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1. PRESENT AC¡O 

El Ilibre que teniu a les mans pretén introduir el lector a una teoria, la teoria 
de l'optimitat, que s'ha desenvolupat amb for'Ya durant els darrers quinze 
anys i que esta obtenint uns resultats exceHents, sobretot en I'ambit de la 
fonologia. 

La teoria de l'optimitat es va presentar públicament per primera vegada en 
el marc del LSA Linguistic Institute a la Universitat de Califórnia a Santa 
Cruz, i d'aleshores eny3 ha despertat un ¡nteres creixent, el qua! s'ha vist 
excepcionalment acrescut per la creació, el 1993, de I'arxiu electrónic Rutgers 
Optimality Archive (http://roa.rutgers.edu). Aquest arxiu, que ja disposa de 
prop de 900 artieles, ha pennes un inteos ¡fluid intercanvi d' idees entre 
lingilistes d'arreu del món. 

La teoria de l'optimitat és continuadora del generativisme classic en alguns 
deis seus aspectes essencials, com ara la postulació de dos nivells de 
representació, el de les formes subjacents i el de les formes superficials, o el 
supósit que la capacitat delllenguatge és innata. Se' n desmarca, peró, en molts 
aspectes , i segurament el més significatiu és que abandona els estadis 
intermedis entre formes subjacents i superficials que havien caracteritzat el 
generativisme classic. Amb la teoria de l'optirnitat, d'altra banda, s'intensifica 
i s'afem1a l'interes per conceptes - alguns deIs quals originats en el marc de 
I'estructuralisme- com ara el marcatge i la seva estreta relació amb la 
tipo logia lingüística i els universals lingüístics, la variació lingüística, i, per 
primera vegada, s'imbriquen les argumentacions de tipus formal amb les de 
tipus funcional. 

L'objectiu primer del llibre és ¡¡'Iustrar de quina manera es poden aplicar 
els mecanismes forn131s ideats per aquesta teoria a la fonologia d'una varietat 
lingüística determinada i se centra, essencialment, en els processos fono16gics 
que es desencadenen en les varjetats balears quan dues o més consonants 
entren en contacte. Un objectiu secundari és contribuir a un majar coneixement 
de la fonologia del balear, tant des d'un punt de vista descriptiu com teórico 
Tot i amb aixó, el lector ha de tenir present que en aquest treball s'ha defugit, 
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en benefici de la claredat expositiva, descriure de manera exhaustiva les 
resolucions deIs contactes consonantics, sotmeses a molta variació en balear. 
Per a una descripció detallada d'aquests resolucions, es remet el lector al 
trcball «Els contactes consonantics en balear. Descripció i amilisi» (veg. les 
referimcies bibliografiques). 

El treball s'obre amb una introducció for9a detallada de la teoria de 
l'optimitat (cap. 2), i s'estmctura a l'entorn deis diferents processos fonológics 
del balear prornoguts pels contactes consonfmtics: l'assimilació regressiva de 
lIoc d'articulació (cap. 3), l' africació de sibilants (cap. 4), l'assimilació 
regressiva de mode d'articulació (cap. 5). el rotacisme (cap. 6), la dissimilació 
de mode d'articulació, la simplificació i la fusió de sibilants (cap. 7), l'escissió, 
la semivocalització i la centralització de palatals (cap. 8), la simplificació 
consonantica (cap. 9) i la inserció vocalica (cap. lO). 

El 1libre esta pensat per a estudiants i professors universitaris interessats 
per la fonética, la fonologia i la lingüística teórica, i és especialment indicat 
com a material de refor9 en assignatures especialitzades de fonologia que 
tinguin coro a marc teóric la teoria de I'optimitat. 

No fóra just cloure aquesta presentació sense agrair el suport que he 
rebut, en les diferents fases de confecció d'aquest treball , d'algunes 
persones del meu entorn professional i personal. VulI agrair. en primer, Iloc, 
rajut inestimable deIs que van ser els meus directors de tesi , Maria Rosa 
L10ret i Joaquim Viaplana, els quals m' han ensenyat que al darrere deIs 
sons s'hi amaguen moltes coses, que res és «blanc» o «negre» , i que hi ha 
moltes maneres de mirar-se la realitaL També he d'expressar el meu 
agrarment a mestres, col· legues i amics que em van acompanyar i assessorar 
en diferents moments de la confecció de la tesi i deIs treballs que se'n 
deriven: Eulalia Bonet, Joan Castellví, Pere Grimalt, Jesús Jiménez, Joan 
Mascaró, John J. McCarthy, Lidia Pon s, Joaquim Rafel, Joan Veny i Max 
W. Wheeler. Així mateix, he de regraciar la companyonia i el suport 
emocional deIs meus col, legues del Departament de Filologia Catalana i de 
les meves amigues de Barcelona i de Menorca. Moltes gn'lcies, també, als 
meu pares, al meu germa i a en Jesús. Amb ells vaig compartir molts nervis 
i moltes emocions durant I'elaboració de la tesi . Aquest estudi , d'altra 
banda, no hauria estat possible sense la col'laboració desinteressada de totes 
les persones de Mallorca i de Menorca que vaig enquestar per a la recollida 
de dad es. A tots ells, moltes gracies. He de fer constar, també, el suport 
económic que he rebut de la Generalitat, que em va atorgar una beca FPI 
(1999FI 00478), de I'lnstitut Menorquí d'Estudis, que em va concedir un 
ajut a la investigació i que col· labora en I'edició d'aquest lIibre, i del 
Ministeri de Ciencia i Tecnologia (PB97-0889, BFF2001-3798, HUM2004-
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1504/FILO). Finalment, vull expressar el meu agraYment a ,Josep Massot i 
M ltaner que des d 'un primer moment, va acollir amb molt d IOteres la meva 
pr~~osta de publicar ~na part de la tesi i que ha esperat pacientment que acabés 

d'enllestir el manuscnt. 



2. LA TEORIA DE L'OPTIMITAT 

2. I INTRODUCCIÓ 

Ja comem;:am! 

La teoria de I'optimitat (Optimalily Theory) fou presentada per primera vegada 
I'any 1991 en el marc de l'Arizona Phonology Conference i del LSA 
Linguistic Institute a la Universitat de California a Santa Cmz per Alan Prince 
i Paul Smolensky. La primera exposició escrita de la teoria queda recollida en 
el manuscrit deIs mateixos autors «Optimality Theory: Constraint ¡nteraetion 
in Generative Gramman) (1993), el gual ha significat un auténtic revulsiu en el 
món de la lingüística teórica, i, més concretament, en el mare de la fonologia 
generativa. D'aleshores eDl.;a, en efecte, hi ha hagut un ¡nteres creixent en 
aquesta teoria, el qual ha donat Iloc a multitud de !reballs i d' investigacions, 
entre els quals cal destacar els treballs també fundacional s «Prosodic 
Morphology 1: Constraint interaction and satisfactioID) (1 993a) i «General ized 
Alignmenl» (1 993b), tolS dos de John 1. McCarthy i Alan Prince. L'elevat grau 
d'interés per la teoria I'optimitat s' ha vist afavorit per la creació, el 1993, de 
I'arxiu electrónic Rutgers Optimality Archive [http://roa.rutgers.edu],gestionat 
pel Departament de Lingüística de la Rutgers University, de New Jersey. 
Aguest arxiu, que ja disposa de prop de 900 artic1es, ha permés un intens i 
fluid intercanvi d'idees entre lingüistes d'arreu del món. 

2.2 GENESI 
Experience is Ihe nllme evely one gives 10 (he;,. mistakes 

Osear Wilde, Lady Wil1dennere 's 

Els models teórics se succeeixen els uns als altres amb la finalitat d'augmentar 
la seva capacitat explicativa. En el marc del generativisme, i sobretot en el de 
la fonologia generativa, la teoria de l'optimitat és el model avui dia més 
explotat,ju.stament perqué se li atribueix un gran potencial explicatiu. La teoria 
de I'optimitat és fruit de tota una tradició lingüística que neix amb la 
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ublicació. el 1968, de l'obra de Noam Chomsky i Morris Halle Tile Sound 
~al/"rn of Englisil (SPE) i que es coneix, des d'aleshores, com a fonologia 
gl!nerativa. La fono logia generativa - ) el generattvlsme en general- partelx 
de l'assumpció que la facultat del Uenguatge és universal, assumpció que 
tradicionalment s'ha basat en dues evidencies: d'una banda, en la constatació 
que els ¡nfants, quan adquireixen el lIenguatge, ha fan de manera semblant 
independentment de quina sigui la seva !lengua materna; i de l'altra, en el fet 
que, darrere de la variació que caracteritza les lIengües del món. s'entreveuen 
uns patrons de comportament recurrents. La fonologia generativa entén que en 
la lIengua hi ha tot un conjunt de formes predictibles i tot un conjunt de formes 
impredictibles. Aquesta dualitat -que descansa en la dialectica platónica deis 
«món de les idees» i el «món deIs sentits)- es tradueix en un doble nivell de 
representació lingüística: el de les representacions subjacents O fonológiques, 
que contenen la informació impredictible, i el de les representacions 
superjicials o foneliques, que contenen la infonnació predictible. En aquest 
model d'analisi, les regularitats --Q, si es vol, les «tendencies de pronúncia»
de la Uengua s' expressen mitjan,ant UD seguit de regles , les quals 
s'eocarreguen de modificar les representacions subjacents per donar 1I0c a les 
representacions superficials. Les representacions subjacents, dones, són les 
formes corresponents a les formes superficials despullades de les «tendencies 
de pronúncia»), de les regles, actives en una varietat lingüística determinada. 
Un exemple de catala que pot servir per il'lustrar la relació que s'estableix 
entre representacions subjacents i representacions superficials és el procés 
d'elisió de les r finals precedides de vocal tónica: és sabul que la majoria de 
varietats del catala pronuncien els motsfos/er i saba/er sense la l' final ([fus.'te] 
i [s~.p~.tte]); ambdues pronúncies es corresponen amb les representacions 
superficials o fooetigues deis mots fuster i sabater. Ara bé, les representacions 
subjacents o fonológiques d'aquestes dues paraules contenen una r final (ef. 
!fuster! i !sabaterl), tal com demostren les formes derivadesfusteria i sabateria, 
en que la r es realitza foneticament (cf. [fus.to.'[i.o] i [so.po.to.'[io]). El motiu 
pel qual aquesta r no es pronuncia en el cas de fus/er i saba/er és una 
<<tendencia de pronúncia» del catala que consisteix en I'elisió de tota r 
postt6nica final (o seguida de la -s de plural; cf.fus/ers [fus.'tes]). La tendencia 
de pronúncia esmentada és expressada en el mare de la fono logia generativa 
per mitja d'una regla que requereix que tota r posttónica final (o seguida de la 
s de plural) sigui elidida o esborrada (veg. 1). 
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(1) L'aplicació de regles 

Representació subjacent I representació fonológica: /fuster/ - /sabaterl 

¡ 
Regla d' elisió de les r posttóniques finals 

¡ 
Representació superficial ! representació fonética : [fus. 'te] - [so.po.'te] 

La fonologia generativa concep que les regles són particulars de cada Ilengua i 
de cada varietat lingüística, i aixo és el que diferencia unes llengües de les 
altres i uns dialectes deis altres; la regla d' elisió de les r posttóniques finals no 
és activa, per exemple, en el catah, valencia, fet que explica que en bona part 
de les varietats d'aquest dialecte els rnots fuste/" i sabarer es pronunciln 
[fus .'ter] i [sa.pa.'ter], respectivament. 

La fono logia generativa entén que les regles s'apliquen de manera 
ordenada una darrere de I'altra, de manera que cada regla opera damunt de la 
forma resultant de la regla preceden!. Aixi, per exemple, per donar compte de 
la pronúncia del mallorqui [teDJ'fam], corresponent a la seqüéncia tens fam, cal 
recórrer primer a una regla de simplificació de grups consonantics 
(responsable de l'elisió de la s) i després a una regla d' assimilació de 1I0c 
d'articulació de nasals (responsable que el segment nasal assimili el 1I0e 
d'articulació labioden!al de la consonan! següent). Aquest funcionament (el 
pas de les representacions subjacents a les representacions superficials a través 
d'un conjunt de regles) rep el nom de derivació i, per aixó, es parla de la 
fonología generativa com un mode! derivacional. 

(2) L'ordenaci6 de regles ¡la derivació 

Representaci6 subjacent o fonológica: Iten+z##fam/ 

~ 
Regla de simplificació de grups consonantics 

~ 
'ten fam' (estadi intennedi) .. 

Regla d'assimilació de lIoc d'articulació de nasals 

~ 
Representació superficial o fonetica: [teIlJ, tfam] 
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L'aproximació a la fono logia en el mare del SPE és segmentaJ i lineal, en la 
mesura que ¡'element principal de la representació fonológica és el segment 
(entes com un conjunt de trets distintius universals), el qual s'organitza 
linealment en la representació fonológica. 

En el mare de la fono logia generativa, van auar sorgint veus de desacord 
amb l'amllisi generativa --que a hores d'ara ja es pot anomenar- classica, les 
quals posaven de manifest algunes mancanees del model. Un deIs aspectes més 
qüestionats és que no disposava de cap mecanisme que assegurés la 
fonamentació (fonética i tipologica) de les regles postulades ni tampoc la 
plausibilitat de !'ordenació de les regles. Així mateix, també es pasava en 
dubte la reaJitat psicológica deIs estadis intermedis en els processos de 
derivació, i la se va consegüent dificultat en els processos d'adquisició i 
computació del lJenguatge (veg. 2). ' Un altre tipus de mancan,a fa referéncia a 
la descripció estructural de les regles fonologiques: bona part deIs processos 
fonológics afecten conjunts de trets que presenten alguna propietat en comú, 
com és ara el rnode d'articulació, el !loc d'articulació, la sOlloritat, etc. En el 
rnode! generatiu clclssic, tanmateix , aquest comportament unitari de certs 
conjunts de trets no queda explicit en la descripció estructural de les regles 
fonológiques, en la mesura que els segments hi són representats per matrius 
inordenades de trets. 

Amb l'objectiu de superar aquestes deficiéncies, a final de la década deis 
setanta, sorgeix la fonologia no lineal -que engloba la fonologia 
autosegmental (veg., per exemple, Goldsmith 1976, Mascaró 1984, McCarthy 
1986, Hayes 1986, Goldsmith 1990), la fonologia métrica (veg., per exemple, 
Goldsmith 1990), la geometria de trets (veg., per exemple, Mascará 1983b, 
Clements 1985, Sagey 1986) i la teoria de la subespecificació (Archangely 
1984, Archangely 1988, Archangely & ?ulJeyblank 1986). Aquest corrent 
fonologic significa un esfor, de contenció pel que fa als tipus de regles 
postulables i a les seves possibilitats d'interacció, fet que es fa possible grades 
a un enriquiment i una sofistica ció considerable de les representacions 
fonologiques. 

La fonologia no lineal parteix de la base que les representacions 
fonológiques no consisteixen en un conjunt de trets discrets, sinó que 
s'estructuren en grades, les quals recullen diferents Ilivells dJinfonnació: el 
nivel! qualitatiu o melOdic, l'esquelet o el nivell quantitatiu i el nivell prosOdic. 
El nivell qualitatiu o melodic l'integren les propietats fonologiques o trets 
distintius, que tenen un caracter autóllom i s'organitzen jerarquicament en 
nivells o grades relacionades mitjanyant línies ct'associació que indiquen 

I A Kenstowicz (1994) trobareu una revisió general del generativisme classic. 
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simultaneYtat. El conjunt de grades corresponents al nivell melódic esta 
connectat a l'esquelet, que representa les unitats temporals eX) i que poden 
incJoure informació sobre el carácter vocálic (V) o consonántic (C) de la 
unitat. A partir de l'esquelet, es construeixen unitats prosódiques superiors, 
entre les quals hi la síHaba (a), la mora (¡.t), el peu (F) o el mot prosódic 
(PrW d). (Veg. Lloret el. al. 1991, per a una aproximaciá a aquest mode!.) 

La sofisticació de les representacions permet, tal com s'indicava, una 
simplificació deIs processos de derivaci6, tant pel que fa al carácter de les 
regles proposades, com pel que fa a les possibilitats d'interacció d'aquestes. Un 
conjunt de restriccions de caracter general regulen les mateixes representacions 
i el conjunt de regles possibles - les quals expressen els processos fonológics i 
es redueixen a un conjunt d'operacions elementals. Es tracta de principis 
fonológics i de condicions de bona formació generals - el Principi de Contom 
Obligatori, Obligalory Conlour Principie (OC?), en anglés; el Principi 
d'Obertura, Onset Principie, en angles- , que tenen el poder de bloquejar i 
d'activar regles . Aquests principis i restriccions, a banda de simplificar les 
regles, permeten agrupar processos diferents que s'apliquen per satisfer la 
mateixa restricció. Per exemple, els processos d'epentesi, de simplificació i de 
dissimilació que operen en les llengües per tal d'evitar les seqüencies de 
segments rnassa semblants són desencadenats per un mateix principi o 
restricció, I'OC?, que prohibeix les seqüéncies de segments identics (veg., per 
exemple, Yip 1988). 

Tal com s'indicava, alguns grups de trets tendeixen a comportar-se de 
manera unitaria pel que fa a determillats processos, mentre que d'altres no es 
comporten homogéniament. La geometria de trets, model desenvolupat en el 
marc de la fono logia no lineal, permet capturar aquest comportament unitari de 
detenninats conjunts de trets, i ho fa mitjanyant una especial organització i 
jerarquització d'aquests. Concretarnent, d'acord amb aquest model d'analis i, 
els trets s' organitzen de manera jerarquica en subconjunts o classes de trets, 
que depenen d'un node, el qual fa referéncia a la propietat que presenten en 
comú. Tot el conjunt de propietats que caracteritzen un segment depen del 
node arrel, que esta connectat, com s'ha dit, a una unitat temporal (X), aixo és, 
el temps que ocupa un segment fonic . Segons una de les diferents propostes, 
d' aquest node arrel en depenen el node laringi -que en el cas del catalá fa 
referencia solament a la sonoritat del segment- i el nade supralaringi, al qua! 
estan associats els trets que fan referencia al mode d'articulació i al punt 
d'articulació; d'aquest darrer node en depenen, al seu tom, els trets que fan 
referencia als articuladors básics, aixo és, els llavis (LABIAL), la part frontal de 
la lIengua (CORONAL) i el cos de la Ilengua (DORSAL). D'aquests articuladors 
en depenen, encara, els trets que acaben de matisar la configuració del 
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~~ment: del tret labial en depen, per exemple, [±arrod], que distingeix entre 
], que es [ +arrod], 1 [11)] , que és [-arrod]; del tret coronal en depen [+ant] 

que dlstmgelx [n]1 [U] de [g], etc. - , 
El procés d'assimilació entes com a e . . 

classic de I'organitza .. . '.. sca~parnent, constltueIX un exempIe 
que s'apliquen. L'ec;~a~~a:!~~: d~~s trets 1 del conjunt d'operacions simples 
desassociació de les ro' s Interpre,ta, en aquest mare, com la 
buit pel que fa a alg!,a P::;~~ifi~~e .~~ra~~entzen un segment (el qual queda 
segment que segueix cap al segme~;oan:eri~~ca;pament de les propietats del 
pugui haver escampament del ][oc d' rf 1 .. . a~sumelx que, per tal que hi 
pot estar especificat pel que fa al punta d~~~i~~'lo, ~ ~gme~t de l'esquerra no 
e~ q~e .qualsevol nasal, independentment del l~~~od'a~~~II~~~Ul 1 menorqu~, 
s asslmlla a la consonant següent hi b ' a 10 ~u~ ,presentJ, 
l'escampament que afecta el Hac d'arf a ¡un. ~r~ces de desaSSOCIaClO previ a 
(3a) . En central, en canvi, aquest ro~~u ~CJOd e tote~ I~s, ~on~onants nasals 
només afecta 1 p es e esaSSOClaCIQ 1 d escampament 

es consonants nasals qu d I d 
CORONAL (3b): an e no e PA en depen el tret 

(3) a. Mallorqtd i menorquÍ b. Central 
X X X X 

[+nl \. I [+
na1 ..• 

I ... 

.............. \ ..•. 
...... 

PA PA 

f I 
PA PA 

t ex ex COR a 
A banda d'aquest comportament u . ta . d . . 
general en les [[engües del món t n~, fI e determmats conJunts de trets, 
certes asimetries referents al tipu~ ~oe espva veure la necessitat de capturar 

catala central nornés assimilen el Jloc dI:' al un. r;n~~ent es remarcava que en 
segments nasals coronals és a d' 1 leu aClo e a consonant següent eIs 
alveolar o dental fet rec~rrent e~r'l e ~sr.egments amb un [[oc d'articulació 
model de la fonol~gia no lineal la teo

es ~ ~rent~ [)engües del món. Un altre 
de capturar aquestes asimetries' .. na e a su es~eCl~~acjó, s'ha encarregat 

de les representacions: segons ~~~:I':~~nt ~ofistlCaclO encara més acusada 
especificats pel que fa un detennin t tr el' eterrnmats segments no estan 

a et en a representacJó, i aixó explica el 

,.. 
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comportament asimetric respecte d'altres trets, que sí que són presents en la 
forma subjacent. Un conjunt de regles de redundancia -que introdueixen els 
valors de defecte o menys marcats interlingüísticament- o els mateixos 
processos fonológics actius en les llengües s'encarreguen d'omplir aquestes 
especificacions buides. La subespecificació del tret CORONAL, per exemple, 
explica la major tendencia a I'assimilació de les consonants alveolars i dentals 
respecte de les consonants labials, palatals i velars en moltes [)engües del món; 
entre aquestes, cal incloure bona part de les varietats dialectals del catala. 

La contribució més remarcable de la fonologia no lineal --<!specialment si 
es pren en consideració I'evolució que ha seguit la teoria fonologica fins avui 
dia- és la introducció de restriccions -o condicions de bona formació- que 
regu len les representacions possibles i l'aplicació de regles; aquestes 
condicions pennetien agrupar - tal com s1ha indicat- les regles fonológiques 
de manera coherent. En teoria de l'optimitat, aquestes condicions adopten la 
forma de restriccions de marcatge, i són les responsables de la generació de tot 
un conjunt de candidats que reflecteixen l'activitat de processos diversos. Tal 
com afirma McCarthy (2002a), peró, la pretensió de «naturalitzaD> i de 
«simplificar» les regles ¡les seves ordenacions particulars mitjan¡;ant aquest 
enriquiment de les representacions no es va satisfer mai en el marc de la 
fono logia no lineal. 

