjorsola. daˈpɔ la se empeˈɛa sɔ ˈpikol ʨuʨ, ˈsia ˈpikola ˈpiva da mɔk e 

la se la fuˈmɛa. ˈlera la ˈfemena de kriˈʂtɔforo de buˈio. i diˈʐea del ʂtriˈɔŋ. kaˈpeʂeʂte? ˈlera. 

ma ˈmadre. ˈlera na reˈʐõŋ e se goˈdeɑ. la ne konˈtɛa de ʂta konˈties, daˈpɔ nos ˈetres je 

vardaˈane a la ˈvaʨes e ˈɛla la poˈdea fɛr si faʨ e da ˈserɑ la ˈʐia a se les tɔr e la siŋ ˈʐia a 

ˈʨɛza koj ˈetres. kaˈpeʂeʂte? 

P: ven rekorˈdɛde aˈmɔ ˈɟʝɔkele vɛlk de ˈkeʂta konˈties ke la ve konˈtɛa? 

G: no me reˈkɔrde no de ˈkela ˈrɔbes lo. na de ˈkele no. la ne konˈtɛa deˈmɔ la konˈtia de 

“luˈʧʷel da ˈlele da linˈfant”, aˈjut! kel me teˈɲie a ment. 
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P: a ve la rekorˈdɛde aˈmɔ ˈkɛla? 

G: ma na, na la konˈtia no! 

P: a deˈmɔ liˈnoŋ? 

G: ma ʂi, liˈnoŋ ke i je diˈʐea. e ˈlera lo… ma ˈmadre! te ˈkoɲes… je voˈlesa de ki ke a el 

ˈliber! ˈvejʂte!? 

P: a le ˈɛnʨe un ˈliber, le? 

G: ma le ˈawter ke ˈlibres! ma daˈpɔ ˈkjeri tu! oˈla ki e. 

P: i saˈra ʂtaʨ deʂtraboˈni? 

G: perˈke el ʨaˈʂtel de doˈlɛda ˈlerɑ! vɛ ki ʂaʂ kaˈvia, le ʂaʂ ke le kreˈpa ʐu la ˈkrepa de 

doˈlɛdɑ! 

P: ke ˈfosa veˈɲu ʐu el ʨaˈʂtel kon dut e? 

G: le veˈɲu ʐu el ʨaˈʂtel kon dut! e daˈpɔ i a ʨaˈpa ˈkaŋke i a fat la ˈʝeʐia de sɛŋ baˈʂtjaŋ 

kaˈsu, la ˈrɛʐa aˈlo, se vɛjt beŋ ke le de ˈbie ʂaʂ luˈre ʐu. i li a tɔwʨ a fɛr la graŋ ˈrɛʐɑ. je aˈlo 

ˈvɛrdeje. 

P: no le na konˈtia, le ˈʂtɔria? 

G: keʂt le ˈfato ˈvero! ma ˈmadre, je voˈlesa ke te te imbaˈteses te ki ke je sa bel ʂkuˈtɛr e 

konˈtɛr konˈties, ma nos ˈetres, ˈsjane de ˈpikwi beʧʷ de nef e ˈdieʂ eŋ, ke voˈlede? 

P: ʂi, ʂi. ma linˈseɲes dej seˈdimes el pɛr ki ˈsie sul pjan de doˈlɛda, del ʨaˈʂtel. 

G: i pjans de doˈlɛda ˈlera trɛj pjans, kaˈpeʂeʂte!? e daˈpɔ na ˈvea de na gran ˈfeʂtɑ ki ke… 

duʨ no sent, ma en ˈvea de na gran ˈfeʂtɑ per eˈʐempjo ˈfose ˈsɛnta maˈria ˈmaor, en ˈvea di 

sɛnʨ, ˈvea de naˈdɛl, ˈnoe? de keʂta ˈfeʂtes. 

P: ʂi, vea de ˈpɛʂka. 

G: ˈvea de ˈpɛʂka, no se, ˈvea de ˈpɛʂka. sun doˈlɛdɑ, ˈite per i pjans de doˈlɛda, ma aˈdes le 

bɔʂk, non e pju i pjans, i senˈtia galoˈpɛr la kaˈrɔʦes koj ʨaˈvaj! 

 

1.2 Intervjuarens mor  

Här ber intervjuaren sin mor att berätta något som hände henne när hon var ung. Hon berättar 

om en gång när hon gick med sin familj upp på ett berg för att sköta höskörden och om hur 

katten, som de tog med sig och glömde där när de återkom till byn, hittade vägen hem själv. 

 

a. ortografisk transkription 
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P: N’èste un autra mama da me incontèr de Padon? 

M: Po sci, chela del giat podesse te contèr, perché jiane a seèr via Fedaa, se porteane via la 

gialines e òn portà via ence l giat e, e canche l’è stat la via l’à fat cater picui giac e, e dapò òn 

seà e òn fenì de restelèr e sion s’in jic col fen e se òn ben tout dut ma, l giat se l’òn desmnetià. 

Canche l’é stat via trei setemènes l giat é ruà a cèsa con cater picui giac! No sé co che l’à fat a 

passèr trei ruves con chisc picui giac. L’é ruà e ge dijaane Belicio, chel che l’òn chiamà 

Belicio l’òn cognosciù, se no no l cognosciaane più. 

P: Perché l’à responù el? 

M: L’à responù! E dapò… 

P: E che ruves èl pa passà? 

M: I ruves, l’à passà l Ruf de Tunao, l’auter ruf l’é ca ite ta Pé de Via Neva, e l’auter ruf de 

Penìa. Ma chel de Penìa era pa gran, dapò bon noe. 