Tal com afirma l 'autor, aquesta empresa fou assolida, més aviat, per la 
fonologia natural i per la fonologia generativa natural (Stampe [1973] 1979, 
Hooper 1976, Vennemann 1988), que comparteix amb el generativisme clássic 
la voluntat de desenvolupar una teoria explícita de la competencia del 
llenguatge. La fonologia natural, funcionalista en essencia, parteix del supósit 
que hi ha tot un conjunt de processos natural s (redurts i poc marcats), els quals 
són tots actius en les primeres fases de raprenentatge; aquests poden ser 
suprimits, en el transcurs de raprenentatge, a causa de l'exposició al llenguatge 
deIs adults (Stampe [1973] 1979: 9). D'aquesta interacció en sorgeix la tensió 
entre la facilitat fonetica i la intenció fonológica -{(the tension between clarity 
and ease», en paraules de Stampe ([1973] 1979). Aquesta dialectica és 
importan! - si no cabdal- per entendre alguns deIs principis de la teoria de 
l'optimitat: la «facilitat fonetica» hi és omnipresent i s'expressa mitjan<;ant les 
restriccions de marcatge, que advoquen per les estructures poc marcades, i, 
també, la «intenció fonológica», que es tradueix en les restriccions de fidelitat, 
les quals procuren la preservació del material subjacent. 

Un deis retrets que s'ha fet a la fonologia generativa classiea --<!s 
remarcava- és l'arbitrarietat en I'ordenació de regles per tal d'explicar les 
grarnatiques partieulars de les !lengües. En el model generatiu, tant el de tipus 
lineal com el de tipus no lineal, les regles se succeeixen les unes rere les a1tres, 
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sense cap altre principi que expliqui les motivacions d'aquesta ordenació 
especial, més que la necessitat d'obtenir el resultat volgut, la qua] Cosa 
desemboca en un madel amb un poder explicatiu pobre. La fonologia cognitiva 
(Lakoff 1993) o la fonologia declarativa sorgeixen com a reacció a aquestes 
limitacions. L'objectiu prioritari, en aquest cas, és eliminar les representacions 
¡ntennedies que caracterttzen l'analisi derivacional chissica. En "articJe de 
Lakoff «Cognitive Phonology», per exemple, es qüestiona de manera 
contundent la reaJitat psicológica de les regles fonológiques i de les 
representacions intennedies pel que fa a la computació i I'adquisició del 
lIenguatge. Tant la fonologia declarativa Com la fonologia cognitiva signifiquen 
un iotent d

2

abolir la derivació en I 'amilisi fonológica, propietat essencial, corn es 
veunl,en la tcoria de I'optimitat. 

2.3 RESUM 1 DISCUSSIÓ 

ACle de saviesa és disculir les coses dubtoses 

Tirant 

La teoria de l'optimitat, ineipient a la darreria deis vuitanta, sorgeix amb la 
voluntat d'eliminar les derivacions i els sistemes de regles, juntament amb la 
pretensió de trobar els principis motivadors de la variaeió que presenten les 
lIengües. Comparteix amb la fonologia generativa c1assica la voluntat de trobar 
els principis universals que govemen la facultat del lIenguatge, partint de 
l'evidencia que darrere la variació hi ha una unitat que respon a aquests prinei
pis universals i, també, de la constatació que hi ha un conjuot de similituds 
interlingüístiques en els mecanismes d'adquisició del lIenguatge. Les argu
mentacions de tipus funcional que caracteritzaren la fonología natural i la 
fonologia generativa natural han transcendit, també, en la teoria de I'optimitat, 
en que I'obtenció d'estructures poe marcades i la preservació deIs contrastas 
lexics traben la seva expressió - tal com s'ha advertit- en les restriccions de 
marcatge i de fidelitat, respectivament (veg. el § 2.5.3). La desaparició de les 
derivacions, i l'assoJ iment d'un model basicament declaratiu, és un aspecte 
crucial en la teoria de I'optimitat; la fonologia declaraliva i la fonologia cog
nitiva en són uns clars precedents. Els darrers desenvoIupaments de la fono
logia no lineal es caracteritzen per una naturalització progressiva de les expli
cacions fonológiques, les quals, en certa manera, deixen enrere I'arbi trarietat de 
les regles i les seves ordenacions; i aixó es fa possible gracies a una 
complicació de les representacions, i, sobretot, grades a la incJusió d'un conjunt 
de principis que permeten agrupar els diferents processos de manera coherent. 
Aquest procés de naturaJització troba la seva m¡hima expressió, COm es veunl, 
en la teoria de roptimitat. 

> 
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FUNCIONAMENT BÁSIC DE LA TEORIA DE L 'OPTlMITAT 2.4 

Multi SlIllt vacati. pallci vero e/ecti 

. d l' timitat reveu que, per a cada forma subjacent, e~ genera un 
La ~eona. ~ ·tO~e fom:es possibles, les quals s'anomenen ca~dldats;. ent~~ 
co:~~: cl~n~~~ats un és seleccionat com a óptim en funció de la JerarqUlt~ac~o 
a~ na serie de r~striccions universals que, a diferencia ~els ,pn.ncl~l s e a 
d u ,aliea generativa elassica, són transgredibles. El candldat optlm es e\ que 
g~n nenor rau aquest conjunt de restriccions en confllcte. o, dtt en ~ tres 
vIOla e~ I és el ~e satis fa millor lajerarquia de restnecions d ' una detennmada 
para~l~ 'Iingüí~ica La variació lingüística s'explIca, en aquest model, ~n 
~ar~~; de la imp~rtáncia que les diferents gramatiques atorguen a c~ a 
un icció' així si les restriccions estan ordenades de manera dlferent en os 

restr 'd ~s lIengües diferents, les fonnes superficials corresponents a un 
dlalectes nO ut

U 

seran diferents en aquests dos dialectes o lIengues. Un deis 
matelx I p . 1 de la teoria és la jerarquirzació de reslriccions, en el.sentlt 
~:;:e~;:sr~~~~~i~ns situades més amun! en la jerarqu~ són

d 
més ~etermma~~ 

no as les que estan situades més aval! a }' ora e se ecclOnar 
que . p. . tim És important tenir en compte, d'allra banda, 

~~:~~I~:~~i~:~I~~: ~~;s:I:!cio~at com a óptim tot i que transr~dle;~~i~I~~~: 
restricció, tot i que no sigui «perfecte», fel que es conelx coro « a a 

perfecció» (veg el § 2.5 .1.5). I I d'da! 
En l'esque~Ja que figura a continuació, per exemp e, . e ealn

l 
1 I 

. . t' . el candidat 3 J'a que és el que satlsra mI or a selecclOnat com a op 1m es ' . . , .. , , 

jerarquía de restriccio?s ~~po~ada, en )..qule la rtre~tn~~t~ ~~~pu~au~:a ~~:/~i~ ~~: 
II . 1 estncclO 2 I en qUe a res tCCIO 

re evant que l a r tr' . . 3 Els candidats 2 i 4 d'una banda, i el candida! 1, de rellevant que a res ICCIO . '. . . . I ". 2 
)'altra, són descartats perque transgredeixen la restncelO 1 1 a restncclO , 
respectivament. 

(4) La selecció del candidat optim (adaptat de Kager 1999: pago 8) 
RI » R2 » R3 

r-f-" r-f-" 1:' ~ ~ 
~ 

5. ~
candidat 1 
Candidat 2 
Candidat 3 

~W-onn-a-d;:-'e-n""tr-ad""~ Candidat 4 o r 
o 
25: 

-+~ 
o r ~~. r+IFonna de sortid~ 
o o 

f-ó: o: 
Candidat n - N w 
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Un símil, extret de la vida real , que podria ajudar a entendre el 
funcionament de la teoria seria el procés de selecció deIs aspirants a participar 
en un musical: el conjunt d'aspirants es podria equiparar al conjunt deIs 
can~idats generats per. a la n:ateixa fanna subjacent; els requisits que els 
aSplrants ~a~ de comphr -t~mr ~ona veu, haver estudiat arts interpretatives, 
baver participar en altres muslcals 1, com no podria ser d'altra maneTa ser amic 
del director ... - es co!'"respondrien amb les restriccions; la prioritzaci'ó que els 
resP?os,ables del muslca! fa~ d'aquests requisits equivaldria a la jerarquia de 
restncc~o~s ; fin~lmen.t, 1 asplrant seleccionat d'acord amb aquesta priorització 
de requ.s.ts equ.valdna al candidat seleccionat com a óptimo 

Les restncclOns tenen un canicter universal i les di ferencies entre 1 
. . d 1 d'C ' es g~amatlques e. e~ IJerents lIengües s'expJiquen per una diferent ordenació 

d aquestes restncCIOI1S. En aquest mare, es preveuen dos tipus de restriccions 
les quals entren en conflicte. ' 

• D'u~a banda, les restriccions de marcatge, que expressen la conveniencia 
d obten" fonnes superficials ben formades estructuralment en detriment de la 
preservac.ó de les propietats de la fonna subjacent. Aquest tipus de 
restr~ccl.ons, que actuen exclusivament damunt de les foones superficiaIs, 
prohlb~LXen estructures fonológiques marcades --com ara la presencia de 
deter~l~ats seg~ents. les seqüencies de segments que transgredeixen ¡'escala 
de ~O~cltat, les stl "labes que no tenen obertura, eIs contrastas de sonoritat en la 
POSICIÓ de coda, la manca d'assimilació de sonoritat o la manca d'assimilació 
de 1I0~ en el~ gm~s cO,nsomintics. Promouen, en definitiva, les estructures més 
afav~ndes mterhngü.sticament, les quals solen venir imposades per 
condlclOnaments de tIpus artlculatori, acústic i perceptuaL 

D'alt~a banda, es ~reveu l'activitat de les restriccions de fidel itat, que fan 
referencia a les ,relaclOns que. s~estableixen entre les formes subjacents ¡les 
foanes ,s uper~cl~ls;, a~u~st hpus de restriccions procuren que les formes 
superficlals slgum IdentJ~~es, és a djr, fidels~ a les formes subjacents 
corresponents. Solen proh.blr, doncs, tot canvi en la forma superficial de les 
proplOtats deIs segments Driginals. Qualsevol procés que impliqui una 
mod.fic.ac.ó de .la fD=,a subJacent resulta en una transgressió d'aques! tipus de 
r;st.fI~el~ns: la mserclO de material epentetie no present en la forma subjaeent, 
1 ehs.Ó d algun deIs segments presents en la fonna subjacent, el can vi deIs trets 
de SDnontat • de 11DC d 'articulació que caracteritzen els segments subiacents 
etc. "J , 

ji! 
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2.5 ELS COMPONENTS DE LA GRAMÁTICA EN TEORIA DE L'OPTIMITAT 

Actualment, la teoria de l'optimitat s'entén com un mecanisme input-output 
que relaciona una forma superficial amb una forma d'entrada. Dos components 
--o funcions- basics fan possible aquest mecanisme: el generador (Generalor 
o Gen, en angles), que s'encarrega de generar un eonjunt de fonnes superficials 
per a una determinada entrada lexica, i un avalu~dor (Evah,/ator o ~~al,. en 
anglos), que té la funció d'avaluar aquestes formes. de selecclOnar-ne lopltma 
per mitjá d'una determinada jerarquització de restriccions, que varia en funció 
de les gramatiques particulars de les llengües. El lexicó (Lexicon o Lex, en 
angles), finalment, és l'elernent que conté totes les representacions lexiques 
deIs morfemes, les quals són sotmeses al generador (veg. 5). 

(5) EIs components de la gramática (adapIa! de Kager 1999: 19) 

LEX (input], input2. input)) 
GEN (input 1) -4 {candh cand2, .. " candil} 
AVAL {cand .• cand2, ... , candil} -4output 

2.5.1 PROPIETATS DELS COMPONENTS DE LA GRAMÁTICA 

2.5.1.1 Ellexicó: riqueso de la base 
A/l inpurs are possible 

Prinee & Smolensky 1993, Optimality Theory 

El lexicé conté totes les propietats impredictibles i contrastives deIs morfemes 
(arrels, radicals i afixos), tant de tipus fonológic, morfológic com sintáctico Un 
aspecte remarcable del lexicó entes en temles propis de la tearia és que no es 
preveuen restriccions que condicionin l'estructura O les propietats de les formes 
d'entrada, fet que singularitza aquesta teoria respecte de la fonologia generativa 
classica, en que es preveia l'activitat de les restriccions d'estructura 
mDrfematica (Morpheme S/n/c/ure Constraints, en anglos). D'aquesta manera, 
se supera el problema de la duplicació, causat per la redundancia de les regles 
de reescriptura i les regles d'estructura morfematica. L'absencia d'aquestes 
restriccions en les fonnes subjacents, d'altra banda, possibilita que, en els casos 
en que no hi ha evidencia empírica a favor d 'una detemlinada fonna subjacent, 
qualsevol estructura o propietat sigui adduida en les representacions, hipótesi 
que es coneix CDm a riquesa de la base (richness ol/he base, en angles). Per 
exemple, l'especificació de 110c d' articulació de la primera oclusiva d'una 
forma del ma110rquí i del menorquí CDm ara acte ['atto 1 no es pot justificar 
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~~~Píricament, .ten,int en. ~omp~e que ~o hi ha altemany3 que descobreixi quin 
es . el . !Ioc d artl~ulacJO subJacent, J3 que en aquestes varietats hi ha una 

restncclO q~e o~hga que les consona.nt~ a~jaceDts siguin homorganiques. 
Davant de sltuacl~ns com aquestes, la hIpatesl de la riquesa de la base preveu 
que tant pot addulr-se la forma subjaeent lakt! eom la forma sllbjaeent I tt/ 
fins t tot, la forma subjaeent lapt!. L'avaluador és el responsabl a

d 
, o, 

term . " e, en arrer 
e,. que, tanl SI es partelx duna fanna subjacent Com de I'altra l d'd 

selecclOnat " " ,e can 1 at 
com a optml SlgUl el que es correspon amb la ti l' ~ 

['all 1 (P d ti orma rea , alXv és 
o. er a una e ensa detallada d 'aquesta hipótesi, vegeu MeCarthy 2003e) 

2.5 .1.2 El lexieó: oplirnilzació 

Avoding ,deep /swface disparities IVhenever possible 
Pnnce & Smolensky 1993, Optimality TheOly 

~~~:~:::e~~ ~e~;:!~ód~:~~~~:i;:~n~~~~i::, f:~oarnJ,~~~' Je~::~n~¿/;:veu 
~UbJacen~ .J'aprenent d'una lIengua tria la que és més próxima al candidat r~~t 
Ja que, aquesta manera es minimitza el n b d '. . 
restrieeions de fidelitat), e'n benefici de I ' eeon~:i:ede ~ ':~~:~s~IO~~ (de les 
cerca, d?IlCS, la relació input-output més harmónica, Aquesta ide~ ro~:~nent 
fonologta natural, conerelament del treball de Stampe (1973) Pie la 
en el proeés d'aprenentatge d ' una lIengua I' input mé ,selgo~s a qual, 
amaga I' input h ' ' s proper a a lorma real 

l
. que no o es tant, fet que es eoneix amb el nom de 'S, 

occu la/IOn' , ampean 

En el present treball . 
, es parteIX, de forma general , de la hipótesi de la riquesa de la base. 

2.5.1.3 El generador: lIiberla! d'analisi, comeniment ¡ coherencia 

Everything ~s possih!e bUl nol everylhing is permifled 
Richard Howard, «The Victor Vanquished)) 

Una de les propietats m ' . 
(jreedom 01 anal s ' ) es ¡mt?rtants del generador és la lIibertat d'análisi 
principi aquest {o:~ , que tam e es conelx com a inclusivitat (inc/usivity). En 
vul '. '. P?nent pot generar tan tes estructures o candidats corn es 

gUI, 1, Cüm a mmlm ha de . b 
candidats ue doni c ~ provelf. ~n. nom re prou extens i divers de 
lJengües dei món rer :buda a les PosStb¡Jttats de variaeió de les diferents 
(C C ##C ) . xemple, una sequenc,a de tres eonsonants posllexiques 

' . 2 ) es PO! resoldre de diferents maneres en funció de la lJengu l 
vanetat de que es traeti' bé b ' . a o a 

b " . o am mantentment de la seqüeneia (C C C ) b ' 
am lllSerC¡ó d'una vocal ' . r 2 3, o e 

epentettca, que pot ocupar posicions diferents 

p 
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(C,Vc,C); C,C, VC3), amb elisió d'alguna de les consonants (C,C3; C,C3), etc. 
El generador té la propietat de generar totes aquestes estmctures, una de les 
quals és seleccionada en funció de la jerarquia de restriccions que caracteritza 
una determinada llengua. 

En els model inicials de la teoria, la llibertat d'amllisi es veia condicionada 
per ]a propietat que es coneix com a contenció o conteniment (conta;nment) ~ 
aquesta propietat limitava les possibilitats del generador en el sentit que tota 
¡'estructura subjacent havia d'estar present en les representacions superficials. 
AIguns elements, pero, podien quedar sense integrar o sense siHabificar; el fet 
que s'integress in o no, és a dir, que es realitzessin foneticament o no, depenia 
de la interaeei6 entre la restrieeió INTEGREU (PARSE, en anglos) i les 
restriccions referents a requeriments estructurals (per exemple, * CODA, 
* CODA-COMPLEXA, etc.). Per exemple, per a una seqüencia com ara tan! peti! 
/tant##p:;}titl, algun elernent podia quedar sense integrar i aixó s'expressava 
posant el segment afeetat entre parentesis simples angulars (1 en el eas de 
[,tan<t>p~.'titl, 11 en el eas de [,ta<n>l.po.'titl , etc.). O'altra banda, el generador 
també tenia la capacitat de generar formes amb eIements siHabificats pero 
foneticament buits, que podien ser foneticament interpretats en funció de la 
restrieeió OMPLlU (FILL, en angles), la qual prohibia la presencia d'elements 
buits. Aquestes restriccions permetien que les restriccions de fidelitat 
avaIuessin solament les fonnes superficials, i s'aconseguia, per tant, un sol 
nivell de representació. Diferents probIemes relacionats amb aquest tipus 
d'anitlisi han fet abandonar aquesta versió de la teoria de I'optimilat eoneguda 
eom a Conlainmenl model (veg. MeCarthy 1995, per a una diseussió detallada 
a favor d'una amUisi en que les restriccions de fidelitat sí que examinen les 
formes subjacents, concretament en relació amb les formes superficials (veg. el 
§ 2.5.2.2). 

Una altra propietat que caracteritza el component GEN és la coherencia de 
les ocurrencies: segons aquesta propietat, el conjunt de formes generades per 
GEN no pot presentar modificacions respecte de les estructures morfematiques 
presents en les formes subjacents. 

2.5.104 L 'avaluador: /ransitivitat, dominació estricta i paral·lelisme 

Val més poc i ben guanyar, que molt i en/lolar 

L'avaluador, Ull deIs components basics de la gramatica en teoria de l'optimitat, 
té la funció de seleccionar el eandidat optim i ho fa a través de la jerarquització 
d'un conjunt de restriccions. juntament amb uns mecanismes d'avaluació - -que 
eonsisteixen en unes marques de violaeió (veg. el § 2.7). Cada restrieeió pot 
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determinar Ilexclusió d'algun deis candidats generats per GEN, i aquesta 
operació de descartament es repeteix fins q~e., en pr,incipi, no~és queda un 
candidat en la jerarquia, Óbviament, les restncclOns sltuades mes amuot en la 
jerarquia són més detenninaots que no pas les que estao situad es més avall a 
I'hora de seleccionar un detenninat candidato 

Les restriccions s6n universals, i les diferencies entre les gramatiques de les 
diferents lIengües s'expliquen per una diferent ordenació d'aquestes 
restriccions, La relació de dominancia que slestableix entre les restriccions és 
transitiva, en el sentit que si una detenninada restricció, RI, posem per cas, 
domina una altra restricció, R2, i aquesta domina una altra restricció, R3, 
aleshores RI domina R3. Tot i que no hi ha un límil establert pel que fa al 
nombre de restriccions possibles, es preveu que aquest sigui tan reduil com 
sigui possible, per mor de l'economia de l'amUisi; les violacions d'una 
determinada restricció, d'altra banda, nornés es justifiquen si signifiquen la 
satisfacció d'una restricció situada més amunt. Una altra propietat d'aquest 
component és la dominació estricta, en el sentit que la transgressió d'una 
restricció no es pot compensar satisfent-ne una que esta situada més avall en la 
jerarquia, Finalment. el ruodel d'analisi tradicional preveu una analisi paral'lela 
deis candidats, els quals són avaluats de manera simultimia per les diferents 
restriccions, Aquesta propietat es coneix com a paraUelisme i permet excloure 
les derívacions i els estadis intermedis de }'analisi. GEN emet tal un conjunt de 
candidats plenamen! especificats, els quals poden ser el resultat de I'efecte de 
diferents processos fonologics, Aixo significa que les derivacions, en cada 
estadi de les quals operava un procés ----{) regla- a partir del qual s'obtenia 
una forma intermedia, desapareixen de I'analisi. Alguns problemes derivals del 
paral'lelisme relacionats amb I'opacitat són parcialment superats mitjan,ant 
diferenls refinamenls i ampliacions de la teoria, els quals són estudiats més 
endavant (veg. el § 2.6). 

2.5.1.5 Restriccions: conjlicle, universalitat i violabilital 

No tingueu por de la peifecció perquemail 'assolireu 
Salvador Oalí 

Les restriccions expressen, tal com slha vist, preferencies lingüístiques, que 
poden adoptar dues direccions diferents en funció de si es tracta de restricciolls 
de marcatge o de restriccions de fidelitat. Tots dos ti pus de restriccions fan 
referencia a l'output; nornés a ¡'output en el cas de les restriccions de marcat.ge. 
i a I'output en relació amb I'input, en el cas de les restriccions de fidelitat. Les 
restriccions de marcatge procuren )'obtenció de formes harmoniques i 
expressen certs requeriments estructurals, Aquestes restriccions de bona 

> 
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f¡ "entren en contradicció o conjlicre amb les de fidelitat, que 
ormaCl? l similaritat entre la forma d'cntrada i la forma de sortida, Una 

requerelXen a . I t la forma 
, " de fidelitat prohibeix la inserció de matena no presen en 

resbtncClO
t 

(que tal com es veura rep el nom de DEPENDENCIA-lO; 
su ~acen " , 1 'b ' l' l' " 
DEPENDENCy-IO, en aoglés) i una restricció de fidelitat que pro 11 elx e ISIO 
de material subjacent (que, tal com es veura, rep el nom de MAXIMALtTAT-IO, 
MAXIMALlTV-IO. en angles), posem per cas,. pO,den ent~ar ~n contllcte amb la 
restricció de marcatge que prohibe ix la presenc13 de n~es duna consonant en 
la posició de coda siHabica ('CODA-COMPLEXA), Ja que una maoera de 

satisfer aquesta darrera restricció és insennt una vocal de su~ort (C¡C2 -) 

C V C . C C, -> C .C V) o elidiot alguna consonant (CIC, -> CI, CIC, ->,C,). 
Al, : ~~tei~ ·una re'strlcció que demana l'homorganicitat d'un grup conson~nt~c 
(~~~PARTl~(PA), per exemple) pot entrar en contradi~ció amb una restnccló 
de demana la preservació deis trels de 1I0c d'arttculacló presents en la fomla 
subjaceot (IDENTITAT(PA), per exemple). El conllicte establert entre les 
restriccions de marcatge ¡les restriccions de fidelttat pren un carolo .aitre ,en 
funció de quina sigui la jerarquització que reben en una Ilengua determmada , 

(6) 

OEP-lO. MAX-IO» *CODA-COMPLEXA 

MAX-IO» +CODA-COMPLEXA» DEP-IO 
DEP-IO» *CODA-COMPLEXA» MAX-lO 
COMPARTIU(PA)>> IOENTITAT(PA) 

IOENTITAT(PA) >> COMP(PA) 

--+ 
--+ 
--+ 
--+ 
--> 

No elisió, nQ inserció 
lnserci6 
Elisió 
Assimilació 
No assimilació 

Coro slba indicat, les restriccions teneo un caracter universal i solen, re~pondre 
a motivacions funcionals: les estructures afavorides per les restrtCCI,ons de 
marcatge són les més freqüents (o menys marcades) a causa d'algun IlpuS de 
requeriment articulatori i perceptual. El fet que els humans ens assemblem 
fisiolooicament i que, per tant, tinguem les matelxes capacltats/1tmlta~lO~s 
articul:tories i perceptuals fa que els patrons de com~ortament SlgUIn 

t
i s lIengües del món Les restriccions de fidelttat s'encarreguen 

recurren s en e ' 'b'l' ts d n' de 
de reservar els contrastos lexics tot limitant les POS~l ,1,1ta e ca VI 

I'es~uctura subjacenl, per mor de elaredat i la comprenslbl11tat del lIenguatge. 
La idea éso si es preserven les característiques lexiques deis morfe~es sembla 

ue és mé~ facilla identificació de les paraules; per aixi> hi ha fidelttat.Ara bé, 
~i ha coses que són dificils de pronunciar o d'entendre; per alXO hl ha 

marcatge, 
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El caracter transgredible - la violabilitat- de les restriccions és una 
innovació important respecte de tes teories i els models anteriors. en que els 
principis no eren violables. A ixó permet que un candidat surtí elegit com a 
óptim encara que violi una o més restriccions. I aixó recullla idea que no hi ha 
cap candidat perfecte. ja que sempre transgredeix alguna restricció. Aixó és el 
que es eoneix eom a fal'láeia de la perfeeeió (fallac), ofperfeclion, en angles). 

2.5.1.6 Resum i disclIssió 

La teoria de I'optimitat presenta dues diferencies cruciaIs respecte deis models 
~rec~dents: D'~n~ banda, desapareixen les derivacions intermedies i les regles, 
I entltat pSleologJca de les quals, com s'ha advertit, és dublosa. I de I'altra, les 
restriccions són violables, de manera que un determinat candidat pot ser 
I'óptim, tot i que transgredeixi alguna restricció de cankter universaL De tots 
els candidats potencial s, el seleccionat és el que viola en menor grau tot el 
conjunt de restriccions (de fidelitat i de marcatge) que es posen enjoc. Un altre 
aspecte destacable del model d'análisi és que les tendencies universals que 
presenten les lIengües -abans formulades a partir de principis, ara, a partir de 
restncclOns- passen a formar part de la descripció mateixa deIs processos, de 
manera que el !nodel es mostra molt més explicatiu i económic que no pas els 
precedents. 

2.5.2 EVOLUCIONS I REFINAMENTS 

Rectificar és de savis 

Fins ara s'han analitzat les propielats básiques de la teoria de I'optimitat. Cal 
mtro~~lr., ara, un c~njunt d'evolucions i refinaments que han anat sorgit des 
deIs mlC1S de la teona, els quals en completen j matisen alguns punts: és el cas 
de I'alineament generalitzat (Generalized alignment, en angles), proposat per 
McCarthy & Pnnce (1 993b), la teona de la correspondencia (Correspondence 
TheO/y), proposada per McCarthy & Prince (1 995a), i un canjunt de subteories 
~ restnc.clOns que han sorgit com a mecanismes per donar compte de les 
mteracclOns de processos que donen 1I0c a situacions d'opacitat. 

2.5.2.1 Alineament generalitzat 

Des deis ini~is de la teoria de l'optimitat, es va veure la necessitat de comptar 
amb mecamsmes que donessin compte del paper que tenen els dominis 
morfológics en I'explicació de diferents fenómens lingüístics. La relleváncia 
d'aquests dominis, que en les aproximacions derivacionals es manifestaven 

p 
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recarrent als nivells (Lexical Phollology) i als cicles (PIIonological C)'c/e) 
traben, en la teoria de I'optimitat, la seva manifestació en la l'alineament 
generalitzat i en la subseqüent fom1Ulació de ~a família .re~tricc~ons 
d'alineament. La formulació general que reben aquest tlpUS de restncclOllS es la 
següent: 

(7) Gel1eralized Alignment (McCarthy & Prince 1993b) 

Alin(Catl, Límitl, Cal2, Límit2) == 

V Catl :3 Cat2 tal que Límitl de la Catl i Limit2 de la Cat2 coincideixen 
On 
Catl, CaJ2 E CaJP u CatG 
Límitl, Límit2 E {Dreta, Esquerra} 

Segons aquesta fom1Ulació general d~ les rest.ric~ions d'alineament, pero a c.ad~ 
categoria Ua sigui prosódica o gramatical), eXIstelx una altra categona Ua Slg~1 
prosódica o gramatical) tal que el Iímit (esquerre, dret) de la primera categona 
coincideix amb el límil (esquerre, drel) de la segona categona citada. Tal coro 
s'indica en la formulació, les categories poden ser prosódiques o gramaticals. 
Entre les categories prosódiques, figuren la paraula prosódica, la síl'laba, el 
peu o la mora. Entre les categories gramaticals. ,fig.uren la ~ar~ula gra~na~lcal, 
el lexema, el radical, I'arrel, l'afix, etc. Els hmJts a que fa referencJa la 
restricció tenen dos valors: esquelTa i dreta. Les violacions draquesl tipus de 
restriccions, finalment. poden ser absolutes o gradients. 

Les restriccions d'alineament actuaven, en els inicis de la teoria, en un únie 
nivell. el nivel! de la superficie. Aquestes restriccions, pero, han adoptat un 
carácter híbrid en la teoria de la correspondencia (veg. el § 2.5.2.2): algunes 
(les que fan referencia a I'alineamenl de categories gramaticals amb categor~es 
prosódiques, restriccions rnorfofonologiques, o a l'alineamen~ entre cat~g~nes 
morfológiques, restriccions morfológiques) adopten la fesomta de restf1CC1~nS 
de fidelitat; d'altres (les que fan referencia a I'alineament entre categones 
prosódiques, restriccions fonológiques) més aviat prenen la forma de 
restriccions de marcatge contextual. Les primeres, és a dir, aquelles q~e 
dernanen I'alineament d'una categoria morfológica amb una categona 
prosodica, S611 úti ls quan es vol reflectir la rellevancia deis dominis 
morfológics en l'explicació de diferents fenómens, i, situats en el marc de la 
teoria de la correspondencia, tenen la mateixa [unció que les restriccions 
d'ancoratge (veg. el § 2.5.3.1). liménez (1997) provee ix un bon exemple de 
l'activitat d'aquest tipus de restriccions: la manca de resil·labificaeió en formes 
com ara sublunar [sub.lu.'nar] enfront de fonnes com sublimar [su.pli.'ma], amb 
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una estructura segmental idéntica, es por explicar per l'acció d'una restricció 
dralineamcnt que demana que el límit dret de tot afix coincideixi amb el límit 
dret de la s¡¡'¡aba: ALlN(Afix. D, a, D). Aquesta restricció és trangredida per 
un output com ara *fsu.J31u.'nar], en que el Iimit dret del prefix no coincide ix 
amb e,1 Iímit dret dela sil·l.aba, i no pas per un output com [sub.lu.'nar] , en que 
am?dos hmlts comcldclxen. També és possible -com stindicava
I'ah~~ame~t entre ~ategories ?ramaticals: p'er exemple, en cataJa, en que maí 
no s IOserClx maten,al epentetlc entre prefix i radical, una restricció del tipus 
ALIN(Alix, D, RadIcal, E) es mostra aCliva. Aquesta restricció j usti fica , per 
exemple, que, per tal d'evitar I'adjacencia de segments sibilants (cf. dessalar 
Idds##sal+a+rl), es recorri a estrategies altees que la inserció de material 
epentetic entre prelix i radical, i.e., la dissimilació ([dot.íSa.'laJ) o I'elisió 
([ do.so.'I.]J. 

Aquestc.s restriccions permeten fer visibles, dones, els Iímits morfológ ics i 
e}s ~o?fere!xen un poder d'interveneió, que queda matisat, óbviament, per 
I actlvltat d altres restriccions. 

~n. altre tipus de restriccions fan referencia a l'aJineament de categories 
prosodlques. P~r exemple, una restricció com ara ALlN(Mot prosódic, a, D) o 
~L1N(Mot ProSOdlC, a, E) prohibeix la presencia d'elements extrasiHlbics als 
IUTIlIs de la paraula prosódica «s>perar, per exemple). Semblantment, una 
restncclÓ com ara ALlN(a, E, a, D) milita en contra d'un candidat amb 
matenal no sil:lab~ticat entresí¡'¡abes adjacents (cap.<s>pe,tits, per exemple). 
Aquesta ,re.stncclO . reflectll1a, per exemple, la idea que els elements 
extra~r?sodlcs nomes poden ocupar posicions periferiques (i.e. Pel'iphality 
Condlll,on.on EXlraprosodicity) (veg. el cap. 9, dedicat a la simplificació 
consonantlca). 

El. tipus de violació de les restriccions d'alineament generalment és 
categonc 1 absolut, en el sentit que una determinada forma viola o no viola una 
d'aquestes restriccians. Ara bé, també és possible un tipus de violació gradient 
que es. computa en funció de la «di stancia» a que es traba el límit d'un~ 
deterrnmada categoria respecte del Iímit amb el qual hauria d'estar alineaL La 
umtat de m~su~a d'aquesta distancia sol ser el segmento Pcr exemple, respecte 
de la restnccló estudiada ALIN(a, E, a, D), una seqüencia com ara 
«cor. ~b~fa.rne.Jics», en que hi ha dos e lements no s il·labificats. és menys 
h.anno.JlIca que no pas «corb.<s>fa.me.lics», en que només és un l'eJement no 
s ll ·lablficat. La primera constituiria dues violacions de la restricció, mentre que 
la segona, una de sola. 

, Les restriccions d'~lineament, originalment adduYdes per donar compte 
d aquesta mena de fenomens, han experimentat diferents tipus d'extensions. 
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poden substituir, per exemple, restriccions de bona fonnació ~il · labic~. Les 
estriccions de marcatge OBERTURA (segons la qual tota SlI'laba te una 
~bertura) a NO-CODA (segons la qual es prohibeixen les síl'labes amb una 
consonant en la posició de coda) es poden formular com ALlN(a, E, C, E) I 
ALlN(a, D, V, D), respectivament (veg. McCarthy & Prince 1993b). Una allra 
extensió de les restriccions de marcatge, rellevant en el marc d'aquest treball , 
és la que fa referencia a l'alineament de trets per explicar I.'assim~l~ció, 
especialment per explicar I'assimilació entre ~oc~ls. (o .~annonla v~cal~ca). 
També s'ha emprat, peró, per donar compte de 1 asslIlulaclO consomlnttca l per 
reflectir la prominencia de les consonants situades en poslclons pnvllegmdes 
(i.e. obertura) enfront d'altres posicions més debils (i.e. coda): ALlN(PA, E, a, 
E). (Veg. el cap. 3, per a una discussió detallada de I'escampament com a 
resultat de l'activitat de les restriccions d'alineament.) 

2.5 .2.2 La teoria de la correspondencia 

La teoria de la correspondencia (McCarthy & Prince 1995a), que s'emmarca 
en la teoria de I'optimitat, va sorgir per tal de donar compte, basicament, de les 
relacions de fidelitat que s'estableixen entre base i reduplican!. Ja en la seva 
formulació inicial, peró, s'estén a les relacions input-output. Segons aquest 
submodel, GEN genera parelles de seqUencies - una corr,:"P?nent a I'inpu~ (SI) 
i I'altra, a I'output (S,}- que estan en correspondencIa: la relaClo de 
correspondencia que s'estableix entre aquestes dues formes es defimda, pels 
autors, de la manera següent: 

(8) McCarthy & Prince (1995a) 

«Given two strings SI and S2, correspondence is a relation 9\ from the elements 
of SI to those of S2. Elements ue SI and fle S1 are referred to as correspondents 
of another when u9q3.~> 

En aquest marc, els outputs o els reduplicants estan subjectes a l'avaluació 
juntament amb l'input o la base corresponent. C~m s'ha indicat, cada par~~la de 
seqüencies (S" S,) prové de GEN eqUIpada amb una relaclO d: 
correspondencia. La funció d'AvAL, en aquest cas, és avaluar SI aquesta relaclO 
de correspondencia és completa, si hi ha identitat entre els elements que estan 
en correspondencia, etc. Aquesta nova aproximació ha s ignificat ~a 
refonnulació i I'ampliació de les restriccions proposades en els estudls 
optimals inicials, i ha ressuscitat la importáncia de les formes subjacents. 
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2.5.3 T1POLOG1A DE RESTR1CC10NS 

Amb I'establiment de la teoria de la corres d ' . 
distincjó entre les restriccions de fidelitat ~U:n~~~lu:Sn PIO! fe\ u~a clara 
correspondencia entre J'input i Poutput- ¡les restriccions de': re :clOns de 

~~:\~~~, l:s b;~ta :~rl7:ra~~ :ess~r~~:~~~ d:~~i c~ndidats Entre les r:~:!~o-:~: 
restriccions de fidelitat ' . 1 (p .. q es (ja¡thjúlness constraints) i de 
les restriccions d pOSICIOna oS¡{/ol1al faithfullless constraints) . Entre 

(Ji'ee-markednes: ~;:~~,t!;~t:~ p~t ~:rl~ ~e re~triccions de marcatge absolutes 
(contextua! markedness conslraints A es nc~tons . ,de marcatge. contextual 
tipus de restriccions. ). contlIluaclO, es caractentzen aquest 

2.5.3.1 Restriccions de fidelitat 

Aqt,testes restriccions expressen la necessitat d . 
subjacents, independentment del context L , . e preservar, les propIetats 

R ESTRlCCIÓ 

MAXIMALlTAT 

(formulació general ) 

MAx-ro 

DEPENDÉNC1A 

(formulació general) 

DEP-10 

rDENTlTAT-10(T) 

CONT1GÜITAT· IO 

CONT1GÜrT AT -01 

ANCORATGE·I0 

. es mes lmportants son les següents ' 

FORMULACJ6 

Cada segment de SI té un corresponent en S2. 

<;ada segme~t ?e I'input té un corresponent en 
I ouput. (Prohlbetx ¡'elisió fonológica .) 

Cada segment de S2 té un corresponent en SI' 

Sada segme~t ~e , l'o~tput té un corresponent en 
J I11put. (Prohlbelx I epentesi fonológica.) 

Sigui a un segment de SI i ~ qualsevol corresponent 
de a. en 5" si a. és [yT], aleshores P és [yT] . (Els 
elements en correspondencIa són identics pel que fa 
al tret T). 

La porci~. ,de .S 1 que esta en correspondencia forma 
Una ~eque~cla contigua. (Prohibeix l'elisió de 
matenal subJacent dins del morfema.) 

La pord.?, de. $2 que esta. en correspondencia forma 
una s.equencla contigua. (Prohibeix la intrusió d 
maten al epentetic dins del morfema.) e 

QualsevoI eIement en la periferia designada de $ té 
un corresponent en la periferia designada de S2 ' 1 
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LINEAR1TAT- IO 
SI es consistent amb l'estructura precedent de $2, i 
vicerversa. (Prohibeix la metatesi.) 

UNIFORM1TAT- IO 
Cap element de $2 té més d'un corresponent en SI' 
(Prohibeix la coalescencia.) 

INTEGR ITAT- IO 
Cap elernent de SI té més d'un corresponent en S2 
(Prohibeix I'escissió.) 

Tal com es pot veure en la taula anterior, la restricció MAX·IO si fa no fa 
compleix la rnateixa funció que INTEGREU, tot i que la seva aplicació és 
diferent. En els orígens de la teoria de l'optimitat, el principi de contenció 
obligava que tota I'estructura subjacent fas present en els diferents candidats. 
Tot i amb aixó, alguns elements podien no estar integrats, circumstancia que 
s'indicava, com s' ha dit, mitjan¡;ant paréntesis simples angulars: par<cs>, 
par<C>s, pa<r>cs. [NTEGREU era la restricció responsable de la integració 
(interpretació fonetica i siHabificació) d'aquests elements. En la teoria de la 
correspondencia, en que s'abandona el principi de Contenció, l'elisió és 
interpretada literalment, i simplement s'avalua la presencia o l'absencia d'un 
determinat segment en l'output en relació amb l'input. La restricció DEP-IO fa 
la mateixa funció que OMPLlU, rot i que, en aquest cas, els candidats no 
contenen nodes buits, que han de ser interpretats foneticament, com en el 
ruodel de contenció, sinó que presenten elements epentétics plenament 
especificats, Pel que fa a la resta de restriccions, cal destacar la família de 
restriccions d'ancoratge (ANeOR-IO), que haurien de substituir les restriccions 
d'alineament que relacionen límits gramatical s amb límits prosOdics (veg. el § 
2.5.3). 

2.5.3.2 Restriccions defidelitat posicional 

Les restriccions de fidelitat posicional neixen en el mare de la teoria de la 
fidelitat posicional (Posifional Faithfull1ess Theory), proposada per Beckman 
(1998); aquesta teoria és un intent de fonmalització de les asimetries de 
eomponament que es registren en les diferents llengües del món en funció de 
la posició que ocupen els sonso H i ha tot un conjunt de posicions, efectivament, 
que són psicologicament i foneticament més prominents que d'aItres, i aixo 
ocasiona tot un seguit d'asimetries, que es relacionen amb aquestes posiciolls 
prominents o sobresonints: (1) la preservació deIs contrastos que es 
neutralitzen en qualsevol altre context; (2) la resistencia a certs processos que 
s'apliquen en qualsevol altre context; (3) el deseneadenamen! deIs processos 
fonológics. 
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Les restriccions de fidelitat posicional fan referencia a la necessttat de 
preservar els contrastos lexics en les posicions prominents. Aquest tipus de 
restriccions solen estar justificades per motius psicologics i fonetics 
(básicament acusticoperceptius): tal com ha estat demostrat en diferents estudis 
(Nooteboom 1981, Hawkins & Cutler 1988, Ohala 1990, Ohala & Kawasaki 
1985), hi ha certes posicions perceptualment prominents que permeten millar 
la «percepció» deIs contrastas fonológics. Són posicions prominents les 
sil'labes accentuades (en relació amb les sil'labes no accentuades), les 
consonants situad es en la posició d'obertura siHabica i/o en posició 
prevocalica (en comparació amb les consonants situades en la posició de coda 
o en posició preconsonantica), les cansanants en posició inicial de mol (en 
relació amb les consonar,ts situades enmig o al final del mot), els elements 
situats en els radicals (enj'ont deis elements situats en els afixos), etc. A banda 
deis factors estrictament funcionals que es puguin adduir, hi ha evidencia 
dpológica que els contrastas són preservats amb més facilitat en aquestes 
posicions. Aixo ha fet necessaria la introducció de tata una serie de restriccions 
de fidelitat posicional. 

Un exemple classic són les restriccions de fidelitat posicional que procuren 
~ue els trets de 1I0c, de mode i de sonoritat siguin preservats en els segments 
que tenen un corresponent sil'labificat en la posició d'oberlura, les quals 
s'erpressen de la manera següent: IOENT OBERTURA (sonor), IOENT OBERTURA 
(PA), IOENT OBERTURA (MA). Aquestes restriccions solen estar situades per 
damunt de les restriccions de marcatge, les quals, al seu tom, dominen les 
restriccions de fidditat lIiures de conte"t (veg. més endavan!): d'aquesta 
manerl, s'expressa la asimetría que s'estableix entre les posicions prominents i 
les posicions més febles. Per exemple, la jerarquia IDENTOBERTURA(sonor) » 
'OBSTRUENT SONORA » IDENT(sonor) assegura que una forma com ara liaba 
lf.ob+01 no experimenti ensordiment (cf. ['Áo.po]), a diferencia d'una forma com 
ara IIap (cf. ['Áopl). La si¡'¡abificació de I'obstruent en la posició d'obertura 
permet la preservació deis trets de sonorita! en el cas de liaba, mentre que res 
no la protege ix de I'ensordiment en el cas de IIap. Semblantment, la jerarquia 
IDENTOBERTURA(PA) » COMP(PA) » IOENT(PA) assegura que, en una 
lIengua en que ]'assimilació regressíva de lIoc d'articulació és un procés actiu, 
la consonant que és preservada i que, per tant, desencadena el procés sigui la 
que esta situada en la posició d'obertura sil· labica. 

Aquest tipus d'asimetries relacionades amb la posició que ocupen els 
elements també es poden capturar --de manera inversa- mitjan~ant les 
restriccions de marcatge contextual. 

p 
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2.5.3.3 Reslriccions de marcatge abso/utes 

. . ent s'han distingit dos tipus de restriccions de marcatge : les 
TradlclOnalm , 11 ' s de context (cantexl-Fee markedness 

. . ons de marcatge IUre . . . 
restnCC1 . ' d marcatgc absolutes i les restncclOns de mal catge 

'1'"in/s) o restf1CClOnS e .. d tge 
cons I 'k dness constraints) . Les restncclOns e marca 

ntextual (conte.xtua mOl e d I Il .. que 
c~ d 't . les que expressen certes tendencies e es engues , 
lhure~ ~ ~ontex sOl1

d 
l cionar amb un context (morfo)fonologic concret. 

Pnnclpl no es po en re a. .. . 
en '1 la' ssics de restriccions lhures de context les seguents. 
Són exemp es c 

(9) 

OBERTURA : Les síHabes han de te~ir obertura. 
e . L s'Habes no han de teOle coda. 
:C~~~~C~~P~EXA: Es prohibeixen les síHabes amb més d'una consonanl a la 

coda. 
.V . Les vocals no poden ser nasals. 
.O~~;~·UENT-SONORA: Es prohibeixen les con~onants obstruents sonores. 
LATERAL-CORONAL: Les consonants Iaterals son coronals. 

2.5.3.4 Restriccions de marcatge con textual 

tu I n canvi sol en prohibir l'ocurrencia 
Les r:r:~c~~n:e d~:n~~~:g;n c~:t~~i~;d:S posic;ons, i. com ocorria a~b le~ 
~:st~~cciO:S de fidelitat posicional, solen estar justificades per raons funclOnals. 

(10) 
.CODA_OBSTRUENTSONORA: Les consonants obstruents en posició de coda no 

Poden ser sonores. . . 11 d' rt ' I '6 
Is adJ' acents han de temr el matelx oc a ¡cu aCI . 

COMP(PA)' Les consonan 1 b . 
• " ATONA' Les vocals atones han de ser a tes o alxes. . ., 
c~~~~~o~~:~~~;s conso~ants adjacents han de tenir ia mateixa especlficaclo 

de sonoritat. . b I ateix 
OCP(PA): Es prohibeixen les seqüencles de segments am e m 

\loc d'articulaci6. 

fi . , mblant que les restriccions de 
Afidqul:stes r~st.riCCailonesn tlean~~S~~: q:;~~~ :~ mateix tipus de prediccions. Per 
1 e ltat pOSlctOn , . 1 b tru nts en 

I I 's d'ensordiment final que experimenten es o s e 
exemp e, e pr~ce ressar de maneres diferents: o bé situant una 
diferents, lldengfiuldesel¡etas /po~s~~~nal per damunt d'una restricció de marcatge 
restncclO e 
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absoluta que prohibeix les obstruents sonores (IDENTOBERTURA(sonor) » 
*OBSTRUENT-SONORA), o bé especificant quin és el context exacte que 
afavoreix l'ensordiment mitjan~ant una restricció de marcatge contextua1 
(*CODA-OBSTRUENTSONORA). 

2.5.4 ELS TRETS EN LA TEOR[A DE L'OPT[MITAT 

If the representations are righl. then the rules will follow 
John J. McCarthy, «Fealllre Geome/ly and dependency: A review» 

Aquest apartat está dedicat a la discussió del tractament deis trets en el marc de 
la teoria de l'optimitat. Primer, es fa referencia a la naturalesa de les 
restriccions referems als trets, qüestió que ha generat certa controversia amb 
I'establiment de la teoria de la correspondéncia (McCartby & Prince l 995a). A 
continuació, es discuteix quin és el paper de les representacions deIs trets en 
marc de la teoria de l'optimitat. Posterionnent, es fa referencia a les 
característiques intrínseques deIs trets (privacitat, monovalencia, binarietat, 
etc.). 1, finalment, s'introdueixen els trets que han servit de base per a la 
confecció del treball. 

La naturalesa deis trets ha estat i encara és un tema de debat en la teoria de 
la correspondencia (McCarthy & Prince 1995a). En el marc del model de 
contenció, en que els trets eren considerats entitats, es pennetia de forma laxa 
la referencia a I'elisió i a la inserció de trets mitjan~ant les restriccions 
específiques INTEGREU-Trets (?ARSE-Feature, en angles) i OMPLlU-Trets 
(F[LL-Feature, en angles), de manera que la qüestió de la naluralesa deIs trets 
no representava, en principi, un problema de tipus teórico En el marc de la 
teoria de la correspondencia, els trets admeten dues interpretacions: es poden 
interpretar com a elements que depenen deIs segments o com a elements 
independents deis segments; en el primer cas, el trets són considerats atributs; 
en el segon cas, entitats (McCartby 2000a). La tria d'una aproximació o l'altra 
condiciona el tipus de restriccions de fidelitat que fan referencia aIs canvis de 
qualitat segmental. 

En el marc de la teoria de la correspondencia estitndard, en que els trets són 
considerats atributs, 1'única restricció sensible als trets i als can vis que 
experimenten és IDENT(Trets) ~en totes les seves versions específiques en 
funció del tret al qual fan referencia- , i ho fa sempre en relació amb els 
segments deIs quals depenen. Per motius de claredat, es repeteix a continuació, 
tal com ha estat fom1Ulada per McCarthy & Prince (\ 995a): 

(11 ) 

«IDENT[FJ: Correspondent segments have identical values for [cature [FJ.}} 

p 
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I correspondencia tenen els mateixos valors per al tret [T). 
Els segmen s en 

b d' [1995a] 2001 Lamontagne & Rice 1995, lto & 
Diferents aulors (Lom ar I 1 1997 Waiker 1998) han posat de manifest les 
Mester& Padgett 199~, cau~ e~ roxi:nació quan es volen explicar determinats 
¡¡Ol~taclOns mhe:e~ts ~~l~S :ra ~a neutralització, la fusió o la coalescencia- i 
fenom~l~s f~nOl~glcs 'tat de tractar els trets com a entitats independents deIs 
han relvmdtcat a neceSSl 1 seva banda insisteix en els avantatges que 
segments. Fukazawa (1 9~9~, P%c:es de rOC? ~n termes de trets, sobretot si es 
sigmfica una aproxlmacl a s e tr tegies de reparació, com ara l'elisió i la 
vol donar compte de certes es a 

inserció de trets . 1 t h TI de ser tractats com a elements 
L . nterpretació que e s tre s a ; fi 

. a ~ d a Óbviament., que s'introdueixin restriccions especl ¡ques 
mdepen ents ;.m~n 'ilan proposat tot un seguit de restriccions per als trets 