 

b. fonetisk transkription 

P: ˈnɛʂte un ˈawtra ˈmama da me iŋkonˈtɛr de paˈdɔŋ? 

M: po ʂi, ˈkɛla del ɟʝat poˈdese te konˈtɛr, perˈke ʐiˈane a seˈɛr ˈvia feˈdaa, se porteˈane ˈvia la 

ɟʝaˈlines e on porˈta via ˈɛnce l ɟʝat e, e ˈkaŋke le ʂtat la via la fat ˈkater ˈpikwi jaʨ e, e daˈpɔ 

on seˈa e on feˈni de reʂteˈlɛr e siˈon sin ʐiʨ kol feŋ e se on beŋ tɔwt dut ma, el ɟʝat se lon 

deʐmentiˈa. kaŋke le ʂtat ˈviɑ trɛj setemˈɛnes el ɟʝat e ruˈa a ˈʨɛzɑ koŋ ˈkater ˈpikwi jaʨ! no 

se ko ke la fat a paˈsɛr trɛj ˈruves koŋ kiʂ pikwi jaʨ. le ruˈa e je ˈdiʐaane beˈliʧʷo, kel ke lon 

kjaˈma beˈliʧʷo lon koɲoˈʂu, se no nol koˈɲoʂaane pju. 

P: perˈke la respoˈnu el? 

M: la respoˈnu! E daˈpɔ… 

P: e ke ˈruves ˈɛlpa paˈsa? 

M: i ˈruves, la paˈsa el ruf de tuˈnao, ˈlawter ruf le kaˈite ta pɛ de ˈvia ˈnevɑ, e ˈlawter ruf de 

penˈiɑ. ma kel de peˈnia ˈerapa graŋ, dapɔ boŋ noe. 

 

1.3 diktuppläsning av Simon deGiulio – Ultim chèrt de luna  

 

a) ortografisk transkription  

Mia giava me usèa contèr 

che se voi aer fortuna 
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tant a arèr, a regoer o a semenèr  

faghe semper su l’ultimo [sic] chèrt de luna. 

Se semper te ves che la fortuna  

te faghe fèr de fegn na gran mascia 

canche l’é l’ultim chèrt de luna 

impianta dut e fregola grascia. 

Difati l tobià pien de fegn  

d’uton la l’èa fin su sot l tet 

ma l bel l’é a dirlo [sic] dassèn  

che ja de oril la l’èapa semper vet. 

Inscioma coscita èla fajea  

e l’éa semper capusc desche codees 

e tel valif ciamp la regoea  

i pomes gregn desche drees. 

 

Gé son ence nasciù su l’ultimo chèrt  

e fosc per chel me é ciapà tanta ciavatèdes 

e proprio semper su l’ultimo chèrt  

é fat la più gran musciatèdes. 

Un an la moto del Pètena da Moena  

me é imprestà dal garasc de Pian Trevijan 

ma se sassède che che me é vegnù su la schena  

canche l’é vegnù a saer l’indoman, 

la ciavatèdes coche les vegnìa  

da una e da l’autra pèrt  

come un pop sgolèe incà e invia 

e l’era na sejla de luna de l’ultimo chèrt. 

 

N’outa vaghe a fèr a na tousa na serenèda 

e son su na getria col cher che me èrt 

ma me ciape sul cef un cocol de roba bagnèda 

che veide la steiles intorn l’ultimo chèrt. 
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In chel dì che me é maridà  

fenì che é de marenèr  

demò mingol varde da na pèrt 

rue proprio co l’eie lo sul calandèr 

e veide par dìe che l’é l’ultim chèrt. 

Se vaghe magari a l’ostarìa  

a me parèr la seit che dut me èrt 

canche no sente e no veide più nia  

la colpa ela de chi? De l’ultimo chèrt! 

       

b) fonetisk transkription 

ˈmia ˈɟʝava me ˈuzɛa konˈtɛr  

ke se voj aˈer forˈtuna 

tant a aˈrɛr, a reˈgoer o a semeˈnɛr 

ˈfage ˈsɛmper su ˈlultimo kɛrt de ˈluna.  

se ˈsɛmper te ves ke la forˈtuna  

te ˈfage fɛr de feŋ na graŋ ˈmaʂa  

ˈkanke le ˈlultimo kɛrt de ˈluna  

imˈpjanta dut e ˈfregola ˈgraʂa.  

diˈfati el toˈbja pjen de fɛŋ 

duˈtoŋ la ˈlɛa fin su sot el tet 

ma el bel le a ˈdirlo daˈsɛŋ 

ke ʐa de oˈril la ˈlɛapa ˈsɛmper vet. 

inˈʂoma koˈʂita ˈɛla faˈʐea 

e ˈlɛa ˈsɛmper kaˈpuʂ deˈʂke koˈdees 

e tel vaˈlif ʨamp la regoˈea 

i ˈpomes greɲ deˈʂke ˈdrees.  

 

ɟʝe soŋ ˈenʨe naˈʂu su ˈlutim kɛrt 

e fɔʂ per kel me e ʨaˈpa ˈtanta ʨavaˈtɛdes 

e ˈprɔprio sɛmper su ˈlultimo kɛrt 

e fat la pju graŋ muʂaˈtɛdes. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_affricate
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_affricate
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un aŋ la ˈmoto del ˈpɛtena da moˈena  

me e impreˈʂta dal gaˈraʂ de pjan treviˈʐaŋ 

ma se saˈsɛde ke ke me e veˈɲu su la ˈʂkena 

ˈkaŋke le veˈɲu a saˈer lindoˈman 

la ʨavaˈtɛdes ˈkoke les veˈɲia 

da ˈuna e da ˈlawtra pɛrt 

ˈkome um pop ʂgoˈlɛe iŋˈka e iɱˈvia 

 e ˈlera na ˈseʐla de ˈluna de ˈlultimo kɛrt. 