~~~I~~U:~e~'les I;~'e sfan referén~a a;:g~~~::nt~;~~~~~: ~~~:é~~i~E~; ql~: 
regulen l'elisió 1, la mserclO e rohibeix l'elisió de trets-, i DEP(T) 
restriccions espeCIfiques MA,X(dD -qt t ue Ámb la introducció d'aquestes dues 

e prohlbelx la lllserclO e re s. 1 . d 
-qu . lDENT(T) J' a no hauria de ser necessária, ja que e s can VIS e 
restncClOns, 11 d striccions' 
qualitat segmental queden regulats per aque es ues re . 

([2) 
h respondent in the outputH 

«MAX[F]: Every feature in lhe input ~s a cor . 
(Lombardi [1995a]2001. Lamonlagne & RIce 1995) , . .. 

Cada tret de I'input ha de teoir un corresponent en l'output (Es prohibeix 1 elISIO 

de trets) 

([3) 
ondeot in the input» 

«DEP[F1: Every feature in the outpUI h.as a corresp 
(Lombardi l1995a] 200[ , Lamontagne & RIce [995) 

. }'"nput (Es prohibeix. la 
Cada tret de I'output ha de temr un corresponent en 1 

inserció de trets) 

. . 1 ió d'equivalencia - i de consegüent 
La taula següent exphc.lta aques~a re ~c d . MAX(T) i DEP(T), de l'altra. 
exclusivitat- entre IDENT(T)" d ~na d ' an ~ia~ió que ocorre en mallorquí i 
L'exemple corres pon al proce~ e l.ss.lm 
menorquí davant de les seqüéncles de Slbllants. 
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(14) Dissimilaci6 en mallorquí i mcnorquí segons IOENT(T) i MAX(T) & DEP(T) 

Is,##s21 MAX-IO DEP-IO IOENT(T) MAX(T) DEP(T) 

[SI.S2] .,¡ .,¡ .,¡ .,¡ .,¡ 

[t l .S2] .,¡ .,¡ • • • 

En totes dues aproximacions, la realització [t.s] corresponent a una forma 
subjacent /s##s/ satisfa MAx-IO. Aquesta realització, peró, implica una 
transgressió d'IDENT(T), ja que la primera consonant del grup no és fidel a 
I'especificació del seu corresponent en I'input. Semblantment, la solució [t.5] 
comporta una transgressió de MAx(T) - i també de DEP(T)-, en la mesura 
que s'elideixen trets presents en I'input ([+cont] , per exemple) j s'insereixen 
trets absents en I'input ([-eont], per exemple). 

Els autors esmentats més amunt reivindiquen, en definitiva, la necessitat 
d'una, co~r~spondencia entre els trets (fealural co,.,.espondence), independent i 
substltutona de la correspondencia que s'estableix entre els segments 
(segmental correspondence). McCarthy (1995), que en principi assumeix la 
vahdesa d'aquesta aproximació, adverteix que les restriccions MAX(T) i 
DEP(T) han de ser completades per restriccions de fidelitat que facin referéncia 
a le~ líoies d'associació subjacents que lIiguen els trets i e1s segments, per tal 
?'evltar .que aquests n'adquireixin de noves. Amb aquest objectiu, I'autor 
mtroduelx les restriccions No-FLOP i NO-SPREAD. Aquestes restriccions de 
fidelitat són necessaries ja que, si no fos així, els trets es mourien d'un segment 
a l'altre sense cap cost en relació amb la representació subjacent. 

Al marge d'aquestes restriccions, se n'han anat incorporant d'altres 
amllogues a les que s'han proposat per als segments en el mare de la teoria de 
la correspondéncia. Així, Causley (1997), que tracta diferents fenómens de 
coalescencia, proposa la vigéncia de les restriccions UNIFORMITAT(T) 
(UNtFORMITY(F), en anglés), que prohibeix que un tret de l'output tingui més 
d'un corresponent e11 I'input, i INTEGRITAT(T) (INTEGRITY(F), en angles), que 
prohibe" que un Irel de I'input tingui més d'un corresponent en I'output: 

(15) 

~(UNIFORMITY(F): No feature of the output has multiple correspondents in the 
,"pUb> (Causley 1997) 

UNIFORMITAT(T): Un trel de l'output no pOl tenir més d'UD corresponem en 
I'input. (Es prohibe ix la fusió de trets.) 

p 
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«INTEGRITY(F): No feature of the input has multiple correspondents in lhe 
outpu!» (Causley 1997) . . , , 
INTEGRITAT(T): Un lrel de I'input no pOI temr mes d un corresponent en loutput 
(Es prohibeix la desintegració o escissió de trets) 

Els efeetes de les restriccions referents als trets, pero, no són els mateixos ~u~ 
els que tenen les que fan ~eferencia . ~xclusi~ament als, segments. ~I.XO 

diciona substancialment la mterpretaclO deIs dlferents fenomens fonologlcs 
con ocorren en les lIengUes. Per exemple, en el marc de la teoria de la 
~~~espondencia estandard, les restriccions MAX i IDENT(T) són totalmen! 
independents, és a dir, la violació d'~n~, d'aquestes restnccJOns no Implica mal. 
la violació de I'altra i viceversa: I'ellsto del segment [n] del mot IransportGl 
[tros.pur'ta] implica lIna transgressió de MAX, peró no pas d'IDENT(T). Le~ 
restriccions MAX i MAX(T). en canvi, sí que solen mantemr una relaclO 
d'implicació, en la mesura que la transgressió de MAX sol comportar la 
transgressió de MAX(T): I'elisió del segment [n] del mot transportar, en efecte, 
implica tant una transgressió de MAX com de MAX(T). , . 

Una limitació important de les restriccions previstes per l~ corr~s~~ndencta 
segmental (McCarthy & Prince 1995a) és preci~ament .Ia tllsenStbtlttat a la 
naturalesa deis segments elidits. En aquest marc, es dIfICIl donar compte de la 
majar resistencia que present~n algunes consonants ~ eltdlr-se. Les c~ns,on~nts 
sibilants presenten en catala, I en moltes altres llengues, una forta reslste.nCla. a 
I'elisió. Aquesta circumstancia explica que aquestes consonants es mantmgum 
malgrat I'activital d 'altres restriccions, com ara les que advoquen per l~ 
contigüitat entre els segments que conformen un morfema (cf. trans-portGl 
[tros.pur.'ta)) o en delriment de la preservació d'altres consonants (cf. caps 

quadrals [,kas.kwo.'bratsJ). 
Aquest tipus d'asimetries relacionades amb la ~at~ralesa de le~ consonants 

són dificils de capturar en un marc en que les restncClOns de fidehtat referents 
a la preservació deis segments (MAX) no s6n sensibles a la seva nalurales~ 
segmenta/. Efectivament, una restricció cool ara IDENT(slbtlant) se sattSf~ 
vaeuament amb l'elisió d'una consonant sibilant, ja que aquesta restrlcclO 
pressuposa una relació de correspondéncia e~Ire els segments de I':nput, i els 
segments de I'outpu!, i aquesta correspondencta es perd amb I eltslO del 

segment. . . 
Un altre cas en que la insuficiencia de la correspondencIa segmental es fa 

evident és en la simplificació de grups consonántics finals del.oatalá. Moltes 
varietats del catalá presenten lIn procés de slmpltficacto deis grups 
homorganics finals integrats per un segment sonant ~ ~n. ~eg,ment ocluslU, la 
qual consisteix en I'elisió d'aquest darrer segment. L eltslO d aquest segment, 
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~ró: nl0m.~s . opera ~uan les .dues .~onsonants comparteixen el mate ix 1I0c 
I a~lcu aCI~ I la matelxa especlficaclo pel que fa a la continuHat és a dir qu 
a p~rdu.a d'mfomlació és mínima. Aquesta circumstancia no poi ca tura;- a~ 

es consIderen només restriccions COrn ara MAX i IDENT(T) EtiP . se SI 
l' r ., di ' . ectlvament 
e ISIO e segment ocluslU en mots com ara camn ['k] . [' . .' 

t .. d r am o pOI e par] nnphca 
una ransgresslO e MAX, peró no pas d'IDENT(T) . , 
tots dos casos.2 Si es pren en considera ció una re'sqtru"cec~~ satIs fa vacuament en 

. • 10 com ara Max(1) 
canVI, SI que es pot donar compte d'aqucsta asimetria. La reaJització d ' en 
/kamp/ cool a ['kam] implica una transgressió de MAX-IO . e camp 
MAX(T), SI es parteix de la base és ciar u 1 . , • pero no pas de 
especificació pel que fa al tret 'labial " q 1 e a n~sal I 1 ocluSIva tenen una sola 
subjacent. La realització de pare /paf~ :oe

m 
~u~ aa al trer continu, en I~ forma 

una transgressió de MAX T [p, rj, per contra, SI que Implica 
d'articulació i de continuna\.)' en la mesura que es perden els trets de 1I0c 

Aquesta diferent coneepeió del t b" 
amb les estratégies desencadenade: d:~~ t3m e te .. ~on~eqüenc~e~ en relació 
quadre de (14) s'afegeixen altr ?t .Ies sequencles de SlbJlants. Si al 

. es estrategJeS de re . , 
dlferent activitat de les restriceions IOENT(T) . M paraclO, es constata la 
MAX(T), i no pas IDENT(T) é . ,. '.. AX(T) I DEP(T). Només 
DEP(T) i no pas IDENT(T)' ' sbsel nSlble a 1 elISIO del tret sibilant; i només 

es sensl e a la naturalesa del segment inserit. 

(16) 

/s¡##si MAx-JO OEP-IO IDENT(1) MAX(T) DEP(r) 
[51.52] V V V ..J V 
[t,.s,J V V • • • [.s,J • ..¡ V • ..J 

[s,os,] ..J • V ..J • 
En el marc de la teoria de la COrres ond" , 
tant els referits al tipus d'element Prdencla estandard, aquests desequilibris, 
;2--::-_~ ___________ s e I ltS com els referits al tipus d'elements 

Pcr tal de donar compte d'aquesta asimetria 
correspondencia esral1dard caldria re ' . en el mare de la teoria de la 
es podria establir que en 'casos co correr a tnterpretacions alternatives. Per exemple 

, m ara camp o 10m hi ha un é d fi' ' 
aquests dos segments per tal de satisfi . ..' . proc s e LISiÓ entre 
(['kaml.2]). En els casos en ut': les ~: una restncclO en contra de l~s codes complexes 
d'articulació, en canvi el P;OCés d c.

cs
. ~onsonants no compartclxen el mateix lIac 

. J'fi " ' . e 1U51O no operaria Vege 1 § 9 d d' sunp I IcaclO consonántica per a un d' '6' . u e ,e Ical a la 
, a ISCUSSI mes completa d'aquesta interpretació. 
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inserits, solen capturar-se recorrent a jerarquies -en prjncipi lIniversals~ de 
restriccions de marcatge 11iures de context; aquestes jerarquies, tanmateix, són 
de dificil aplicació a varietats especifiques. 

Una tercera manera de donar compte de la relació que s'estableix entre els 
trets i els segments, proposada per Orgun (1995) i recuperada per McCarthy 
(1995), és desintegrar la restrieeió MAx en subrestriccions especifiques d'acord 
amb la naturalesa deis segments afectats. 3 Aquestes restriccions, pero, 
presenten certs problemes pel que fa a la seva formulació en un marc com el de 
la leoria de la correspondéncia. Efeetivament, una restricció que diu «Tot 
segment sibilant de l'input ha de tenir un corresponent en I'output» assegura 
que el segment sibilant no sigui elidit, pero no pas que el seu corresponent en 
l'output sigui sibilant. Per exemple, la realització del mallorquí pocs earrers 
[,p3k.kg. 'res], corresponent a la forma subjacent /p:)k+z##k~rrer+zJ, implica una 
transgressió d'aquesta restricció; pero no pas la realització [d;}t.sa.'la], 

corresponent a la forma subjacent /dJs##sal+a+rI, en que el segrnent sibilant té 
un corresponent en l'output. H i ha dues possibles solucions a aquest problema 
de tipus teoric: O bé recórrer a una restricció més complexa com ara «Tal 
segment sibilant de I'ioput ha de tenir un corresponent sibilant en I'output», la 
qual cosa complica ¡'algoritme que en dóna compte; o bé assumir I'existencia 
de subrestriceiolls específiques de la familia MAX (MAx-Sibilant, MAx-Nasal. 
etc.) i de restrieeions específiques de la familia IOENT(T). No es eau en la 
redundancia ja que les primeres assegurarien que un deterrninat segment no 
s'elideixi i les segones, que aquest segment tingui la mateixa especificació que 
el seu corresponent en I'input. Enteses les coses així, la realització pocs carrers 
Lp~k.kg. lres] implicaria una transgressió de MAX-Sibilant i la realització 
[dot.so'la], una transgressió d'loENT(sibilant), peró no pas a la inversa' 

De fet, aquesta proposta és similar a la d'Orgun (1995), que introdueix 
subrestriceions específiques de les restrieeions generals CORRESPONDENCIA-lO 
(equivalent de MAX-lO) i de CORRESPONDENCIA-OI (equivalent de DEI'-IO), 
aixi eom la restrieeió «MATCH» (equivalent d' rDENT-IO). La restriceió 
CORRESPONDENCIA- ID assegura el manteniment d'una determinada consonant 
en funció de la seva naturalesa; la restricció «MATCH), per la seva banda, 

3 Vegeu Bonet & Lloret (2002) per a una aplicació d'aquest tipus de reslriccions. 
4 L'assumpció que existeixen restriccions especifiques de MAX d'acord amb la 
naturalesa deIs segments a que fan referencia implica, evidentment, que hi ha 
restriccions especifiques de DEP d'acord amb les característiques deis segments inserits . 
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garanteix la prescrvació de les caracteristiques segmentals d'aquesta 
consonant.5 

Aquestes tres aproximacions als trets condicionen la relació que s'estableix 
cntre les estrategies de reparació ¡les restriccions de fidelitat que les regulen. 
D'altra banda, també influeixen en la concepció d'un detenninat fenomen. 
Respecte d'aquesta qüestió, cal tcoir present que el procés de dissimilació que 
actua en mallorqui i menorquí pot interpretar-se de dues maneres diferents i 
adrnet, consegüentment, dues analisis diferents: es pot interpretar coro una 
manera d'evitar I 'adjacencia de dos segmems sibilants contigus, mitjan~ant el 
canvi de made d'articulació de la primera consonant pero preservant al maxim 
la qualitat segmental d'aquesta, o bé es pot interpretar, seguin! la proposta de 
Palmada (1994a, I 994b), com una estrategia per evitar I'adjacéncia de dos 
s~gments sibilants contigus mitjanc;ant ¡'elisió deis trets que estan en 
dlscordanc;a --que haurien de correspondre als més marcats- i la introducció 
deis trets menys marcats des d'un punt de vista interlingüístic. 

La primera interpretació pot capturar-se tant si es parteix de la teoria de la 
correspondencia estimdard cam si es parteix de la independencia deIs trets 
respecte deis segments o de les restriccions de fidelitat MAX-IO sensibles a la 
natu~alesa deis segments. En el mare de la primera aproximació, el mínim 
caovl segmental s'aconseguiria grácies a l'acció d'IDENT(T); en el marc de les 
dues darreres interpretacions, serien les restriccions MAX(T) i MAX-SEGT, 
respectIvament. les que explicarien la mínima alteració. 

La segona interpretació, en canvi, narnés pot capturar-se si s'assumeix la 
independencia deis trets respecte deis segmen!s - i es prenen en consideració 
les restriccions MAX(T) i OEP(T}- o si s'accepta, és ciar, la possibilitat de 
restriccions específiques de MAX i DEP. 

En el marc del present treball, es recorre de forma general a la 
correspondé?cia segmental (McCarthy & Prince 1995a), i, per explicar la 
slmpltficaclO consonantica, també es reC01Te a les restriccions de MAx 
específiques que fan referencia a la preservació de determinades consonants en 
funció de la seva naturalesa segmental (veg. el cap. 9, dedica! a la 

5 Un problema menor d'aquesta interpretació és que no permet considerar de manera 
&Iobal la resistencia que detenninades consonants presenten a l'e1isió i a l'assimilació. 
Es a dir, el cankter prominent de certs segments explica que es mostrin resistents no 
només a. I'elisió sinó també a l'assimilació consonantica. , aixo no pot capturar-se de 
manera tntegrada en aquest marc, ja que cal introduir dues restriccions especifiques: 
una referent al manteniment del segment i I'altra referenr a la preservació de les seves 
característiques seg01entals. 

p 
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. lificació consonantica). Només en un cas molt cancret s'ha hagut de 
S1mp , . ' 1 recórrer a la correspondencIa entre trets (veg. el cap. 8, en que es tracten e s 
f<nomens que afecten els segments palatals). , . 

Tal com s'ha introduit el1 el § 2.2, en el marc de la tonologla 

t segmental, i més concretament en el marc de la geometria de trets, la 
au o d . . 11 ' . Oestió de I'arquitectura interna deis segments a qUlrelx una re evanC13 
~abdal. La geometria de trelS estableix, com s'apuntava, que els trets 
, rganitzen de manera jerarquica en subconJunts o classes de trets, fet que s o . .. 

permet explicar, amb certa simplicitat i namralitat, el comportament u",tan I 

homogeni de deterrnmats conJunts de trets p~l que fa. ~Is dlferents proc","sos 
fonologics, com ara I'assirnilaeió de lIoc d artle~laclO, la neutrahtzaelO, la 
dissimilació, etc. Així , per exemple, s'assumelX que els trets de Hoe 
d'articulaeió LABIAL, DORSAL i CORONAL es troben agrupats sota el .node 
PUNT D' ARTlCULAClÓ. En els treballs inicials ernmarcats en la teona de 
I'optimitat s'assumeixen tacitament les premisses establertes per la geometna 
de trets (veg. , per exemple, Beclanan 1995). Oarrerament, pero, s'han imposat 
les aproximacions antirepresentacionals, i la intera,cció de trets s'exph~a a 
través de restriccions de marcatge que afecten nomes les formes superficlals. 
Una aproximació que es troba a mig camí entre la geon:etria de trets i aqu~tes 
darrers models drásticament allunyats de la fonologla autosegmental es la 
leoria de les classes de IrelS, proposada en els diferents treballs de Padgett 
(1995a, 1995b, 2002). Aquesta proposta comparteix amb la geometria de ~ets 
el fet de reconeixer la importáncia de les elasses de trets en fono logia, pero en 
difereix pel que fet que es preveu que els trets (i.e. labial, dorsal, coronal, etc.) 
es poden veure afectats per les restriccions de manera dIrecta 1 

individualitzada. Tal com I'autor apunta, la relació que s'estableix entre els 
trets ¡les c1asses de trets en el marc d'aquesta teoria és més «semantica» i no 
tan «sintactica)) com ho era en el marc de la geometria de trets: I'organització 
deis trets en classes de trets és merament una qüest ió de c1assificació. 
d'etiquetatge, Així, per bé que els trets es elassifiquen en c!asses de ;rets 
d'acord amb les propietats que compartelXen (J.e., el lIoc d artJculaclO, el 
caraeter laringi , etc.), en aquest mare es permet la referencia directa als trets, 
sense que hagi de trobar-se mediada per la elasse de trets a la qual pertanyen. 
O'acord amb aquesta perspectiva, les restriccions de fidelitat que regulen els 
canvis de les c1asses de trets se subdivideixen en diferents subrestncclOns 
específiques referents a la preservació de cadascun deis trets que conformen 
cadascuna de les classes de trets. 
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( 17) 

PA =def {labial, coronal, dorsal} 
IDENT(PA) ~ (IDENT(labial), IDENT(coronal), IDENT(dorsal)) 

MA =dd {sibilant, continu, sonam ... } 
IDENT(MA) ~ (IDENT(sibilant), IOENT(continu), IDENT(sonant)) 

LARINGI =?cf faspirat, sonor, glotis constreta ... } 
IDENT(Lanngl) ~ (IDENT(aspiral), IDENT(sonor) .. ) 

~na. ~üe~tió que es planteja davant d'aquest tipus d'aproximació és . 

~:~~~~t~lta q~:1uest~s ~Ub~estrlicCions específiques fa innecessaria la restrjcci~ 
, ',. a re er nCla a a classe de trets, o si, per contra pot mante . 

se 11 la vtgenCIa. A~uesta darrera és la posició adoptada per J'¡ménez 19~J~· 
~ ~~~i' el qU¡"I,;egulJ1t la condició d'altrament (Elsewhere Condition, Ki~arsk; 
. .o e eorema de Pamm (Pnnce & Smolensky 1993) 
jerarquilzar les restriccions IDENT(labial) IOENT(coronal) IOENT(d' pfOl)posa 
damunt d'IOENT(PA) 1 ' , orsa per 

' í': , en a mesura que les tres primeres restriccions són més 
especl llques que la darrera. 

(lB) 

IOENT(labia l). IDENT(coronal), IDENT(dorsal) >> IDENT(PA) 

e::sq~~S~ maner~,. l~ restriccions tant poden fer referencia a cadascun deIs 

restriccio~;:~ I~~:i~ u;~l cl~: ~1'aC;:i~:I~~i~~ y~ts~~d~u~'~rt~~~I~~~iÓet~e ~s 
~~\ruc, pe~met ~aptur~ les asimetries que s'estableixen entre els tipu~ de ;on~ 
. que. a a etennmats processos. Així, per exemple la asimetria u 

s establelx entre els sons labial s i dorsals d'una ba d . l' q e 
I'altra 1 :ti l' .. '. ' n a, l e s sons coronals de 

, pe que a a asslillllaclO regressiva de 1I0c d'articulació la l' 1 
geometrla de trelS, es resolia recorrent a la subespecificació (ve~ elq§a2'2~n a 

;;:~~~~~n~e~T1afi~e /'optimitat, mitjan~ant una diferent jerarqu¡;zació de '1:: 
canvi de e. 1 ,e,l tat respecte de la restricció de marcatge que prornou el 

trets. 81Xl, per exemple, per explicar la majar tendencia de les 
consonants co~ollals a l'assimilació, respecte de les consonants labíals i 
1o~a~ , basta ,s ituar les restriccions de fidelitat referents a la preservació deis 
I~e ABlAL I DORSAL per damunt de la restricció de marcatge que motiva 

escampament de 1I0c d'articulació (COMP(PA) . 
de fidelitat que dI' ' per exemple), I la restricció 
dav ][ d 1 a voc," pe mantemment del Uoc d'articulació CORONAL per 

a e a restncclo COMP(PA) (vegeu el cap. 3, dedical a l'assimilació 
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eo-ressiva de lIoe d'articulació, per a una discussió més completa d'aquestes 
r " 
questions). 

Un altre aspecte que cal tenir en compte a l'hora d'abordar el tema deis 
rrets són les seves característiques intrínseques. aixó és, el seu caracter binari o 
privatiu. En els diferents treba][s de Lombardi (1991, [1995aJ 2001, 1996a), 
per exem.~le, s'assum~ix que els ~rets s~n prj:~tius; des d'aq~es~a perspe~tiv~, 
la distinCIO entre sord 1 sonar es formalitza ml~an9ant la presencia o ,'absencla 
del tret monovalent [sonorJ. Un segment com ara [bJ es caracteritza per la 
preséncia del tret [sonar] i un segment com ara [p] es caracterilza per 
I'absencia d'aquest tret. Segons ¡'autora, una jerarquia CÜIn ara 
lDENTITATOSERTuRA(sonor) » COMl'ARTIu(sonoritat) » IOENTITAT(sonor) 
explica, per exemple, que seqiiencies del yiddish com ara /vog##fol/ ('escala') 
o Ibak##bejn/ ('os de la gaita') es resolguin amb assimilació regressiva de 
sonoritat ([vokfol] , [bagbejn]) en detriment de la restricció IOENTlTAT(sonor), 
que és violada en tots dos casos. El fel que detemlinades seqüencies 
segmentals que difereixen pe] que fa a la sonoritat es resolguin en favor de la 
contiguració sorda sense que aixó pugui explicar-se per qüestions de fLdelitat 
posicional, com és ara la prominencia atribuIda a les consonants situades en la 
posició d'obertura -en yiddish, per exemple, qua n s'afegeix el suox [t], que 
indica 'forrnalitat ', a una base acabada en consonant sorda, la seqüencia es 
resol amb un procés d'assimilació que dóna lIoc a una seqüencia de dues 
obstruents sordes ([zogJ --> [zokt]J-, s'explica, segons l'autora, per l'activitat 
de la restricció de marcatge lliure de context *SONOR, que reflecteix el caracter 
més marcat deIs segments sonors respecte deIs sords: seria un cas 
d'assjmilació cap alió no marcat (assimilalion lo (he unmarked, en angles). 
Diferents problemes relacionalS amb aquesta proposta -deis quals es 
prescindeix, per motius de simplificació- condueixen 1 'autora a redefinir les 
restriccions de fidelitat que regulen els canvis segmentals. L'autora propasa la 
vigencia de les restriccions MAX(T) i DEP(T), i assumeix que el tret sonar és 
privatiu : o és present en l'input U.e. lb]) o hi és absent (Le. [p]). Si un segment 
de l'input compta amb aquesta especiocació i aquesta és eliminada en l'output 
per raons de marcatge, aleshores una restricció com ara MAx(sonor) seria 
violada; semblantment, si un segment de l'input no compta amb aquest tret en 
l'input i I'adquireix en l'output, també per raons de marcatge, violaria la 
restricció DEP(sonor). Des d'aquesta perspectiva, la relació entre elements 
sords j sonors és asimetrica, ja que nornés es fa referencia al tret sonor. 
Bakovic (1999), per resoldre els mateixos tipus de problemes que planteja 
Lombardi, propasa que caldria desglossar la restricció IOENT(sonor) en 
subrestriccions especifiques que fan referencia a la preservació deIs valors de 
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sonoritat: 31XI, assumeix la vigencia de les restriccions IOENT(+sonor) j 

[DENT(-sonor), tal com proposa Pater (1995) per als trets de 1I0c d'articulació: 

(19) Bakovic (1999), seguint Pater (t 995) 

IDENT(-sonor): Si una obstruent de l'inpul és [-sonora] també ho ha de ser en 
1 'output. 

IOE"'T(+sonor) : Si una obslruent de I'input és [+sonora] també ha ha de ser en 
l 'omplie 

En el mare del present treball. s'assumeix de faffila general el cameler privatiu 
deis trets, i així es coneeben les restriccions de fidelitat que hi fan referencia. 
Només en uns casos concrets, s'asswneix la binarietat deIs trets.6 

En aquest mare antirepresentacional també s'ha impasat el que es coneix 
com a lacalitat estricta (Ní Chiosáin & Padgett 1997,2001 ; Walker 1998, 
Gafos 1999; Bakovic 1999); segons aquesta aproximació, e1s segments no 
tenen estructura interna: es prescindeix de les tires, deis nodes i de les 
jerarquies; tots els processos que impliquen escampament són estrictament 
10caIs, aixo éso operen entre segments adjacents; I'escampament es fonnalitza 
a bé a través de les restriccions d'alineament a bé a través de restnccians 
justificades fom!ticament com ara COMPARTIU, etc. Diferents autors han 
assenyalat alguns problemes empíries i formals d'aquestes propostes. És el cas, 
per exemple, d 'Uffmann (2003), el qua! defensa que la geometria de trets no és 
incompatible amb la teoria de l'optimitat; segons I'autor, un component 
representacianal fort pennet simplificar el conjunt de restriccions que es 
necessiten per explicar les interaccions que s'estableixen entre els segments, i, 
per tant, hauria de ser considerada un primitiu de la Gramatica Universal. La 
funció de la geometria de trets en un marc com el de la teoria de l' optirnitat és 
filtrar les possibilitats de GEN, to! evitant candidats amb linies d'assocÍació 
creuades, I'escampament entre tires no adjacents, etc. O 'aquesta manera, 
s'assegura que l' AvALUADOR solament avaluj candidats ben formats. Amb 
aquest objectiu l'autor propasa restriccions. fortament inspirades en les 
premisses de la geometria de trets, com ara: *MÚL TIPLE «<Els nodes estan 
dominats exclusivament per un altre node»), que prohibeix que dos segments 
comparteixin el mateix tret o --el que és el mateix- que hi hagi 
escampament; *LUGUEU (<< Els nodes s 'associen al mateix tipus de nade 
mare»)), que prohibeix, per exemple, que un segment vocalic i un segment 

6 Per a una discuss ió detallada sobre el caracter privatiu o binari deIs trets fonamentada 
tipologicament. vegeu el trebal! de Mascaró & Wetzels (2001). 
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consonimtic comparteixin el mateix tret; *SA LTEU (<<Les línies d'associació no 
poden saltar-se material intervinent»), que assegura l'escampament entre 
elements adjacents, ja siguin segments, síHabes, arrels ... Amb tot, l'autor 
descarta la bondat de restriccions com ara COMPAR11U, ja que les traba febles 
des d' un punt de vista formal. L'escampament és entes, en la seva proposta, 
eom una manera de satisfer restriccions de marcatge lliures de context (del 
tipus "SONOR), les quals es troben regulades no nornés per les restriccions de 
fidelitat estandard sinó també per restriccions referents a I'estructura interna 
deis segments. D'aquesta manera, s'aconsegueix una aproximaeió a la 
interacció segmental (i als can vis de trets) més consistent des d'un punt de 
vista formal, pero, segurament, menys plausible des d 'un punt de vista 
cognitiu. 

En el mare del present treball se segueix a grans trets la hipótesi 
funcionalista, és a dir, aquella que recorre a restriccions justificades 
funcionalment. Les relacions de dependencia entre classes de trets i trets es 
formalitzen, seguint Padgett (1995a, 1995b) i liménez (1997, 1999), 