 

ˈnɔwta ˈvage a fɛr a na ˈtɔuza na sereˈnɛda 

e soŋ su na ˈɟʝetrja kol ker ke me ɛrt 

ma me ˈʨape sul ʨef uŋ ˈkɔkol de ˈrɔba baˈɲɛda 

ke vɛjde la ˈʂtɛjles inˈtorn ˈlultimo kɛrt. 

iŋ kel di ke me e mariˈda 

feˈni ke e de mareˈnɛr   

deˈmɔ ˈmiŋgol ˈvarde da na pɛrt 

ˈrue ˈprɔprio ko ˈleɟʝe lo sul kalanˈdɛr 

e ˈvɛjde par ˈdie ke le ˈlultim kɛrt. 

se ˈvage maˈgari a loʂtaˈria 

a me paˈrɛr la sɛjt ke dut me ɛrt  

ˈkaŋke no ˈsente e no ˈvɛjde pju ˈnia  

la ˈkolpa ˈela de ki? de ˈlultimo kɛrt!  

 

Bilaga 2: transkriberade nutida inspelningar   

 

2.1 Talaren 1: (Finalzil Istà – Ment, corp e sport) 

a) ortografisk transkription  

 

M: Nos doi ve aon semper contà de tanta sort de sport che se pel fèr te noscia Fascia. Da i più 

senestres ai manco senestres, [da i] più bìe ai manco bìe. Ma duta chesta ativitèdes à na soula 

e unica filosofia: chela de stèr ben con nesc [sic] corp e de stèr dintorn con noscia ènema. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Labiodental_nasal
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_affricate
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_affricate


Uppsala     Universitet                                                                                                                  

Armin Chiocchetti 

HT 2016 

 

71 

 

 

Bèsta tor desche ejempié i sport più cognosciui e prateghé te Fascia d’istà: l’alpinism e la 

rampinèda. 

[…] 

La vita l’è jech de equilibrie, l lurier l fèsc pèrt de la vita desche che fèsc pèrt la cèsa, i amisc, 

la familia, e l temp ledech. Chisc elements no i é demò un besegn ma i fasc [sic] pèrt de chel 

che sion e de chel che volon doventèr. L’é na enrescida costanta che domana forza e volontà.  

[…] 

A la fin de la dì la fadìa par da spes n’empediment massa gran ma se [?] che pes che ne speta 

lo de fora l’é un muie più gran. Se arcidèr sui monts? L’é n met per aer n leam fon con l corp, 

vel dir aer n moment per nos e l poder spartir con autra persones. L’equilibire se pel l arjonjer 

ence tras l moviment, se cogn demò scutèr i segnes del fià e de nosc corp. Stèr de fora te anter 

i monts dèsc forza, chest dèsc l met de se conzentrèr su noscia senjazions. Chest no vel dir 

sciampèr da zeche, l’é bele demò na pèrt de nos. Da chiò se pel vedér l mond da n’autra 

prospetiva, se pel entener dalvers chi che sion e chi che volon doventèr. 

[…] 

Speron de ve aer arvejinà a chesta vida utola per se tegnir in ton. Ence per anché da Finalzil 

istà l’é dut, n gran devalpai a vo de ne aer vardà su, e ve envion a seghitèr a ne vardèr. 

 

b) fonetisk transkription 

 

M: nos doj ve aˈon ˈsemper konˈta de ˈtanta sɔrt de sport ke se pel fɛr te ˈnɔsa ˈfasa. daj pju 

seˈnestres ai ˈmaŋko seˈnestres, pju ˈbie aj ˈmaŋko bie. ma ˈduta ˈkesta ativiˈtɛdes a na ˈsɔwla 

e ˈunika filozoˈfia: ˈkela de stɛr ben kon nes korp e de stɛr dinˈtorn kon nɔsa ˈɛnema. ˈbɛsta 

tɔr ˈdeske ezemˈpje i sport pju koɲoˈsui e prateˈge te ˈfasa diˈsta: lalpiˈnizm e la rampiˈnɛda.   

[…] 

la ˈvita le z̠ech de ekwiˈlibrje, el luˈrjer el fɛs pɛrt ˈdela ˈvita deˈskeke fɛs̠ pɛrt la ˈʨɛza, i 

aˈmis, la faˈmilja, e el temp ˈledek kis eleˈments no je deˈmɔ um beˈzeɲ ma i fas pɛrt de kel ke 

sjon e de kel ke voˈlon dovenˈtɛr. le na enreˈsida koˈstanta ke doˈmana ˈfɔrʦa e volonˈta.  