mitjan¡yant una especial jerarquització de les restriccions que hi fan referencia. 
D' aquesta manera, una restricció de tipus general com ara IOENT(PA) no es 
troba mai per damunt d'uua restrieció més específica com ara IDENT(labial). 
Semblantment, una restriceió específica coro ara IOENT(sibilant) no es troba 
mai per davall d'una restricció més general com ara [DENT(MA). 

A continuació s'exposen els trets que s'han fet servir en el marc del present 
treball , el carácter (binari /privatiu) que se is atorga i les restriecions de fidelitat 
que hi fan referencia. La juslificació de la utilització d'aquests trels i les 
característiques que se'ls assignen es poden trobar en diferents punts del 
treball. 

Tret Caraeler ReSlriccions Segments afectats 
fldelital 

SONANTS 

(+sonant] IDENT(+sont) (nasals, lateraIs, rOlies, 
Binari semivocalics) 

[ -sonanl] IDENT( -sont) OBSTRUENTS 

1 (oclusius, fricatius, africa~ 
CONTlNUS 

[+continu1 IDENT( +coot) (roties, [aproximants], fricatius, 
Binari africat~>-

[-eontinu] 
IDENT(-cont) 

NOCONTlNUS 

1 (oclusius, africats, nasa ls, laterals) 
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[+consonimticJ 
Binari 

[-consonantic] 

[sibilanrJ Privatiu 

[estrident J Privatiu 

[lateralJ Privatiu 

[rorieJ Privatiu 

[eoronalJ Privatiu 

[ dorsalJ Privatiu 

[labialJ Privatiu 

[palatalJ Privatiu 

[±anlerior] Binari 

[ídistribun] Binari 

[íalt) Binari 

CI.ÁUDIA PONS MOLL 

IDENT(+ COns) CONSONÁNTlCS 

(tots nevat deis semivoca.lics) 

IDENT(--COIlS) SEMIVOCÁLlCS (m, [w]) 

lDENT(sib) STBILANTS 

([sJ, [zJ , [f] , [3J, [§J, [~]) 

I DENT( estrid) ESTRIDENTS 

([1] , [vJ, [sJ, [zJ, [f], [3J, [§J, [~]) 
IDENT(lat) LATERALS 

lDENT(rat) RÓTICS 

CORONALS 
IDENT(eor) (dentals, 

palatals) 
alveolars, prepalatals, 

IDENT(dor) DORSALS 

(velars, prepalatals, palatals) 

IDENT(lab) LABIALS 

(bilabials.labiodentaIs) 

IDENT(pal) P ALATALS 

(prepalatals, palatals) 

IOENT( +a11t) 
[+antJ: [pJ, lb], ([P]), [t], [d], ([6]), 

[n] , [m], ([flJ]), ([D]), ([jJ), [1], [v], 

[r], [eJ, [1], [sJ, [z] 

[DENT( - ant) 
[ ant]: [f], f3], ([§]), ([~]), ([D]), 

(U]), Úl], [,(j, [D], m, [e], lt], [k], 
[9], ([y]), [w] 

[+dist]: [t], [d], ([ó]), ([~]), CO]), 

IDENT(+dist) [p], lb], ([~]), [f], f3], ([§]), ([~]), 
([U]), (O]), Úl], [,q, [k], [9), [e], 
lt], ([y]), [w], m 

[DENT(-dist) [-distr]: [1], [v], [n]], [n], [r], 
[e), [1), [s], [z) 

[DENT(+alt) [+alt]: IJ], [wJ, [e], lt], [k), 
[g), ([y]), [Á], Úl], ([D]) 

> 
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[- alt]: [p] , lb], ([P]), [m] , [n , [v], 

lDENT(- alt) 
[IfJJ, [t], [d], ([6]), ([U]), (O]), ( [~]), 

CO]), [s], [z], [n], [e], [r], [IJ , ([~]) , 

co]), [f], [3] 

1 DENT( +post) [+post] [k), [g], ([y]), ([D]), [w] 

[- post] [p], lb], @]), [rn], [1], [v], 

[±posterior] Binari [t], [d], ([o]), IJ], [sJ, [z], [n], [r] , 
IDENT(- post) 

[r), [1), ([~D, CO]), ([U]), (UD, [J1, 
[3], Úl], [Á] 

2,6. EL TRACTAMENT DE L' OPACITAT EN TEORIA DE L' OPTIMITAT
7 

No hi ha rosa sense espilles 

Fins al moment, un deIs aspectes més controvertits en la tearia de roptimitat és 
el tractament que reben les interaccions opaques. Tal com indica McCarthy 
(2002a: 138-177), aixó es deu al can\eter p ararlel i global de la teoria. La 
tearia de Poptimitat té, efectivament, un caracter paral-Ie!, ja que, a partir d'un 
input determinat, GEN genera tot un conjunt de candidats plenament 
especificats, sense que hi hagi cap tipus d'estadi intcnnedi entre les formes 
subjacents i les formes superfícials. Cadascun deIs candidats generats, per tant, 
pot mostrar I'efeete d'un o més d'un procés fonologic . La tcoria de I'optimitat, 
d'altra banda, és global, si es té en compte el mecanisme de funcionament de 
I'avaluador: una mateixa jerarquia de rcstriccions, impermutable intra
Iingüísticament, és la que dóna compte de la gramatica d'una varÍetat 
lingüística. 

El fet que els candidats generals per GEN puguin mostrar l'efecte de més 

dlun procés, i el fet que la jerarquia de restriccions sigui impermutable en el 
mare dluna llengua significa un problema per al tractament deIs casos 
dlopacitat. 

McCarthy ([1997] 1999), seguint Kiparsky (1971, 1973), reconeix 
['existencia de dues menes dlopacitat. Un tipus d'opacitat es correspon amb 
aquells casos en que una generalització lingüística no es manifesta 
superficialment en un conjunt de formes. Un altre tipus dlopacitat es correspon 
amb aquells casos en que les fonnes superficials reflecteixen j'activitat dluna 
detenuinada generalització, tot i que les condicions que en motiven I'aplicació 

7 Per a una revisió detallada del tractament de ['opacitat en el mare de la teoria de 
I'optjmitat, podeu consultar Pons (2006e). 
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no són superficialment visibles. El primer tipus d'opacitat es correspon amb el 
que l'autor anomena 1701 swface-true opacity -i es relaciona amb el que es 
coneix com a infraaplicació d'un procés-, i el segon ti pus, al que ¡'autor 
ano mena no! sUlface-apparent opacity -i es relaciona amb el que es coneix 
com a sobreaplicació dlun procés. Aquests dos tipus d'opacitat són definits per 
¡'autor com segueix: 

(20) McCanhy (1997: 2) 

«(i) Linguistically significant generalizations are afien nOI slI1faCe-T1iIe. That ¡s, 
sorne generalization G appears to play an active role in some language L, but 
there are surface forms of L (apart from lexical cxceptions) that violate G. 
Serialism explains this by saying thal G is in force al only Qne stage of {he 
derivation. Later derivational stages bide Ihe effcet of G, an may even 
contradict it complete[y.» 

»(ii) Linguistically significant generalizalions are ofien 1101 swface-apparent. 
That is, sorne generalization G shapes the surface form F, bul the conditions 
that make G applicabJe are not visible in F. Serialism explaios rhis by saying 
{hat the conditions 00 G are relevant only at tbe stage of the derivation when G 
is in force. Later stages obliterate the conditions {hat made G applicable (e.g. by 
distroying {he triggering environment for a rule).» 

Els processos que en fonologia derivacional s'analitzaven recorrent a estadis 
intermedis signifiquen un problema per als models no derivacionals, com és el 
cas de la teoria de I'optimitat. Efectivament, en aquest model d'analisi, només 
es preveuen dos nivells, el de les formes subjacents i el de les formes 
superficials. En principi, les relacions que s'estabJeixen entre aquests dos 
nivells s'expressen exclusivament a partir d'un conjunt de restriccions de 
lidelitat input-output. D'altra banda, les generalitzacions lingüistiques de que 
parla McCarthy només es poden expressar a partir del conjunt de restriccions 
de marcatge, que, ordenades d'una determinada manera respecte de les 
restriccions de fidelitat, tenen uns efectes concrets damwlt els candidats. 
L'efecte d'una restricció de marcatge pot quedar neutralitzat perqué aquesta 
restricció estit crucialment dominada per altres restriccions, ja siguin de 
marcatge o de fidelital. Aquest mecanisme de funcionament pot explicar que 
una detenninada generalització lingüística - expressada en termes d'una 
restricció de marcatge- no sigui «superficialment certa». Les darles del 
malIorquí serviran per il-lustrar-ho: en aquest subdialecte, tata consonant nasal 
palatal subjacent final experimenta un procés d 'escissió quan va seguida de 
consonant heteromórfica: 
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(21) Mallorqui 

anys 

any passa! 

l aJl+v 

laJl##pas+a+dl 
['ajns] 
Lajm.p;).'sat] 

Aquest procés reflecteix una generalització lingüística del mallorquí que 
consisteix a evitar una consonant nasal palatal seguida de consonant (*J1C). 
Aquesta generalització, pero, no és visible, quan una nasal va seguida de 
consonant palatal, ja que n'assimila el !loc d'articulació, tol donant com a 
resuliat una nasal palatal seguida de consonan!: 

(22) Mallorqui 

són flyores 

són lhuns 

/so+n##Jlor+~+zI 

Iso+n##Áum+v 

[SOJl. FO.f.S] 
[soJl. 'Áums] 

Una manera de donar compte d'aquests fets és situar la restricció que demana 
que les consonants adjacents comparteixin el mateix lIoc d'articulació per 
damunl de la reslricció que prohibeix les consonants nasals palatals seguides 
de consonanl. La restricció COMP(PA) inhibeix els efectes que la restricció 

']lC podria tenir damunt de la representació subjacent Iso+n##Jlor+o+zJ. 

Ara bé, la inhibició -expressada a partir d'ordenacions de restriccions
no pot donar compte de tots els casos en que una determinada generalització 
lingüística no és superficialment certa (nol surface-lrue opacity), i mai , 
d'aquel1s casos en que l'aplicació d'una generalització lingüística no té 
motivacions superficialment visibles (no, surface-apparent opacity). 

També és possible trobar un exemple del segon cas en el subdialecte 
mallorquí. En aquesta varietat no solament experimenten el procés d'escissió 
les consonants nasals subjacents seguides de consonant, sinó que també 
l'experimenten les consonanls nasal s palatals que ha són per efecte d'un 
procés d'assimilació de lIoc d'articulació desencadenat per una consonant 
palatal que no és present en la forma superficial; aquesta circumstancia 
s'expressa en fonologia derivacional recorrent a diferents estadis, un en que 
opera el procés d'assimilació, un altre en que s'aplica el procés d'elisió, i, 
finalment, un altre en que opera el procés d'escissió de nasals palatals. En 
teoria de l'op1imitat, pero, aquestes realitzacions s6n opaques, per tal com hi 
opera un procés, tot i que les condicions que el fan aplicable no són 
superficialment visibles. 
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(23) Mallorqui 

menjpa 
(ronc pe!ir 

CLÁUDlA PONS MOLL 

Imon3##panJ 

/tronc##pdtitJ 

[mojm. 'pa] 

Ltrojm,pd.'tit] 

Una situació semblant és la que es planteja en les realitzacions ['baIJ] i ['saU], 
cOffesponents a les formes subjacents Ibankf i /sang/: el context d'aplicació del 
procés d'assimilació de lloc d'articulació que explica la realització nasal velar 
desapareix en el decurs de la derivació. En teoria de I'optimitat, per les 
mateixes raons que s'adduIen abans, es fa dificil explicar el pas de Ibank/ a 
['baU], amb I'aplicació de dos proeessos. 

Hi ha diferents maneres d'afrontar aguest tipus de problemes i d'altres 
relacionats amb I'opacitat en teoria de l'optimitat; i aquests són: a) el serialisme 
harmónic; b) I'avaluaeió cíclica; e) la fonologia lexica optimal; d) les pressions 
analógiques; e) la teoria de la simpatia;}) el marcatge comparatiu; i g) la teoria 
de les cadenes de candidats. 

2.6.1 El serialisme harmónic 

Segons el serialisme harmónic, proposat per Prince & Smolensky (1993), el 
generador emet, a partir d'una forma subjacent determinada, un conjunt de 
candidats que reflecteixen Pefecte de diferents processos (o «operacions»), 
com ara la inserció, ¡'elisió o l'assimilació. Ara bé, cadascun deIs candidats 
generats llomés pot exhibir l'efeete d'una sola operació (o bé l'elisió, o bé la 
inserció, o bé I'assimilació, peró no pas totes les operacions alhora). El 
candidat seleccionat per ¡'avaluador en un primer estadi es converteix en 
I'input de I'estadi següent, en el qual el generador toma a emetre un altre 
conjunt de candidats, que tornen a ser avaluats. Aquesta operació de 
convergencia entre el generador i I'avaluador es repeteix successivament fins 
que s'assoleix el candidat volgut. Aquest model és serial (i no paral·le]) perque 
I'output resultant de I'activitat de l'avaluador en un estadi passa a ser I'input del 
generador en l'estadi següent, j així successivament. D'altra banda, és global 
perque l'avaluador esta constitui't per la mateixa jerarquia de restriccions en 
tots els estadis: 

p 
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(24) 

Generador ~ Candidats (ah a2. a3) ~ Avaluador (restricció¡ » restricció2 » 
rcstricci63) ~ Output (a2) ~ Generador ~ Candidats (a2.¡, a2.2, a2.3)~ Avaluador 
(restricció¡» restricció2» restricció3) -t Output (a2.1) 

Mitjan~ant aquest sistema serial i global, es poden formalitzar les interaccions 
opaques que es traben en formes com ara banc o sang: 

, 
, 

(25) 

I m ~ 

a. Estadi 18 

/bank/ 

o- a. ['baqk] 

b. ['bank] 

b. Estadi 2 

/baIJk/ 

*CODA-

COMPLEXA 

* 

* 

*CODA

COMPLEXA 

*! 

COMPARTiU MAX-IO IDENT 

(PA) (Trets) 
* 

*! 

MAx-lO IOENT 

(Tfets) 

* 

8 Un candidat amb e1isió de la consonant final (cf. *eban]), que, segons la jerarquia 
simplificada propasada, sortiria elegit com a optim, seria descartat per una restricció de 
fidelitat sintagmatica que prohibeix l'elisió d'una cansanant que contrasta, pel que fa al 
lloc d'articulació, amb la consonant precedent. Per a una anali si completa de la 
simplificació de grups consonantics final s del catala des de la teoria de l'optimitat, 
vegeu Pons (2006a). 
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2.6.2 L 'ava/l/oció cfc/ica 

Un altre submodel de la teoria que té com a finalitat donar compte de les 
interaccio~s opaques és l'avaluació cíclica, que comparte ix molles 
característlques amb I'aplicació cíc lica de regles propasada en els estudis 
generativ.istes classics (Chomsky & Halle 1968). Cada estadi format per la 
mteracctO GEN ---7 AVAL s'encarrega d'avaluar un conjunt de candidats en el 
conte~t dtun domini morfológic determinat, fins que s'arriba al domini 
supenor, que. és la parau.la gr~maticaL D'aquesta manera s'aconsegueix que la 
morfologla tmgUJ una incidenCia lI1dlrecta en la resolució de detenninats 
processos. Un deis problemes d'aquesta proposta s6n els efectes redundants 
que s:ac.onse~~eixen si es tenen en compte les restriccions d'alineament, que 
tambe lan vtslbles les fronteres morfológiques (sufix, arrel, prefix, lexema, 
etc.) • que els donen un poder d'intervenció directe. 

2.6.3 Lajon%gia /exica oplima/ 

~na. a~tra manera ~'aproximar-se als efectes de ¡tapacitat en teoria de 
I optlm.t~t la ~roporclOna la fonologia lexica optimaL En aquest cas, també es 
preveu I ex~stencl8 .de diferents estadis en el procés d'avaIuació (que es 
correspondnen als TlIveIls de la fonologia léxica tradicional), peró, a diferencia 
deis ~asos ant~nors, ~'incorpora l'activitat de diferents subgramatiques, és a dir, 
de dlfer~nts Je;ar~u.l~s de restriccions. en el mare d'una mateixa lIengua. 
Aguest tlpUS d anahs. es mostra especialment apropiat quan es vol donar 
c?~pte de casos d'opacitat de nivells. Per exemple. en catalt\. els contactes de 
s~b"ants ~s resolen de manera diferent en funció del nivel! d'aplicació: en el 
TlIveIl lexlc se sol desencadenar la inserció d'una vocal epentetica (cf. cuses 
lkus+zI ['kuzos]), mentre gue en el niveIl postlexic es desencadenen altres 
processos, elisió o dissimilació, per exemple (cf. pos segur Ipas##sagurl 
[pa.so.'yu]; [pat:so.'y~J). Una manera de donar compte d'aixó seria establir que, 
en el TlIvelll, es act.va lajerarqUla *[sib][sib]» MAX-IO » DEP-IO mentre 
que:n el nivell 2 és activa la jerarquia *[sib][sib] » DEP-10 » MAX-IO. 
Alxo donana lIoc a l'aphcació d'epentesi en el nivelll, ¡a I'elisió, en el niveI12. 

2.6.4 Les pressions analógiques 

El reconeixement de I'existencia de pressions anaIógiques entre els membres 
d'un paradigma flexiu o derivatiu, bandejades tradicionalment pel 
generatlvlsme més ortodox, ha donat Iloc, en el marc de la teoria de I'optimitat, 
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al desenvoluparnent de tot un conjunt de submodels que tenen per finalitat 
formalitzar les possibles pressions entre fannes relacionades morfologicament. 
D'aquesta manera es dóna compte de bona part deIs casos d'opacitat. 

La primera aproximació a aquest ti pus de pressions en el marc de la teoria 
de I'optimitat ve de la rná del treball de Kenstowicz (1996), el qual proposa dos 
tipus de restriccions, rDENTITAT DE LA BASE (BASE-1DENTITY, en anglos) i 
UNIFORMITAT (UNIFORM EXPONENCE, en angles), les quals reben les 
fomlulacions següents: 

(26) 

lOENTITAT DE LA BA SE: Donada una estructura subjacent [XV], els outputs són 
ava[uats en funció de com respecten [X] i [Y1 si aquests darrers ocorren COIn a 
paraules independents (Kenstowicz 1996) 

UNIFORM EX1'ONENCE: Minimitzeu les diferencies en la realització d'un element 
Ihic (morfema, radical , afix, paraula) (Kenstowicz 1996) 

La primera restricció explica aquells casos en que un constituent immediat, la 
base, exerceix pressió sobre e]s seu s derivats. Aquest tipus de restricció tant 
po! motivar la infraaplicació (underapp/ication) com la sobreaplicació 
(overapplication) d'un procés. En el primer cas, un determinat procés 
fonológic no opera tot i que les condicions de marcatge ho requereixin. En el 
segon cas, en can vi, opera un detem1inat procés tot ¡ que les condicions de 
marcatge no ho exigeixin. En maIlorqui, per exemple, la realització [el de les e 
atones en casos com ara denlela [dq).'ta.ta] o penós [pe.'nos] seria un cas 
d'infraaplicació del procés de reducció vocalica per la influencia que exerceix 
la base d'aquests mots, aixó és, denl ['de~t] i pena ['pe.no]. Semblantment, el 
procés de semivocalització que afecta les Ivl finals precedides de vocal (cf. 
neva- neu [lne.va]-['new]) també ha afectat els derivats d'aquests mots en 
moltes varietats del catalá (cf. neueta [no'wo.to]). Aquest seria un cas de 
sobreaplicació d'un procés per influencia de la base. 

La segona restricció, UNIFORMITAT, explica aquells casos en que no hi ha 
una base que exerceix influencia o en que és la base la que és modificada a 
causa de la pressió que exerceix una forma derivada. Serien exemples de la 
primera possibilitat les relacions que s'estableixell entre els membres d'un 
paradigma flexiu. Pel que fa a la segona possibilitat, es pot adduir, per 
exemple, la manca de reducció vocalica en un cas com ara caos ([lka.os] i no 
*['kaws]- *[ka.usJ) per influencia de la forma derivada eaolic ([ko. 'o.tikJ) (veg. 
Wheeler 2005, en qué es dóna una explieació en aquests terlnes). 
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Tal com assenyala McCarthy ([200 l J 2005), la primera aproximació 
(IDENTlTAT DE LA BASE) és inherentment asimétrica, ates que hi ha una base, a 
la qual les fonnes derivades són fideIs. La base, dones, té prioritat respecte de 
la resta de formes del paradigma. La segona aproximació (UNIFORMITAT), en 
canvi, és inherentment simétrica, en la mesura que qualsevol membre del 
paradigma pot exercir la seva influencia sobre la resta de constituents, 
motivanr tant la subaplicació com la sobreaplicació d'un procés. 

La restricció UNIFORMITAT DE PARADIGMES (PARADlGM UNIFORMJTY, en 
anglés), propasada per Steriade (2000) i adoptada posteriorment per 
Kenstowicz (2000), tant pot donar compte de les relacions que s'estableixen 
entre els membres d'un paradigma derivatiu com d'un paradigma flexiu. 
Aquesta restricció és formulada per Steriade (2000) com segueix: 

(27) 

UNIFORMITAT DE PARADIGMES: Totes les realitzacions de Jl, en que )l és el 
morfema compartir pels membres del paradigma X, han de ser igual s pe! que fa 
a la propietat P. 

Benua (1995, [1997] 2000), gue tracta basicament fenomens relacionats amb la 
derivació, proposa la teoria de la correspondencia transderivacional 
(Transderivatianal Correspondence TheOly, en angles). Segons aquesta teoria, 
els elements compartits pels membres d'un detenninat paradigma, es traben en 
una relació de correspondencia anaIoga a la que s'estableix entre fonnes 
subjacents i formes superficials. En aquest cas, pero, la relació de 
correspondencia es dóna entre fonnes superficials, de manera que tot un 
conjunt de restriccions de fidelitat OUTPUT-OUTPUT són necessaries. La 
majoria de fenómens estudiats per l'autora presenten una relació asimetrica, en 
la mesura que una base - ja sigui un mot, una arre! o un radical- motiva la 
infraaplicació o la sobreaplicació d'un determinat fenomen en una forma 
derivada, peró no pas a la inversa. Benua, tanmateix, també admet la 
possibilitat que una forma flexionada sigui la base que explica la inrraaplicació 
o la sobreaplicació d'un detenninat procés. 

No obstant aixo, McCarthy ([2001] 2005) argüe ix convincentment que 
aquesta darrera aproximació o la propasada per Kenstowicz (1996) per mitja 
d'UNIFORMITAT són erronies des d'un punt de vista formal i conceptual. 
Efectivament, segons aquest autor, una restricció que diu «minimitzeu les 
diferencies en la realització d'un element lexic) expressa més una inturció que 
no pas una restricció operativa en el marc de la teoria. Com s'avalua, 
certament, el nombre de violacions d'una restricció com UNIFORMITAT? D'altra 
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banda, aquesta restricció preveu erroniament que una base es vegi modificada 
a causa de la pressió que exerceix la fonna derivada, i aixo és, a parer de 
rautor, empíricament impossible, almenys des d'un punt de vista sincronic. 

En vista de tota aquesta colla de limitacions, McCarthy ([2001] 2005) 
propasa l'Optimal Paradigms Model (OPM), que pren de la teoria de la 
correspondencia transderivacional (Benua 1995, [1997] 2000) la tearia de la 
correspondencia com a base formal del model, i de la proposta de Kenstowicz 
(1996) la possibilitat que hi hagi pressions paradigmátiques entre formes 
relacionades per flexió. Segons aquest model, els candidats consisteixen en 
paradigmes flexius complets, tots els membres deIs quals estan subjectes a les 
restriccions de marcatge i a les restriccions de fidelitat lnput-Output. El 
membres del paradigma flexiu, d'altra banda, es traben en correspondencia, fet 
que es materialitza en un conjunt de restriccions de fidelitat Output-Output. Un 
aspecte important que diferencia aquest model respecte de la teoria de la 
correspondencia transderivacional és que qualsevol membre del paradigma 
flexiu pot exercir la seva influencia sobre la resta deIs membres, de manera 
que els candidats mantenen una relació simetrica - cap d'ells té prioritat (veg. 
Pons 2001, en premsa, L10ret 2003, i el cap. 11, per a una aplicació d'aquest 
model a la marfologia verbal del balear). 

2.6.5 La tearia de la simpatia 

La teoria de la simpa tia és un allre deIs submodels desenvolupats per 
McCarthy ([1997]1999) amb la finalitat de donar compte de les interaccions 
opaques, especialment de les interaccions que, en el models derivacionals, 
s'explicaven recorrent als estadis intermedis. Aquesta teoria preveu que els 
candidats corresponents a un input poden presentar - a banda de la relació de 
fidelitat que mantenen respecte de la forma subjacent- una relació de fidelitat 
entre ells (inter-candidate faithfulness); concretament, poden ser fidels a un 
deis candidats, el qual sol correspondre a la «forma intermedia») de l'analisi 
derivacional classica. Aquest candidat .s'anomena «candidat simpatic» 
(sympalhelic candidate, en angles) i és elegit com a tal perqué satisfa una 
restricció de fidelitat 1-0 designada com a rellevant, la qual s'anomena selector 
(selector, en angles). La relació de fidelitat que s'estableix entre el candidat 
simpatic i la resta de candidats s'expressa a través d'una «restricció simpatic3)) 
(sympathetic constraint, en angles), que té unes característiques semblants a 
les restriccions de fidelitat Output-Output que s'estableixen entre formes 
superficials «reals)). En aquest cas, pero, la fonna que exerceix la pressió no es 
correspon amb cap forma «real» de la Ilengua. El candidat simpatic, d'altra 
banda, seria elegit com a óptim si no fos perque viola una restricció relIevant 
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en la jerarquia d'una lIengua detenninada. De tot aixó es deriva que, malgrat 
que aquest candidat no és l'óptim, té la capacitat d'influir en la resta de 
candidats a través d'un restricció de fidelitat de tipus simpatic. D'entre els 
candidats possibles, és elegit el que satisfa millar aquesta restricció simpiltica. 

2.6.6 El marcatge comparatiu 

El marcatge comparatiu (McCarthy 2002b, 2003a) també pretén donar compte 
de situacions d'opacitat en teoria de l' optimitat. Aquest model preveu dos tipus 
de restriccions de marcatge; les restriccions de marcatge velIes (old 
markedness constraints, en angles) ¡les restriccions de marcatge noves (new 
markedness constraints, en angles). Els candidats sota avaluació 
transgredeixen les primeres quan també ha fa el candidat plenament fidel (ful/y 
faithfid candidate, en angles) -que es correspon, a gran s trets, amb el 
candidat més fidel a la forma subjacent- i transgredeixen les segones quan no 
ha fa el candidat plenament fideL El marcatge comparatiu permet donar 
compte d'aqueIls casos en que una determinada generalització lingüística no és 
certa: penoet explicar, per exemple, que es bloquegi l'aplicació d' un procés 
perqué dóna lIoc a una estructura marcada, pero aquesta estructura és possible 
en aquesta mateixa llengua quan ja és present en la representació subjacent 
(grandfather ejJects, segons McCarthy); aixo s'explica per una ordenació en 
que la restricció de marcatge nova (no transgredida pel candidat plenament 
fidel) es traba situada per damunt de la restricció de marcatge vella 
(transgredida pel candidat plenament fidel); també penoe! explicar aquells 
casos en qué una determinada estructura només és prohibida quan és present 
en la representació subjacen!, pero no pas quan és el resultat de !'aplicació 
d' un procés (i, per tant, no és presen! en la fonoa subjacent, o, per ser més 
exactes, en el candidat plenament fidel). 

En el marc d'aquest treball, el marcatge comparatiu servira per donar 
compte de la interacció que s'estableix entre I'assimilació regress iva de lIoc 
d'articulació i l' escissió de palatals en mallorquí i menorquí (veg. el cap. 8). 
(Veg., també, Pons 2005a i Mascaró 2003 , per a UDa aplicació d'aquest model 
a la fono logia del balear.) 

2.6.7 Les cadenes de candidats 

El model de les cadenes de candidats (candidate chains, en angles) és el darrer 
submodel desenvolupat per McCarthy per tal de donar compte d'interaccions 
opaques i pretén superar els problemes derivats del marcatge comparatiu (veg. 
el § 2.6.6). Segons aquest submodel, per a cada input, es generen diferents 
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d 
lOS de candidats (cr. <fo, f, >, <fo, f" f,>, <to, f" f" f» , etc.); aquestes 

ca e' . d d' . ) 1< 
d es de candidats han de respectar un conJunt e con IClDns: a orma 
~w . 
. . . lfidel: la primera fonoa de cada cadena és fidel a la fo rma subJUcent; b) 
IniCIO ..' l ' . 
d

. 'gencia gradual: cada fonna (i.e. f2) Immedlatament postenor a antenor 
IVel . 1'" t b ' . f) ha de presentar la mateixa violació de fidelltat que antenor" am e, 

(l.e. , .' . (' f)' d' violació més; e) m'¡/ora harmomca: cada forma Le. 2 Imme latament 
una . 1 1 " b 1 terior a I'anterior (i.e. [1) ha de representar una mil ora en re aclO am a 
pos.. E " 'l~ . rarquia de restncclOl1S de marcatge presents a VAL, alxo es, es lormes 
Je . L 

esents en la cadena esdevenen menys marcades de manera progresslva. es 
~rrmes en les cadenes de candidats van esdevenint més infidels a la fortOa 
lO " 
subjacent alhora que esdevenen n:e~ys marcad,es: Es en aq~est punt en ~ue 

uest submodel s' assembla al senaltsme harmomc: en la mlllora progresslva 
~~Is candidats o, si es vol, de les fonoes en le~ cadenes de ca,"didats. Un 
aspecte important del model que cal destacar es que preveu. I acuvlta! de 
me tarestriccions; es tracta de restncclOns que detennmen en qUin ordre s han 
de violar les restriccions contingudes a EVAL per part de les diferents fonnes 
que confonoen les cadenes de cand.idats. Es tracta de les anomenade~ 
restriccions de precedencia: la restncclO PREC(A,B) detemuna que la vlOlaclO 
de B ha d'anar precedida de la de A i que la violació de B no pot anar seguida 

de la violació de A. 
Un exemple que servira per iHustrar el submodel és la interacció que 

s'estableix entre el procés d'epentesi i el procés de sonorització de fricatives 
sibilants en algueres. A (28a), es pot observar com en algueres opera un procés 
d'epemesi quan un mot que acaba en oclusiva, africada ofva seguit de mol 
que comen,a en consonan!. A (28b), d'altra banda, es pot veure com en aque~t 
mateix dialecte. de la mateixa manera que en la resta de vanetats del catala, 
opera un procés de sonorització quan una consonant sibilant a final de mot es 
troba seguida de vocal. Aquest procés, pero, no es desencadena quan la vocal 
que segueix la sibilant és epentética. En un marc derivacional, l!opacit~t 
s'explicaria adduint que el procés de sonorització opera abans que el proces 
d'epentesi (28c). (Les dades són de L10ret 2002). 

(28) Alguer"s 

a. Epentesi 
amic meulamig##mewl [a.¡mi.ki.'mew] 
eso'jv sempre Iskriv##semprl [as)(rLfl.'sem.pra] 
desigfeo /dozid3##feo/ [do.,zi:tj'i. 'fe.o J 

b. Sonorització de sibilants 
vas imaginar Ivaz##ima3inarl Lva.zi.ma.d3i}na] (cf. vas Cvas]) 



58 CLÁUDIA PONS MOLL 

vaig imaginar Ivad3##ima3inarl Lva.d3i.ma.d3i.'na] (ef. vaig ['vaí!]) 

c. Manca de sonorització de sibilants 
desigfeo /dnid3##feo/ [do.,zi.íj'i. 'fe.o] 

En la versió classica de la teoría de l'optimitat, pero, es fa dificil d'explicar, en 
la m~sura . ~ue la jerarquia de restriccions que dóna compte del procés de 
sonontzaclO en la resta de casos és impermutable. La teoria de les cadenes de 
candidats, en canvi, pennet explicar el fenomen. La jerarquia 'SIBILANT 
SORDA / V » O-OIDENT(son) explica e l procés de sonorització i la jerarquia 
NO-CODAINTERN,\ » DEP-IO explica e l procés d'epentesi, tal com es pot veure 
en les taules de (29a) i (29b). 

(29) 

a. vas imaginar /vaz## ima3inarl Lva.sLma d3i.'na] 

/vaz##in1a3inar/ (ef. ['vas]) 'SIBILANT SORDA / V O-OIOENT(son) 

a. <::? [ va.zi.ma.d3i. 'na J • 
b. Lva.si.ma.d3i. 'na] '! 

b. amic meu /amig##mew/ [a' lrni .ki.'mew] 

lamig##mew/ NO·COOA lt-.'TER."A OEP-IO 

a. O" [a. miki .1 mew 1 • 
b. [a.mig.'mew] '! 

La interacció d'ambdós processos no es resol de manera satisfactoria amb 
aquesta jerarquia de restriccions, tal eom es pot observar en la taula de (30). 

(30) desigfeo /dozid3##feo/ [d •. ,zi.íj'i. 'fe.o] 

/dozid3##feo/ No- *SIBILANT Q·OIOENT 
COOAINT SOROA / V OEP-IO 

(son) 
a. [do. zi.íj'i . 'fe.o] '! • 
b. '" [do.,zi.d3i.'fe.o 1 • I * 

Ara bé, introduint e l model de les eadenes de eandidats, s'obtenen els resultats 
volguts:, la melarestricció PREC(DEP-IO, OO-IDENT(son)) determina que la 
cadena optllna ha de transgredir primer DEP-IO i després OO-IDENT(son), pero 
no pas ambdues alhora o a la inversa (3 I J. 

LA TEORJA DE L'OPTlMITAT. UNA INTRODUCCIÓ APLICADA AL CATALÁ DE LES 1. B ALEARS S9 

(31) desigfeo /d.zid3##feo/ [do.,zi:tji. 'fe.o] 

NO- I *STBILANT 
O-O 

/dozid3##feo/ PREC 
CODAINT I SOROA/V 

OEP-IO IOENT 
(son) 

o- [do. zi:tji.'fe.o] i * • a. 

b. [d •. ,zi.d3i. 'fe. o] *! ; • I , , 

2.7 FORMALlSME 

En teoria de l'optimitat, la interacció de restriccions es forma li tza mitjanr;ant 
unajerarquia de restriceions com la de (32): 

(32) Jerarqu ia de resrriccioDS 

Restricció 1 » Restricció 2, Restricció 3 

La presencia del simbol '»' entre dues restriccions indica que la restricció de 
I'esquerra ocupa una posició més elevada en la jerarquia que no pas la 
restricció de la dreta; la presencia d'una coma (':) entre dues restriccions 
indica que ocupen el mateix nivell en la jerarquía. 

Els efectes d'una jerarquia de restriccions detenninada pel que fa a la 
selecció d'un candidat com a optim es formalitzen a través d'tma taula de 
restriceions com la que figura a (33): 

(33) Taula de restriccions 

/ inpuU RSSTRICCIÓ 2 RESTR/CCIÓ 2 RESTRICCIÓ 3 

a. e.ndidat 1 '! 
b. Candidat2 • '! 
e. O'" Candidat3 • 

En la fila de caselles superiors figura la jerarquia de restncclOns i en la 
columna de I 'esquerra apareixen el conjunt de candidats generats a partir d'un 
mateix input. Quan les restriccions que h i ha en cada casella estan separades 
per una línia contínua, significa que la restricció de I'esquerra és rnés 
important que no pas la restricció de la dreta (equival, per tant, al símbol '» ' 
de la jerarquia). Quan la línia que separa les easelles és discontinua, vol dir que 
la restricció de 1 'esquerra té la mateixa importancia que la de la dreta (equival, 
per tant, a ':). La presencia d 'un asterisc ' ... ' en una de les caselles indica que 
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s'ha violat la restricció que figura en la part superior de la mateixa columna ¡la 
presencia del signe d'admiraeió significa que el candidat ha violat fatalment 
una de les restriccions, de manera que és descartat, i no pol ser seleccionat com 
a óptimo L' ombrejat en les caselles expressa que la restricció que h i ha en la 
casella superior ja no és rellevant per a la selecció del candidat com a óptimo 
De fet, es traeta d 'una notaeió redundant de la qual se sol prescindir en els 
cstudis recents. Finalment. la presencia del símbol ' o- ' davant d'un candidat 
indica que es traeta de l'optim, del candidat real. 

El mecanisme de jerarquitzaeió de restrieeions també es pot formali!zar 
recorrent a les taules comparatives de restriccions: en aquestes tauJes no 
s'indiquen les transgressions de les restriccions per part deis candidats sinó que 
cada ceHa mostra si la restrieció que hi ha al capdamunt afavoreix el candidat 
guanyador - cas que es representa amb una W. corresponent a Winner-, el 
candidat perdedor ---cas que es representa amb una L, corresponent a Loser-, 
o bé cap deis dos. Aquest ti pus de taules són útil s quan no és coneguda la 
jerarquía de restriccions d'una determinada varietat lingüística pero, en canvi, 
sí que és conegut el candidat optim, situació que sol donar-se en la majoría de 
casos. Tal com es pot observar en la taula que figura a (34), en que s'avalua de 
quina manera resol el catalci central una seqüimcia d'oclusiva dental seguida 
d'oclusiva velar i en que no hi ha unajerarquia de restríccions predeterminada 
-intentant simular el desconeixement de quina és la jerarquia de restriccions 
correcta-, cadascuna de les files conté el eandidat guanyador en relació amb 
un deis candidats perdedors; en cada cel·la s'assenyala si la restricció en cada 
cel'la afavoreix, d' aquests dos candidats, el guanyador o bé el perdedor. El 
candidat guanyador és [,pop.p.'titl, amb assimilació regressiva de 1I0c 
d'articulació, preservació de la consonant en posició de coda i manca 
d'epentesi. Quan es comparen els candidats [,pot.p •. 'titl- [,pop.p • .'titl, la 
restricció lDENT(cor) afavoreix el candidat perdedor, mentTe que la restricció 
COMP(PA) afavoreix el candidat guanyador, la qual cosa indica que aquesta 
segona restricció ha de dominar la primera. Quan es comparen els candidats 
[,pot.p • .'titl - [,pJ.tLp •. 'titl, la restricció DEP- lO afavoreix el candidat 
guanyador, mentre que les restriccions NO-CODA,,, i COMP(PA) afavoreixen 
els candidats perdedors. Quan es comparen els candidats [,pot.p.'titl
[,po.p • .'titl, la restricció MAX-10 afavoreix el candidat guanyador, mentre que 
les restriccions NO-CODA,,, i COMP(PA) afavoreixen el candidat perdedor. El 
que es despren d'aquesta situació és que cada restricció que afavoreix un 
perdedor ha de ser dominada per una restricci6 que afavoreixi el guanyador o 
-el que és el mateix- cada cel'la que conté una L ha d'estar dominada per 
alguna cel'la que contingui W. 

p 
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(34) Taula comparativa de reSfriccions 

Ip,t##P·titl MAX DEP I IDENT No- COMP 

(cor) CODAINT JPAl 
a. [p,t.p • .' titl - [p,p.po.'titl i L , W 

b. [p,t.p • .'tit] - [po.tLpo.' titl w I I L , L 

c. [p,t.p.'titl - [po.po.'titl w ! I L I L 

2.8 LA TEORtA DE L'OPTIMITAT, LA VARIACIÓ LlNGÜiSTICA I LA T1POLOGIA 

A pla((a 101 es ven Languages differ primirCl/Y f. . .} ill lile \.\-'ay they 
rank these universal constraillls f. . .] 
Prince & Smolensky, Optimality Theoly 

El tractament que rep la variació lingüística en el marc de. la teoria de 
l'optimitat és diferent del trac~ament que h~ r~~ut.en .. ~p~oxm~aclOns antenors; 
En les apoximacions derivaclOnals, la V3TlaCIO ImgUlstlca s expressava o be 
postulant regles diferents o bé amb una ordenació diferent de les regles en 
funció de la lIengua de que es tractés. El caracter umversal de les restncclOns 
en el marc de la teoria de l'optimitat fa impossible una aproximació com 
aquesta: en teoria de l'optimitat les diferencies tipológiques ~nt~e Ilengües 
s'expressen a través d'una ordenació diferent d'aquestes reStrlCClOns. Cada 
!lengua o varietat mostra, efectivament, una ]erarqllltzacló dlferent d~ les 
restriccions. Així, en algunes varietats la preservació d'alguna de les proptetats 
de la forma subjacent pot ser més important que no pas obtenir una estmctura 
fonológica poc marcada. En aquesta varietat, doncs, la res!ricció de fidelitat X 
és més important que no pas la restricció de marcatge Y. En una altra vanetat, 
en canvi la necessitat d'obtenir una estructura ben formada és més important 
que no ;as la preservació de l'estruetura subjacent: En aq~esta varíetat~ d~ncs , 
la restricció de marcatge Y és més important en la jerarqma que la restnccló de 
fidelitat X. 

Vegem-ho amb un exemple correret. En eivissenc, les seqüencies adjac~nt~ 
de dues oclusives no experimenten cap procés (35a). En central, en canVI, hl 
pot haver assimilació de 1I0c d'artieulació quan la primera oclusiva és coronal, 
peró no pas quan és labial o dorsal (35b). En mallorquí i menorquí, finalment, 
hi ha assimilació regressiva de Iloe d'articulació. independentment de qulO 
sigui ellloc d'articulació de la primera oclusiva (35c). 
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(35) 

Fonnes subjacents a) eivissenc b) centra! e) mal!. & meno 

pOl pefil Ip~t##potit/ [ pot.po.'tit] [ pop.po.'tit] [ pop.pO.'lit] 
poc tros Ip~k##tr;)sl [pok.'tros] [pok.'tros] [po!.'tros] 
cap tros lkap##tf:Jsl [kap.'tros] [kap'tros ] [ka!. 'tros] 

En teoria de I 'optimitat, la variac ió pel que fa a aquest comportament en les 
diferents varietats del catala s'explica recorrent a una diferent jerarquia de 
restriccions: en eivissenc, les restriccions de fidelitat que advoquen per la 
preservació deis trets de 1I0c d'articulació - JDENT(coronal), JDENT(labial) i 
IDENT(dorsal)- es troben per damunt de la restricció que exigeix que els 
grups d'oclusives adjacents tinguin el mateix 1I0c d'articulació - CaMP(PA). 
En central, narnés les restriccions de fidelitat que advoquen per la preservació 
deIs trets de 1I0c d'articulació labial i dorsal - IDENT(labial) i lDENT(dorsal)
estan per damunt de la restricció CaMP(PA). La restricció lDENT(coronal), en 
canvi, es troba dominada per la restricció de marcalge CaMP(PA), fet que 
explica l'assimilació quan la primera consonant és coronal. 1, finalment, en 
malJorquí i menorquí, totes les restriccions de fidelitat es troben dominades per 
la restricció de marcatge CaMP(PA), fet que explica que hi hagi assimilació en 
tots els casos. 

(36) 

a) Elvlssene 

lDENT(lab), IDENT(dor), IDENT(cor)>> COMP(PA) 

b) Centrat 

IDENT(lab), lDENT(dor)>> COMP(PA) >> IDENT(cor) 

e) Mallorquí i menorquí 
COMP(PA)>> lDENT(lab), IDENT(dor), lDENT(cor) 

En el cas de les seqUencies en que la primera consonant és coronal (37), la 
jerarquia de restriccions dóna I10c al mateix resultat en mallorquí i menorquí i 
en central, atés que en totes dues varietats la restricció CaMP(PA) es troba 
jerarquitzada per damunt de la restricció de fidelitat que fa referéncia a la 
preserva ció del tret coronal. En eivissenc, en can vi, el resultat és diferent, 
perqué la fidelitat al 1I0c d'articuJació coronal té prioritat respecte de la 
restricció de marcatge CaMP(PA). 
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(37) 

a} Eivissenc 

ipot##potitl 

a. [ pop.po.'tit] 

b. o- LpJt.p;} .'tit] 

b) Central 

ipot##potitl 

a. <? [pop.po.'tit] 

b. [pot.p •. 'tit] 

lDENT(lab) lDENT( dor) I IDENT(cor) COMP(PA) 

r *' 
I 

, 

IDENT(lab) I IDENT(dor) COMP(PA) IDENT(cor) 

I 
, 

! '! 

e) Mallorqui i menorquí 

COMP(PA) IDENT(lab) I IDENT(dor) I IDENT(cor) ipot##politl ! 

a. <? [pop.po.'tit] , 
b. [,pot.p • .' tit] '! 

Q an la primera consonant del grup és dorsal o labial (38), eivissenc i central 
~senten el mateix comportament, manca d'assimiIació, ja que en totes 

pr uestes varietats les restriccions de lidelitat IDENT(lab) i IDENT(dor) es troben 
aq d nt de COMP(PA). En mallorquí i menorquí, en canVI, aquestes 
~:;tric~7:,~s de lidelitat es traben dominades per la res~icció CaMP(PA), fet 
que explica que hi operi l'assimilació regresslva de 1I0c d arttculacló. 

(38) 

a} Eivissenc 

/pok##trosf IDENT(lab) IDENT(dor) IDENT(cor) COMP(PA) 

a. [pot.'tros] '! 

b. <? [pok.' tros] , 
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b) Central 
, 

Ipok##trosl lDENT(lab) I lDENT(dor) COMP(PA) lDENT(eor) 

a. [pOL'tros] *' 
b. O" [pok.'tros] * 

e) Mallorq/JÍ i menorquí 

Ipok##tros/ COMP(PA) IDENT(lab) I IDENT(dor) IDENT(eor) 

I * 
b. [pok. 'tros 1 *! 

Un aspecte important que cal tenir en compte pel que fa a la reordenació de 
restriccions (reranking) és la tip%gia factorial. La tipologia factorial recuU 
totes les possibles ordenacions que pot rebre un determinat conjunt de 
restriccions, les quals han de correspondre a gramatiques o Uengiies possibles. 
Per exemple, si es tenen en compte dues restriccions, les possibles ordenacions 
són dues; si se'n tenen en compte 3, són 6; si se'n tenen en compte 5, són 120, 
etc. Aquestes diferents ordenacions o permutacions han de donar lloc a 
gramatiques possibles, pero no necessariament s'obtenen resultats diferents, en 
la mesura que no totes les restricclons estan en conflicte. Per exemple, les 
restriccions OBERTURA i IDENT(PA) no estan en conflicte. Només la 
transitivilat pot justificar que aquestes restriccions estiguin jerarquitzades. Per 
exemple, si OBERTURA está per damllnt de MAX-IO i MAX-IO esta per damunt 
d'IDENT(PA), aleshores la restricció OBERTURA ha de dominar necessariament 
IDENT(PA). 

No totes les restriccions, pero, 5ón permutables, ja que algunes jerarquies 
estan universalment fixades. Aquest ti pus de jerarquies estan justificades, en 
certa manera, per reIacions d'implicació en el marcatge - introdurdes pels 
estudis de tipus estructuralista. Recullen la idea del marcatge entes 
tradicionalment: «Si I'estructura Y es troba en una lIengua, aleshores també 
s'hi troba I'estructura x». Per exemple, si una lIengua disposa d'obstruents 
SOllores, també disposa d 'obstruents sordes; si una lIengua compta amb 
estructures CVC, també compta amb estructures CV; si en una lIengua les 
dorsals i les labials assimilen el 1I0c d'articulació de la consonan! següent 
també ho fan les coronals; si en una lIengua les sonants fan de nucJi si"",bic 
també ho faran les vocals, etc. Aixó dóna 1I0c a jerarquies impermutables com 
ara 'OSSTRUENT SONORA » 'OBSTRUENT SORDA. Prince & Smolensky 
(1993: cap. 8) fan referencia a aquestes jerarquies universals, que, 
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inversament, donen lIoc a escales harmoniques. Per exemple, ¡'escala 
harmónica Nucli/a > Nucli/i > ... Nuclilt - que reflecteix la preferencia de la 
vocals enfront de les consonants per fer de nucli sil'litbic- es tradueix en la 
jerarquia de restriccions *Nucli/t » *Nucli/i ... » *Nucli/a. (Per a una 
aplicació les jerarquies universals de restriccions aplicada al cata la de les Illes 
Balears, veg. el cap. 5 i el cap. 6, dedicats a l'assimilaci6 regressiva de mode 
d'articulació i al rotacisme, respectivament.) 



> 

b 

3. L' ASSIMILACIÓ REGRESSIVA DE LLOC D' ARTlCULACIÓ 

3.1 INTRODUCCIÓ 

El qlli va amb un coix, 
al cap d'Ul1 any ho són IOls dos 

L'assimilació de 110c d'articulació és un fenomen pel quaI un so adopta el Uoc 
d'articulació d'un altre so. Les assimilacions poden ser regressives i 
progressives; en el primer cas, la consonant en primera posició adopta el lloc 
d'articulació de la consonant que segueix; en el segon cas, és la consonant en 
segona posició la que adopta el lIoc d'articulació de la consonant preceden!. 
Les assimilacions poden ser local8, aixó éso entre segments adjacents, o a 
distancia, és a dir, entre segments no contigus. En la majoria de Uengües, 
¡nclases les varietats del catala, les assimilacions salen ser regressives i operen 
entre consonants adjacents. 

Les assimilacions salen tenir una motivació de tipus funcional, que pot ser 
de base articulatoria o de base perceptual. Des d'un punt de vista articulatori, 
es pot afirmar que les assimilacions de lIoc d'articulació responen a la nació de 
«facilitat articulatoria), en la mesura que signifiquen la reducció de dos gestos 
articu!atoris a un de sol, contribuint aix í a la minimització de l'esfon; 
articulatori. Aquesta tendencia es veuria limitada pe! que s'ha anomenat 
{(facilitat de percepció», nació que expressaria la necessitat de preservar els 
contrastas lexics per mor de la c1aredat del lIenguatge. 

En diferents treballs (Ohala 1990, Jun ¡ 994), pero, s'ha insistit que la nació 
de facilitat articulatoria es mostra insuficient per explicar les motivacions de 
hssimilació regressiva de 1I0c. Segons aquesta nació, efectivament, seria 
esperable que tates les seqüencies de consonants heterorganiques es 
resolguessin amb assimilació. Ara bé, aquest no és el cas: f1aplicació de 
I'assimilació regressiva de lloc d'articulació i les característiques d'aquesta es 
veuen condicionades per factors com ara el tipus de consonants i la posició 
siHabica que ocupen les consonants implicades. S'ha demostrat, efectivament, 
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que. des d'un punt de vista acústic, es plantegen situacions de desequi libri en 
funció de la posició que ocupen els son s i en funció de la naturalesa deIs Sons 