[…] 

ˈala fin ˈdela di la faˈdia par da spes nempediˈment ˈmasa gran ma se [?] ke pes ke ne ˈspɛta lo 

de ˈfɔra le um ˈmuje pju gran. se arʨiˈdɛr ˈsui monts? le en met per aˈer en leˈam fon kon el 

kɔrp, vel dir aˈer em moˈment per nos e el poˈder sparˈtir kon ˈawtra perˈsones. lekwiˈlibrje se 
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pel larˈz̠onzer ˈɛnʨe tras el moviˈment, se koɲ deˈmɔ s̠kuˈtɛr i ˈseɲes del fiˈa e de nɔs̠ kɔrp. 

stɛr de ˈfɔra te ˈanter i monts dɛs̠ ˈfɔrza, kest dɛs̠ el met de se konʦenˈtrɛr su ˈnɔsa 

senz̠aˈʦjons. kest no vel dir s̠amˈpɛr da ˈʦeke, le ˈbɛle deˈmɔ na pɛrt de nos. da kjo se pel 

veˈder el mond da ˈnawtra pros̠peˈt:iva, se pel enˈtener dalˈvɛrs ki ke sjon e ki ke voˈlon 

dovenˈtɛr. 

[…] 

speˈron de ve aˈer arveziˈna a ˈkesta ˈvida ˈutola per se teˈɲir in ton. ˈɛnʨe per aŋˈke da 

finalˈʦil isˈta le dut, eŋ gran devalˈpaj a vo de ne aˈer varˈda su, e ve enviˈon a segiˈtɛr a ne 

varˈdɛr.  

 

2.2 Talaren 2: (Da Fascia en curt – dai 24 ai 30 de setember 2016) 

a) ortografisk transkription 

 

L: Benvegnui da Fascia en curt. Vedon ensema la neves dal Comun General de Fascia per 

chesta puntata. Ai vintesìe de setember de vigni an l’é la dì europeèna di lengac, n event 

endrezà dal 2001 en ca dal consèi european e da l’union europeèna per festegèr la 

desvalivanza linguistica de l’europa e engaissèr a cognoscer e emparèr desferenc lengac. 

Chest event l vel tor ite duta la popolazion a livel politich, a livel de la associazions e 

organizazions che se cruzia del lengaz e ence duc i privac co l’obietif de informèr en cont de 

l’emportanza de emparèr neves e desferenc lengac. Smaorèr l plurilinguism e la comprenjion 

interculturèla, sostegnir, stravardèr e tegnir sù la richeza de lengac e cultures che l’é te 

l’europa, engaissèr la jent de vgni età a studièr i lengac. Duc pel tor pèrt a chest event metan a 

jir na scomenzadiva neva o tolan pèrt a chele ja endrezèdes che l’é su la piata internet. I 

servijes linguistics e culturèi del Comun General de Fascia i envia duc i ladins a rejonèr e 

moscèr nosc bel lengaz, no demò ai vintesìe de setember ma duc i dis.  

 

b) fonetisk transkription 

 

L: benveˈɲui da ˈfas̠a en kurt. veˈdon enˈsɛma la ˈneves dal koˈmun ʥeneˈrɛl de ˈfas̠a per 

ˈkes̠ta punˈtata. aj vinteˈsie de seˈtember de ˈviɲi an le la di europeˈɛna di leŋˈgaʨ, en eˈvent 

endreˈʦa dal dojˈmile e un eŋ ka dal konˈsɛi ewropeˈan e da luˈnjon ewropeˈɛna per fes̠teˈʥɛr 

la dez̠valiˈvanʦa liŋˈgwis̠tika de lewˈrɔpa e eŋgajˈsɛr e koˈɲoser e empaˈrɛr des̠feˈrenʨ 
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leŋgaʨ. kest eˈvent el vel tɔr ite ˈduta la popolaˈʦjon a liˈvɛl poˈlitik, a liˈvɛl ˈde las̠oʨaˈʦjons 

e organizaˈʦjons ke se ˈkruʦja del leŋˈgaʦ e ˈɛnʨe duʨ i priˈvaʨ ko lobjeˈtif de inforˈmɛr eŋ 

kont de lemporˈtanʦa de empaˈrɛr ˈneves e des̠feˈrenʨ leŋˈgaʨ. s̠maoˈrɛr el pluriliŋˈgwizm e 

la komprenˈʐ̟ion interkultuˈrɛla, sos̠teˈɲir, s̠travarˈdɛr e teˈɲir su la riˈkeʦa de leŋˈgaʨ e 

kulˈtures ke le te lewˈrɔpa, eŋgajˈsɛr la z̠ent de ˈviɲi eˈta a s̠tuˈdjɛr i lenˈgaʨ. duc pel tɔr pɛrt a 

kes̠t eˈvent meˈtan a zir na s̠komenʦaˈdiva ˈneva o toˈlan pɛrt a ˈkele z̠a endreˈʦɛdes ke le su 

la ˈpjata ˈinternet. i serˈvizes liŋˈgwistiks e kultuˈrɛj del koˈmun ʥeneˈrɛl de ˈfasa i enˈvia 

duʨ i laˈdins a rez̠oˈnɛr e moˈs̠ɛr nɔs̠ bɛl leŋˈgaʦ, no deˈmɔ aj vinteˈsie de seˈtember ma duʨ i 

dis. […] 

 

 

2.3 Talaren 3_del I: (Pedies – dai 24 ai 30 de setember 2016) 

a) ortografisk transkription 

 

L: Ciao a duc e benvegnui a chesta neva puntata de Pedies. Tradizion e turism se mesceida te 

n event che à encolorì duta Soraga. Anché rejonon de la desmonteada. Vaces fora per paìsc, 

cères sun strèda. La sabeda dintorn la metà de setember a Soraga se fèsc un saut tel passà e al 

post di auti te strèda l’é demò l bestiam che vegn ju da mont dò esser stat dut istà al pèscol. 

Apontin en sabeda ai 17 de setember a Soraga se à podù se goder un moment de vita de acá ai 

cincanta o sessanta egn coi pestres che menèa la vaces fora per paìsc e co la gran legreza de la 

jent che vedea sia besties vegnir de retorn te stala. Chest l’é semper stat un moment de festa, 

tant che duta la vaces les era fornide su con un muion de fiores e bronzins. I pèstres tolea fora 

l più bel guant che i aea e ence l paìsc l’era dut bel rencurà per chest event. Per un muie de 

families l’era ence l’ocajon de se vedèr endòdanef duc ensema dò duta l’istà che i omegn e i 

joegn i jia sa mont a pèst e la femenes restèa a cèsa con en mingol de melanconia. […] 

Anchecondì chel del bacan no l’é più un lurier che fèsc un muie de persones ma la vita anter 

la natura e la besties soraldut te chisc ultimes tempes la vegn semper più aprijièda per l 

benesser che la pel dèr. De fat chest sentiment à fat ruèr en muie de persones a Soraga olache 

la vaces che vegnìa ju da Fuciade e dal jouf de San [sic] Pelegrin les à fat na bela defilèda fin 

te prà dal prève. Per seghitèr ensema chesta dì de festa l’é stat endrezà ence na bona marena 

olache se podea cercèr la magnadives tipiches de la malghes. Chest event l’é stat endrezà de la 

ite da la scomenzadiva che à inom “Festival del Puzzone di Moena” che per dut l fin de 
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setemèna ge dèsc lèrga al [spriz?] saorì, de nonzech e cognosciù te duta la Tèlia per sia saor 

forta e particolèra. Donca se vedon l’an che vegn semper a la desmonteada. 

 

b) fonetisk transkription 

 

L: ʨao a duʨ e benveˈɲui a ˈkesta ˈneva punˈtata de ˈpedjes. tradiˈʦion e tuˈrizm se meˈsejda 

ten eˈvent ke a eŋkoloˈri ˈduta soˈraga. aŋˈke rezoˈnon de la dezmonteˈada. ˈvaʨes ˈfɔra per 

paˈis, ˈʨɛres sun ˈstrɛda. la ˈsabeda dinˈtorn la meˈta de seˈtember a soˈraga se fɛs un sawt tel 

paˈsa e al post di awti te ˈstrɛda le deˈmo el beˈstjam ke veɲ zu da mont do ˈɛser stat dut isˈta 

al ˈpɛskol. aponˈtin en ˈsabeda aj dezeˈset de seˈtember a soˈraga se a poˈdu se ˈgodɛr un 

moˈment de ˈvita de aˈka aj ʨiŋˈkanta o seˈsanta ɛɲ koj ˈpɛstres ke menˈɛa la ˈvaʨes ˈfɔra per 

paˈis e ko la gran leˈgreʦa ˈdela zent ke veˈdea ˈsia ˈbɛstjes veˈɲir de reˈtorn te ˈstala. kest le 

ˈsemper stat un moˈment de ˈfesta, tant che ˈduta la ˈvaʨes les ˈera forˈnide su kon un muˈjon 

de ˈfjores e bronˈzins. ˈpɛstres toˈlea ˈfɔra el pju bel gwant ke i aˈea e ɛnʨe el paˈis ˈlera dut 

bel reŋkuˈra per kest eˈvent. per un ˈmuje de faˈmiljes ˈlera ˈɛnʨe lokaˈzion de se veˈder 

endɔdaˈnef duʨ enˈsɛma dɔ ˈduta lisˈta ke i ˈɔmeɲ e i ˈzoeɲ i ˈzia sa mont a pɛst e la ˈfemenes 

restˈɛa a ˈʨɛza kon en ˈmiŋgol de melaŋkoˈnia. […] 

aŋkekonˈdi kel del baˈkan no le pju un luˈrjer ke fɛs un ˈmuje de perˈsones ma la ˈvita ˈanter 

la naˈtura e la ˈbɛstjes soralˈdut te kis ˈultimes ˈtempes la veɲ ˈsemper pju apriziˈɛda per el 

benˈɛser ke la pel dɛr. de fat kest sentiˈment a fat ruˈɛr en ˈmuje de perˈsones a soˈraga oˈlake 

la ˈvaʨes ke veˈɲia zu da fuˈʨade e dal zowf de san peleˈgrin les a fat na ˈbɛla defiˈlɛda fin te 

pra dal ˈprɛve. per segiˈtɛr enˈsɛma ˈkesta di de ˈfesta le stat endreˈʦa ˈɛnʨe na ˈbɔna maˈrena 

oˈlake se poˈdea cerˈʨɛr la maɲaˈdives ˈtipikes de la ˈmalges. kest eˈvent le stat endreˈʦa de 

la ˈite de la skomenʦaˈdiva ke a iˈnɔm ˈfɛstival del puˈʦone di moˈena ke per dut el fin de 

setemˈɛna ʥe dɛs ˈlɛrga al [?] saoˈri, de ˈnonʦek koɲoˈsu te ˈduta la ˈtɛlja per ˈsia saˈor ˈfɔrta 

e partikoˈlɛra. ˈdoŋka se veˈdon lan ke veɲ ˈsemper a la dezmonteˈada. 

 

2.4 Talaren 3_del II: (Pedies – dai 24 ai 30 de setember 2016) 

a) ortografisk transkription 

 

E per no desmentièr la storia i scizeres de Fascia à endrezà n event te la mont da Poza. En 

domenia ai desdot de setember t’insom la mont da Poza l’é stat endrezà da la compagnia di 



Uppsala     Universitet                                                                                                                  

Armin Chiocchetti 

HT 2016 

 

75 

 

 

scizeres de Fascia n’event dassen emportant, a recort de n moment storich per Fascia. Te 

Ciampié te n post mingol sconet via l’é n monument che recorda i morc de la Gran Vera su 

per i monc de Fascia, mascimamenter chi de Costabela e de Marmolèda. Doi monumenc 

scempies fac de sasc per recordèr chi che l’é mort per defener sie raion e sia jent. […] 

Na gran gaissa da man di scizeres che se à metù de bona lena per concèr ite la maltes che 

sutèa ju e che à ence metù su na neva ègua che n outa la era de ziment ma col temp la se aea 

desfat. L lurier più gran i lo à fat soraldut Marco e Filipo che i à lurà tropa ores dintorn via 

chest monumnet a recort de Josef Bremsthaler. 

E per duta chesta jent che à portà dant l doer de stravardèr la seides de Fascia fin a perder 

enscinamai sia vita i scizeres à fat na gran festa envian set compagnies che vegnìa dal Tirol 

meridionèl, da Primier, da Fodom, da la Sontal e Wolze Reich. L’é stat dit messa e ence la 

autoritedes à abù de bela paroles per recordèr no la Gran Vera e i padimenc che l’à portà ma 

soraldut l sentimet che ge aea dat gaissa a la jent fascèna e del Tirol per defener sie teritorie 

con duc i purec mezi e la forzes che i aea. Vigni monument l vegn fat sù tant a recort de nesc 

aves che per tegnir vif l grumon de valores che vegn da noscia tradizions chi che duc fascegn  

sent da vejin al cher. 

Ence per anché aon fenì noscia trasmiscion, ma ve recorde che la podede vedér endò su 

youtube canal programazion ladina TML o su la piata facebook. Se vedon la setemèna che 

vegn. Ciao! 

 

b) fonetisk transkription 

 

e per no dezmenˈtjɛr la ˈstɔrja i ˈsiʦeres de ˈfasa a endreˈʦa en eˈvent te la mont da ˈpoʦa. en 

doˈmenja aj dezˈdot de seˈtember tinˈsom la mont de ˈpoʦa le stat endreˈʦa da la kompaˈɲia 

de ˈsiʦeres de ˈfasa neˈvent daˈsen emporˈtant, a reˈkɔrt den moˈment ˈstɔrik per ˈfasa. te 

ʨamˈpje ten pɔst ˈmiŋgol skoˈnet ˈvia le en monuˈment ke reˈkɔrda i mɔrʨ de la gran ˈvɛra su 

per i monʨ de ˈfasa, masimaˈmenter ki de kostaˈbɛla e de la marmoˈlɛda. doj monuˈmenʨ 

ˈsempies faʨ de sas per rekorˈdɛr ki ke le mɔrt per deˈfener ˈsie raˈjon e ˈsia zent. […] 

na gran ˈgajsa da man di ˈsiʦers ke se a meˈtu de ˈbɔna ˈlena per konˈʨɛr ˈite la ˈmaltes ke 

sutˈɛa zu e ke a ˈɛnʨe meˈtu su na ˈneva ˈɛgwa ke ˈnɔwta la ˈera de ziˈment ma kol temp la se 

aˈea desˈfat. el luˈrjer pju gran i lo a fat soralˈdut ˈmarko e fiˈlipo ke i a luˈra ˈtrɔpa ˈores 

dinˈtorn ˈvia kest monuˈment a reˈkɔrt de ˈjozef bremˈstaler. 
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e per ˈduta kesta zent ke a porˈta dant l doˈer de stravarˈdɛr la ˈsɛjdes de ˈfasa fin a ˈpɛrder 

ensinaˈmaj ˈsia ˈvita i ˈsiʦeres a fat na gran ˈfesta ˈenvian sɛt kompaˈɲies ke veˈɲia dal tiˈrɔl 

meridjoˈnɛl, da priˈmjer, da foˈdom da la ˈsontal e ˈvolʦe rajx. le stat dit ˈmesa e ˈɛnʨe la 

awtoriˈtɛdes a aˈbu de ˈbɛla paˈrɔles per rekorˈdɛr no la gran ˈvɛra e i padiˈmenʨ ke la porˈta 

ma soralˈdut el sentiˈment ke ʥe aˈea dat ˈgajsa a la zent faˈsɛna e del tiˈrɔl per deˈfener ˈsie 

teriˈtɔrje kon duʨ i puˈreʨ ˈmɛzi e la ˈfɔrzes ke i aˈea. ˈviɲi monuˈment el veɲ fat su tant a 

reˈkɔrt de nes ˈaves ke per teˈɲir vif el gruˈmon de vaˈlores ke veɲ da ˈnɔsa tradiˈʦjons ki ke 

duʨ i faˈseɲ sent da veˈzin al ker. 

ˈɛnʨe per ˈaŋke aˈon feˈni ˈnosa trazmiˈsjon, ma ve reˈkɔrde ke la poˈdede veˈder enˈdɔ su 

juˈtjub kaˈnal programaˈʦion laˈdina ti-ˈɛme-ˈɛle o su la ˈpjata ˈfejsbuk. se veˈdon la 

seteˈmɛna ke veɲ. ʨao!  

 

2.5 Talaren 4: (L’esplojion é l mie mistier_1) 

a) ortografisk transkription 

 

L’é partì dut cant da canche ere borsa che me à semper piajù petardi, chela roba aló. E me à 

semper incuriojì coche funziona per fèr sutèr. Pò chiaramente è ence na pascion che me pièsc 

jir a crepe e troèr roba veia de bombe, chele robe aló. La pascion la é doventèda ence sot naia, 

perché sot naia ere te la brigata tridentina, i me à fat fèr armiere, desche foghin.  

E aló dato che se tolea via le cajerme, l’era chel an che se tirèa via cajerme, i ne à fat sutèr 

chest, cheste… esplojivi, bombe a man… e per cui [sic] la é cresciuda semper de più. Ti es 

muie controlà, soraldut, su quel punto, veramente, i te vèrda veramente del dut. N’outa che 

comunque te ruà dut chest esplojivo tu te toles e te scomenzes, te separes esplojivo da 

inneschi. Te metes te prosach olà che te cognes jir, tor dut cant e portèrlo sul post, sul post ti 

es tu, doi persone che tu te le cognes aer scrite te la cosa de la questura, no pel esser autre 

persone che no le é scrite perché se vegn un controlo i te vèrda, i te engabià no l’é da scherzèr 

su chel. E n’outa che tu ti es sul posto [sic] bom, te scomenzes a carichèr [sic].  

[…] 

Nos disgagiatori jon aló, fajon un sopraluogo, vedon se se pel arsegurèr chel sas a la paré, 

se… chiaro l’é semper l’ultima soluzion l’esplojivo, perché l’é vera te toles via chel sas però 

magari pel esser n castello [sic], cioè te toles via chel sas e n’é amò autres te do, te meves na 

roba più grana. Alora, te cognes jir sora al sas vardèr, girèrlo dut cant e aló ge vel na dì demò 
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a vardèr co che l’é metù chel sas. Se fèsc tante foto. Dò, da chel se decide, l’é da torlo via chel 

sas, l’é n muie pericolous.  

La roba più importante: jir in questura. Te portes una specie de relazion de chest sas, de 

coche… te ge portes le foto de coche l’é metù, te ge portes l quantitativo de esplojivo che te 

ves durèr, de che tipo de esplojivo ence, de che tipo de accenditori. Te ge cognes portèr 

veramente na relazion muie detalièda, perché pò en base a chel ic i te dirà “sci, te pes usèrlo, 

na no te pes usèrlo” o magari i te disc ence, pel suzeder “secondo nos l’é mingol massa” chi 

che se doura e alora te cognes magari rifèr l calcolo. N’outa che i te disc de sci, nos 

disgagiatori cognon jir sul sas e scomenzèr a fèr le perforazioni. Le perforazioni l disc semper 

l foghin olache fèrle e la profondità da fèrle perché se l’é n sas muie gran no l’é che te pes 

forèr a cajo e fèrlo sc’iopèr perché magari se te metes la polver massa in ite pel suzeder che n 

bloco l se stache massa gros. E l’é dut calcoli da fèr. […]  

L’é suzedù che aon fat sutèr n sas, ge aee calcolà, pissèe… pissèe de aer calcolà dut e mmm 

no l’é sc’iopà dut l sas, à fat mever n auter sas, l famoso castello che no aane vedù nos, e per 

cui, essendo porfido l’é ence n muie dur, no l’aane fat sutèr, chest cachio de sas l’à scomenzà 

a rodolèr, l’é vegnù ju. Però l’era n sas de cater per cater. L’à fat l’autostrada a jir en ju, 

pruma. L’à spacà n muie roba, aon pissà che te chel canalin no vegnìa ju nia, enveze l’à ciapà 

proprio chel canalin e per cui l’é ruà ju, l’à ciapà la sabia, l’à fat desche na mitraliada. Per 

fortuna no l’é suzedù nia. L’ascicurazion, t’ès l’ascicurazion tia privata, paa dut. Chiaro che 

no l’é bel. Perché te arsegure che canche i me à dit che che l’era suzedù coscita heee l cher l 

jia na a doimile, de più, perché dapò canche son ruà ju…po’ chiaramente canche te rues ju te 

veides che no l’é sozedù, cè tra virgolette no l’é sozedù nia de grave o che te te metes l’anima 

in pace. Chiaro pel suzeder. […]   

 

b) fonetisk transkription 

 

le parˈti dut kant da ˈkaŋke ˈere ˈborsa ke me a ˈsemper pjaˈzu peˈtardi, ˈkela ˈrɔba aˈlo. e me 

a ˈsemper iŋkurjoˈzi ˈkoke funˈʦjona per fɛr suˈtɛr. pɔ kjaraˈmente e ˈɛnʨe na paˈsjon ke me 

pjɛs zir a ˈkrepe e troˈɛr ˈrɔba ˈvɛja de ˈbombe, ˈkele ˈrɔbe alˈo. la paˈsjon la e dovenˈtɛda 

ˈɛnʨe sot ˈnaja, perˈke sot ˈnaja ˈere te la briˈgata tridenˈtina, i me a fat fɛr arˈmjere, deˈske 

foˈgin. 
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e alˈo ˈdato ke se toˈlea ˈvia le kaˈzɛrme, ˈlera kel an ke se tiˈrɛa ˈvia kaˈzɛrme, i ne a fat 

suˈtɛr kest, ˈkeste… esploˈzivi, ˈbombe a man… e per ˈkui la e kreˈsuda ˈsemper de pju. ti es 

ˈmuje kontroˈla, soralˈdut, su kwel ˈpunto, veraˈmente, i te ˈvɛrda veraˈmente del dut. ˈnɔwta 

ke koˈmuŋkwe te ˈrua dut kest esploˈzivo tu te ˈtɔles e te skoˈmenʦes, te seˈpares esploˈzivo 

da iˈneski. te ˈmetes te proˈsak oˈlake te ˈkɔŋes zir, tɔr dut kant e porˈtɛrlo sul pɔst, sul pɔst ti 

es tu, doj perˈsone ke tu te le ˈkɔɲes aˈer ˈskrite te la ˈkɔza de la kweˈstura, no pel ˈɛser ˈawtre 

perˈsone ke no le e ˈskrite perˈke se veɲ un konˈtrɔlo i te ˈvɛrda, i te eŋˈgabja no le da skerˈzɛr 

su kel. e ˈnɔwta ke tu ti es sul ˈposto bom, te skoˈmenzes a kariˈkɛr […].     

nos dizga ʥaˈtori zon aˈlo faˈzon un sopraˈlwɔgo, veˈdon se se pel arseguˈrɛr kel sas a la 

paˈre, se… ˈkjaro le ˈsemper ˈlultima soluˈʦion lesploˈzivo, perˈke le ˈvera te ˈtɔles ˈvia kel 

sas peˈrɔ maˈgari pel ˈɛser en kaˈstɛl:o, ʨoˈɛ te ˈtɔles via kel sas e ne amˈɔ ˈawtres te dɔ, te 

ˈmeves na ˈrɔba pju ˈgrana. aˈlora, te ˈkɔɲes zir ˈsora al sas varˈdɛr, ʥiˈrɛrlo dut kant e aˈlo 

ʥe vel na di deˈmɔ a varˈdɛr ko le meˈtu kel sas. se fɛs ˈtante ˈfoto. dɔ, da kel se deˈʨide, le 

da ˈtɔrlo via kel sas, le en ˈmuje perikoˈlɔws. 

la ˈrɔba pju imporˈtante: zir iŋ kweˈstura. te ˈpɔrtes ˈuna ˈspɛʨe de relaˈʦjon de kest sas, de 

ˈkoke… te ʥe ˈpɔrtes le ˈfoto de ˈkoke le meˈtu, te ʥe ˈpɔrtes el kwantitaˈtivo de esploˈzivo 

ke te ves duˈrɛr, de ke ˈtipo de esploˈzivo ˈɛnʨe, de ke ˈtipo de aʨendiˈtori. te ʥe ˈkɔɲes 

porˈtɛr veraˈmente na relaˈʦjon ˈmuje detaˈljɛda, perˈke pɔ em ˈbaze a kel ke iʨ i te diˈra ”si, 

te pes uˈsɛrlo, na no te pes uˈsɛrlo” o maˈgari i te dis ˈɛnʨe, pel suˈʦeder “seˈkondo nos le 

ˈmiŋgol ˈmasa” ki ke se ˈdɔwra e aˈlora te ˈkɔŋes maˈgari riˈfɛr el ˈkalkolo. ˈnɔwta ke i te dis 

de si, nos dizga ʥaˈtori koˈŋon zir sul sas e skomenˈʦɛr a fɛr le perforaˈʦjoni. le 

perforaˈʦjoni el dis ˈsemper el foˈgin oˈlake ˈfɛrle e la profondiˈta da ˈfɛrle perˈke se le en sas 

ˈmuje gran no le ke te pes foˈrɛr a ˈcazo e ˈfɛrlo sʨoˈpɛr perˈke maˈgari se te ˈmetes la ˈpolver 

ˈmasa in ˈite pel suˈʦeder ke en ˈblɔko el se ˈstake ˈmasa grɔs. e le dut ˈkalkoli da fɛr. […]  

le suˈʦedu ke aˈon fat suˈtɛr en sas, ʥe aˈee kalkoˈla, piˈsɛe… piˈsɛe de aˈer kalkoˈla dut e 

mmm no le sʨoˈpa dut el sas. a fat ˈmever en ˈawter sas, el faˈmozo kaˈstɛl:o ke no aˈane 

veˈdu nos, e per kui, eˈsendo ˈpɔrfido le ˈɛnʨe en ˈmuje dur, no laˈane fat suˈtɛr, kest ˈkakjo 

de sas la skomenˈʦa a rodoˈlɛr, le veˈɲu zu. peˈrɔ ˈlera en sas de ˈkater per ˈkater. la fat 

lawtoˈstrada a zir en zu, ˈpruma. la spaˈka en ˈmuje de ˈrɔba, aˈon piˈsa ke te kel kanaˈlin no 

veˈɲia ju ˈnia, enˈveʦe la ʨaˈpa ˈprɔprio kel kanaˈlin e per kui le ruˈa zu, la ʨaˈpa la ˈsabja, la 

fat deˈske na mitraˈljada. per forˈtuna no le suʦeˈdu ˈnia. lasikuraˈʦion, tɛs lasikuraˈʦion tia 

priˈvata, ˈpaa dut. ˈkjaro ke no le bel. perˈke te arseˈgure ke ˈkaŋke i me a dit ke ke ˈlera 
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suʦeˈdu koˈsita heee el ker el zia na a dojˈmile, de pju, perˈke daˈpɔ ˈkaŋke son rua zu… pɔ 

kjaraˈmente ˈkaŋke te ˈrues zu te ˈvɛjdes ke no le suʦeˈdu, ʨɛ tra virgoˈlet:e no le suʦeˈdu 

ˈnia de ˈgrave o ke te te ˈmetes ˈlanima in ˈpaʨe. ˈkjaro pel suˈʦeder. […] 
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Bilaga 3: Elwerts texter 

3.1 Texter från övre dalen 
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3.2 Texter från nedre dalen
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