mateixos. Així, s'ha constatat que hi ha determinades pasieions que 
afavoreixen els contrastas fonológics, mentre que d'altres contribueixen a 
minimitzar-Ios (Kohler 1990, Ohala 1990, Jun 1994, Winters 2002). EIs indicis 
acústics que informen sobre el Ilac d'articulació es manifesten amb més 
facil itat quan una consonant va seguida de vocal que no pas quan va seguida 
de consonant. 1 8ixó es deu a la presencia d'una estructura formantica ben 
defmida en el cas de les vocals, que permet reflectir clarament la infonnació 
sobre el lIac d'articulació de la consonant precedent. La posició 
preconsonantica, a I'altre extrem, és una posició poc propensa a la manifestació 
deIs contrastas, precisament perque les consonants no tenen una estructura 
form~mtica tan ben definida. Aquesta asimetria és especialment evident en el 
cas de les oclusives: a les consonants oclusives situades en posició 
preconsonantica, per exemple, els manca la fase d'explosió, que, segons s'ha 
demostrat, és un indici acústic molt fiable que informa sobre el seu lIoc 
d'articulació. Les oclusives situades en posici6 d'obertura, en canvi, compten 
amb la fase d'explosió, la qual cosa garanteix una clara manifestació i 
percepció dellloc d'articulació. 

Aquests factors expliquen que les consonants situades en posició 
prevocalica, és a dir, basicament en posició d'obertura, mantinguin els 
contrastos fonologics, mentre que les consonants situades en posició 
preconsonantica - que generalment coincideix amb la posició de coda
experimentin els processos d'afebliment, entre els quals hi ha l'assimilació 
regressiva de 1I0c d'articulació. 

També es plantegen situacions de desequilibri en funció del mode 
d'articulació i del lloc d'articulació de la consonant en posició de coda. Les 
consonant oclusives ¡les consonants nasals presenten una tendencia a 
}'assimilació major que no pas la resta de consonants. D'entre aquest tipus de 
consonants, les nasals són les que compten amb uns indicis acústics més febles 
pel que fa al 1I0c d'articulació, fel que promou que tipológicament 
experimentin l'assimilació regressiva de lloc amb més freqüencia que no pas 
les consonants ocJusives. La resta de consonants (especialment les sibilants j 

les Iaterals) es resisteixen aIs processos assimilatoris precisament pel mode 
d'articulació que presenten, que esta es!retament lIigal al seu lloc d'articulació 
(Palmada 1994a, 1994b, 2002), i perque disposen d'uns indicis acústics 
robusts . 

El 1I0c d'articulació també és detenninant pel que fa a I'aplicació de 
l'assimilació consonantica de 110c. Així, les consonants caracteritzades com a 
coronals. amb un grau de contacte redurt, tendeixen a assimilar-se a la 
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consonant següent amb molta freqüencia, mentre que les dorsals i, en menor 
mesura, les labials es resisteixen sovint als efectes coarticulatoris, pel major 
"rau de contacte que impliquen (Recasens 1986). El 1I0c d'articulació de la 
~onsonant implicada pot arribar a neutralitzar l'efecte que pugui teoir la posició 
siHabica que ocupen els sons implicats. Així, les consonants palarals no 
assimilen mai completament el 110c d'articulació de la consonant següent, i 
poden arribar a promoure ¡'assimilació progressiva de lloc d'articulació quan es 

troben en posició final (cf. anys ['aJ1SJ). 
La naturalesa de la consonant situada en segona posició també és 

detenninant a l'hora de decidir la resolució d'un determinat contacte 
consonan tic. Les consonants amb uns indicis acústics robusts -ja sigui perque 
es troben en posició prevocaJica, ja sigui pe! seu mode i !loc d'articulació-
tendeixen a desencadenar I'assimilació amb més facilitat que no pas les 
consonants amb uns indicis acústics febles -ja sigui perque no es troben en 
posició prevocalica, ja sigui pel mode i el 1I0c d'articulació que presenten. 

Altres factors, com ara el domini d'aplicació, el registre de parla o la 
posició de I'accent, també contribueixen a decidir la resalució d' un detenninat 
contacte consonantic. 

La interacció de tots aquests factors determina Paplicació o la no aplicació 
del procés d'assimilació, així com les característiques que aquest adopta: 

(39) Faclors que condicionen els processos d'assimi!ució de /loe d'artieula .. :ió 

Trpus DE CONSONANTS 
ESTfL DE I 
PARLA 

1/1 I Mode articulació el Lloc articulació C2 

TEMPODE 

I I PARLA Lloc articulació el / Mode articulació C2 

't-

1\ Aplicació assimilació I 
POSICIÓOE ..-K 
L'ACCENT n I Resolució assimilació v 

/ 1# '" / '" 
DOMINID'APLlCACIÓ / POSIC¡Ó SIL'LArBcA ~ 

I Domini fooologic I I Posició siHabica C I I 
Domini morfológic I Posició sil 'labica C2 I . 
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3.2. L' ASSIMILACIÓ REGRESSIVA DE LLOC D' ARTICULACIÓ EN EL MARC DE LA 

FONOLOGIA AUTOSEGMENTAL 

En el § 2.2 d'aquest treball s'ha fet referéncia a les mancances inherents al 
sistema de notació del SPE: la possibilitat de formular regles implausibles i el 
poc poder taxonómic j explicatiu de les regles -s'apuntava- són algunes de 
les limitacions que slhan atribui"t a aquest made!. 

La fonologia autosegmental i la geometria de trets superen amb escreix 
aquestes deficü!ocies, i ha fan sofisticant la representació interna deIs 
segments. Aquesta sofisticació garanteix una naturalització ¡una simp1ificació 
deIs processos, els quals són cotesas com a operacions simples que s'apliquen 
damunt d'aquestes representacions. 

Els diferents treballs de Mascaró (1983b, 1984, 1990), de Palmada (l994a, 
1994b, 1996) i el treball de Palmada & Serra (1991) són un intent reeixit de 
naturalitzar els processos a partir d'aquesta complicació de les representaeions. 
Palmada (1 994a), per exemple, partint de les premisses de la geometria de trets 
i de la teoria de la subespecificació, aconsegueix derivar globahnent diferents 
processos del eatalá (assimilaeió de 1I0e d'articulació de nasals alveolars i 
oclusives dentals, assirnilació de fiade d'articulació d'oclusives i fricatives 
labiodentals. dissimilació i simplificació de contínues. escissió i semi
vocalització de nasals palatals i fricatives prepalatals, escampament del tret 
[+continu), etc.- a partir d'una especial arquitectura interna deIs segments que 
integren I'inventari consonántic d'aquesta lIengua. És interessant, per exemple, 
la proposta que fa Palmada (1994a) per explicar els processos assimilatoris de 
lIoc d'articulació en catalá central. 

La interpretació que ]'autora ofereix per donar compte de I'assimilació de 
1I0c d'articulació de les nasals alveolars (39a) i les oclusives dentals (39b) en 
catala central es basa en la subespecificació de I'articulador CORONAL de les 
representacions, aixo és, l'absencia d'aquest articulador en la configuració 
interna deIs segments. Representacions com les de (40a) i (40b) 
correspondrien, segons el seu model d'an'lisi, als segments [t) i [n) del catala 
central. El procés d'assimilació de 1I0c d'articulació s'entén, en aquest model, 
com una operació d'escampament deIs trets d'un segment cap al segment 
precedent. Tal com es pot observar en els exemples (40a) i (40b), I'escampament 
es representa amb una línia discontínua: 

(39) eataló central 

a. són Iso+nf ['son] 

b. 
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són amics Iso+n##amig+zJ Lso.na.'rniks] 
sónfe/i90s Iso+n##falis+zJ LSOI1J.f:;¡. 'ti.susJ 
són dos /so+n##dosl [soU'dos] (ef. som dos [som'dos]) 
sófljoves Iso+n##30v+a+zJ [son·'30.vas] (cf. somjol'es [sorn.'30.v:;¡S]) 

Só" Iliures Iso+n##l..iwr+zJ [soJl',(iw.ros] (cf. som l/jures [som.'Áiw.ras]) 
són grans Iso+n##gran+zJ [soD'grans] (cf. som grans [som.fgrans)) 

set ISEt! ['SEt] 

set amics ISEt#:Jmig+zI LSE.t:;¡.'miksJ 
set coses ISEt##kJz+a+zI [sEk.b.z.s] (ef. cap cosa [kap.'h.,]) 
set botes Iset##bot+.+zI [sEb.'bo.t.s] (cf. pl/e beure [pug.'bEw.r,]) 
setjlauJes Iset##f1awt+a+zI [SEp. 'flaw.t's] (ef. puejer [puk.'fe]) 
set mans Iset##man+zI [srm.1mans] (ef. cap mil [kab.'ma]) 
set lifes lset##lil+,+zI [SEl. 'Ii.los] (ef. cap lila [kab.'lil.]) 
set lIufIls lset##,(um+zI [se,(.',(ums] (ef. sóc !liure [sog.IÁiw.fJ]) 

(40) Assimilació de lIoc d'articulació de coronals (adaptat de Palmada 1994a: 

a. [t] 

e 

Arrel 

SL 

[b] 

e 

Arrel 

SL 

PA 

LABIAL 

[+JrrOd] 

sel boles [s€b'bo.t,s] 

b. [n] 

e 

SL 

[b] 

e 

Arre! 

SL 

PA 

.. LABIAL 

[+akodJ 

hall passat [lam.pa.1sat] 

83) 
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Amb el benentes que I'escampament narnés es pot donar cap a posicions 
buides, la presencia deis articuladors LABIAL i DORSAL en les representacions 
de les labials i les dorsals és el que explica la manca d'assimilació de lloc en 
aquests casos, de manera que es captura I'as imetria documentada 
interlingüísticament que s'estableix entre aquests lIoes d'articulació: coronal, 
d'una banda, i dorsal i labial, de l'altra. Tal com es constata en les 
representacions següents, que padrien correspondre a les seqüencies puc beure 
i som quatf'e~ en aquests casos no hi ha escampament perque la consonant 
situada en primera posició ja esta especificada per al trel DORSAL, en el primer 
cas (41a), i per al tret LABIAL, en el segon (41b). 

(41) Manca d'assimilació de dorsal s i labials (adaptat de Palmada 1994a: 83) 

a. [k] [b] b. [m] [k] 

C C C 

R R ~ R 

[nas] 

SL SL SL SL 

PA PA PA PA 

, 
LABIAL ~ DORSAL 

I """ I 
DORSAL % LABIAL 

I ""'" I 
[+post] [+arrod] [+arrod] [+post] 

pIlC beIlre [pug.'bew.ra] som qua/re [som.'kwa.tra] 

En el catala de Mallorca i Menorca, en que aquesta asimetria no es manifesta, 
el procés d'assimilació de lloc d'articulacló de nasals i d'oclusives s'hauria 
d'expressar mitjanyant una operació de desassociació deIs trets de lloc 
d'articulació previ (42a) al procés d'escampament (42b), sense necessitat de 
recórrer a la subespecificació: 
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(42) 

a. [k] [b] 

C C 

R R 

SL SL 

PA PA 

DORSAL LABIAL 

I I 
[+post] [+arrod] 

puc beure {puk.bewra] 

--> 

b. [b] 

C 

R 

SL 

[b] 

C 

R 

SL 

PA PA 

, 
LABIAL 

""'" I 
[+post] 

puc beure [pub.'bew.rJ] 

Un aspecte remarcable deIs treballs de Palmada & Serra (1991) i de Palmada 
(1994a, b) és que proposen que els trets de mode d'articulació lateral i 
estrident, a banda de dependre de sonant i continu, respectivament, depenen 
també del nade de lloc d'articulació CORONAL.' Aixó permet explicar la manca 
d'assimilació de lloc d'articulaeió majar de les laterals i les fricatives coronaIs 
(43a, 43b), ja que, d'acord amb la generació de nade (Nade generation, 
Archangely & Pulleyblank 1986), la dependéncia d'un nade A a un nade B, 
implica la preséncia, en la representació, del nade B. El fet que els trets de 
mode d'articulació lateral i estrident depenguin de CORONAL (44) justifica, 
dones, la presencia d'aquest darrer node en les representacions. 1 ates que 
l'escampament només es pot donar cap a posicions buides, en aguest cas 
l'assimilació queda bloquejada. Aixó capturaria, segons ¡'autora, la resistencia 
d'aquestes consonants a assimilar-se aIlloc d'articulació majar de la consonant 
següent, i explica, també, que solament adquireixin petites matisacions de lloc 
d'articulació que no alteren la configuració coronal originaria (cf. mal germa 
[,ma!·3or.'ma]). 

9 S'han fet propostes sembIants per a altres llengües. Vegeu, en aquest sentit, Levin 
(1987), Hualde (1988). McCarthy (1988), Yip (1990) i Blevins (1994). 
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(43) Cala/a central 

a. mal Imal! ['mal] 
mal pla Imal##planl [mal. 'pla] 
malfet Imal##fetl [mal.'fet] 
mal dio Imal##di+,1 [maj.di,] 
mal germa /mal##3~rmanl [ma!·3,r.'ma] 
ma/I/ir Imal##Áitl [maÁ.'Áit] 
mal gos Imal##gosl [mal. 'yos] 

b. més Imes! ['mes] 
més pa Imes##pan/ [mes.'pa] 
més fo c Imes##fok/ [mes' fok] 
més !libres Imes##Áibr+z! [mez.'l\.l,praz] 
més calor /mes##k~lorl Lmes.kJ.'Jo] 

(44) Adaptat de Palmada (1 994a: 85) 

[1] [s] 

e e 

Arrel Arre! 

------ ------SI. [son!] SL [con!] 

PA PA 

CORONAL CORONAL 

I I 
[lat] [es!r] 
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A banda d'alguns problemes empírics derivats d'aquesta proposta relacionats 
. mb la interaceió de l'assimilaeió de nasals i la simplificaeió de grups • • consonántics finals (veg. Bonet & L10ret 1998 I Dols 2000 per a una 
discussió), aquesta análisi planteja algunes dificultats. Tal com assenyala Dols 
(2000), en la proposta de Palmada no queda definida quina és la representació 
de les rótiques que justificaría la seva resistencia a l'assimilació en les diferents 
varietats del eatalá. D'altra banda, si bé la fonologia autosegmental i la 
geometria de trets pretenen ser models explicatius que donin compte de per 
que les coses s'esdevenen d'una determinada manera i no d'una altra, no 
capturen un factor tan essencial com és el de la direcció de I'escampament. 
S'estipula. aixó sí, que aquest actua de dreta a esquerra, peró, que impedeix de 
formular una operació com la (45), en que I'escampament es dóna d'esquerra a 

dreta? 

(45) Procés d'assimilació progressiva de lloc d'articulació hipotelic 

[k] [t] 

e e 

R R 

SL SL 

PA .• PA 

DORSAL 

[ +post] 

* puc Ireure [puk.'krew.r.::I] 

Aquesta és potser una de les limitacions més evidents, pero n'hi ha d'altres: 
com s'explicarien, en aquest model, les asimetries pel que fa als processos 
d'assimilació de lloc d'articulació en funció del mode d'articulació de la 
consonant en primera posició (cf. valencia acurat i eivissenc: [pot.'kaw.f~] vs. 
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[aD.koj'yut]), O en funció de la posició siHábica que ocupen els sons (cf. 
menorquÍ: ['poks] vs. [,pot.tso.'yu])? Quin tipus de mecanisme formal justifica 
una desassociació deis trets de lloc d'articulació en el cas de les varietats de 
Mallorca i Menorca i la manca d'aquesta desassociació en la resta de varietats 
del catahl? Com s'explica la asimetria entre oclusives i nasals peI que fa a la 
sistematictat deIs processos d'assimilació de !loe d'articulació: cal tenir en 
compte que, mentre que l'assimilació de Uoc d'articulació de nasals alveolars és 
un procés obligatori, l'assimilació d'oclusives depén de factors com ara la 
velocitat i l'estil de parla (veg. Bonet & Lloret 1998). 

Algunes d'aquestes limitacions troben resposta en la legitimació prosódica 
(ltó 1986, 1989) i la legitimació autosegmental (Goldsmith 1990), que 
relacionen de manera directa les possibilitats de realització de restructura 
(sub)segmental amb elements prosódics superiors, com ara la sil'laba i els seus 
constituents (nuch, obertura ¡coda). Per explicar la asimetria entre obertures i 
codes en relació amb els processos assimilatoris, 110 (1986, 1989) proposa el 
filtre de codes (Coda-Filler) , que prohibeix la presencia d'un Uoc d'articulació 
marcal en la posició de coda. 

(46) Filtre de codes (ltó 1989: 224) 

• Clcr 

Place 

S'assumeix que aquesta condició no afecta les consonants associades a un sol 
tret de Uoe d'articulació (veg. Hayes 1986), de manera que també són possibles 
segmenls amb un lloc d'articulació marcat en la posició de coda sempre que 
aquest coincideixi arub el de la consonant següent (47). És el que Hayes (1986) 
anomena «linking condiliom). 

(47) Linking condition (Hayes 1986) 

C C 

v 
F(eature) 
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U 
línia semblan! segueixen les argumentacions de Goldsmith (1990), segons 

na . . d 11 el qual la coda no té la capacitat de legItImar un autose~n:~nt e, ~c 
d'articulació, de manera que les con~onants ~n aques;a PO:ICIO .~ be son 
homOrganiques amb la consonant seguent ? b.e rebe~ 1 espec.lficacIO de \lac 
d'articulació a través d'uDa regla de redundancia que mtroduelx els valors no 

marcats. 
L'análisi que Dols (1993b) proposa per als processos consonánties del 

aUorquÍ es mou en aqueS! marc i el de la geometria de trelS. Pel que fa als 
"'rocessos d'assimilació de 1I0c d'articulació que afecten les nasals, l'autor 
p oposa una análisi en que el Uoc d'articulació no pot ser legitimat per una 
~ .' ,. l' onsonant en posició de coda si precede IX una altra consonant; alxo unp Ica 
e na estrategia de sil'labifieació en que les obertures se sil-labifiquen abans que 
~es codes, i en que els elements situats més a la dreta se siHabifiquen abans 
que els situats més a I'esquerra. 

3.3. L' ASSIMILACIÓ REGRESSIVA DE LLOC D' ARTlCULAC tÓ EN EL MARC DE LA 

TEORIA DE L'OPTtMITAT 

Des deis inicis de la teoria de l'optimitat, s'han anat desenvolupant diferents 
maneres de donar compte de les assimilacions regressives de lloc d'articulació . 
Les aproximacians inicial s parte ix en, basicament, de les as~umpcions de la 
fonologia autosegmental (veg. el § 3.2). En aqueslS estud!s, en efecte, es 
propasen restriccians que tenen una fesomia ~emblant a la legi~ir:'ació 
prosódica desenvolupada en el marc de la fonologta autosegmental. Atxt, per 
exemple, el filtre de codes o la condició de codes (48), proposats per {tó (1986, 
1989) per al comportament del japones i desenvolupada en trebaUs 
subseqüents, pot adoptar, en la teoria de l'optimitat, la forma d'una restncció 
d'alineament (49), d'una restricció de marcatge contextual (50), o, encara, d'una 
conjunció de restriccions (51a, b). Com ja ha estat indicat, aquesta condició 
restringeix el tipus de consonants que poden ocupar la posició de coda. Només 
els segments no marcats (com les sonants coronals) ¡les consonants amb el 
mateix !loc d'articulació que l'obertura següent (aixo és, amb un lIoc 
d'articulació associal al de la consonant següent) poden ocupar aquesta posició. 

(48) CONDlCIÓ DECODES (Coda-condition) (veg. lto 1989) 

Una coda no pot legitimar trets de lloc d'articulació. (*Plaee]cr) 

(49) ALINEEU(PA, E, (J, E) (veg. 110 & Mester 1994) 

EIs lrels de !loe d'articulació han d'estar alineats a l'esquerra d'una síl·laba. 



78 CLÁUDlA PONS MOLL 

(50) 

a. NO-CODA" (veg. Beckman 1998) 
Es prohibeixen els trets de 110c d'articulació en la posició de coda. 

b. LEGITIMEU-PA (License-Place) 
(Padgelt 1995b, Morris 1998; a partir de Steriade 1982) 

El node de 110c di una consonant a la coda ha d'estar associat a l'obertura 
següent. 

(51 ) 

a. [NO-CODA & OPA], (veg. Itó & Mester & Padgelt 1995) 
No es pemlet la presencia d'una consonant en la posieió de coda siHitbica 
amb un llac d'articulació independent al de la consonant següent lamb un 
lIac d'articuIacio marcat. 

b. [NO-CODA & *Labial]; [NO-CODA & *Dorsal] (veg. Smolensky 1995) 
No es pennet la presencia d'una consonant labial o dorsal en la posició de 
coda sil· tabica. 

Representacions de formes hipotétiques com les de (52a) i (53a) satisfan 
aquestes restriccions, mentre que representacions com les de (52b) i (53b) no 
les acompleixen, per tal com hi ha una consonant en posició de coda amb una 
especificació de lIoc d'articulació independent de la consonant en posició 
d'obertura en el cas de (52b) i una consonant en la posició de coda amb un punl 
d'articulació marcat en un cas com el de (53b): 

(52) 

a. cr cr b. cr cr 

A /\ A /\ 
C V e e v C v C C v 

I I V I I I I I I 
r a p a r a k p a 

(53) 

a. cr b. cr 

~ ~ 
C v C C v e 

I I I I I I 
r a r a p 
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Aquest tipus d'aproximacions -estretament relacionades, com es dei a, amb la 
legitimació prosodica- neixen amb la voluntat de donar una interpretació 
integrada de l'asslmilació, la neutralització 1 amb Pobjectiu de relacionar 
aquests processos amb l'estructura sil·1abica. Per exemple, 1'espanyol coneix un 
procés d'assimilació de tota nasal alveolar a la consonant següent (54a) i un 
procés de neutralització de 1l0c d'articulació de tata consonant nasal en posició 
final (54b). La condició de codes, o totes les possibles traduccions d'aquesla en 
teoria de 1'0ptimitat, explicarien aquest comportament de l'espanyol: el fet que 
la coda no pot legitimar lIocs d'articulació marcats explica el procés de 
neutralització en posició final (54b), i el fet que les consonants han de ser 
homorgimiques amb la consonant següent explica el procés d'assimllació que 
experimenten les consonants nasals alveolars (54a). 

(54) Espanyol (Morris 1998; a partir de HaITis 1969 i Hualde 1989) 

a. b. 

con piedras 

confuerza 

con cera 

con chorizo 

con llaves 

con ganas 

[kom.'pje.llras] 

[kollJ. 'fwer.Sa] 
[ko~.'Se.ra] 

[koJ1.\Jo. 'ri.So] 
[koJ1. 'Áa.ves] 

[koD· 'ga.nas] 

Adán [a. 'llan] (ef. adámico [a.'ila.mi.ko]) 

desdén [doz.'ilen] (cf. desdeñar [daz.ile.J1af]) 
joofing ['fu.tin] (cf. anglo ['fu.lID]) 

Les restriccions de (55) entren en conflicte amb la restricció de fidelitat que 
demana la preservació deis trets de lloc d'articulació (i.e. IDENT-IO(PA)). La 
posició que ocupa IDENT-lO(PA) respecte d'aquelles restriccions explica 
I'aplicació o la no aplicació de l'assimilació regressiva de lloc d'articulació: 

(55) 

NO-CODApA » ¡DENT(PA) ~ 

lOENT(PA) » NO-CODAp" ~ 

[No-CODA & *PA],» ¡DENT(PA) -> 
lDENT(PA)>> [NO-CODA & *PA], -> 

Assimilació 
Manca d'assimilació 
Assimilació 
Manca d' assimilació 

Ara bé. jerarquies de restriccions coro aquestes són insuficients per tal de 
donar compte deIs fets. Efectivament, davant d'una seqüéncia subjacent 
hipotetica com ara /rap+ka/, seria tan hannónica una forma com ara [rak.ka], 
amb assimilació regressiva de lloc d'articulació, com una forma com ara 
[rap.pa], amb assimilació progressiva de lloc d'articulació, ja que en totes dues 
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fonnes la consonant en posició de coda comparteix el Iloc d'articulació amb la 
consonant situada en la posició d'obertura. Cal preveure, dones, quina ha de ser 
la direcció de I'escampament, o el que és el rnateix. quina consonant preserva 
ellloc d'articulació. En les propostes inicials, aixó s'illtentava capturar invocant 
una restricció d'alineament com la que s'exposava a (49) , la qual prediu que els 
trets de lIoc d'articulació han d'estar alineats amb la consonant situada en ]'inici 
d'una sil'laba, aixó és, amb la consonant situada en la posició d'obertura 
sil·labica. L'analisi que Dais (2000) propasa per al comportament de les codes 
del mallorqui descansa, en bona mesura, sobre aquesta interpretació. L'autor 
parte ix de la premissa, propasada per Goldsmith (1990), i aplicada al catala per 
Serra (1996) en un marc bilsicament autosegmental, que només les obertures 
poden legitimar lloes d'articulació marcats. La coda, en caovi, és iocapaey de 
legitimar el 1I0c d'articulació, de manera que o bé el rep per defecte, o bé 
I'adopta de I'obertura següent. Es per aixo que I'autor propasa, en primera 
instancia, una restricció d'alineament segons la qual el lIoc d'articulació marcat 
ha d'estar alineat amb I'inici d'una síl'laba, ALlNEEu (PAmarcat, E, D, E). 
Aquesta restricció exigeix que tota consonant en la posició de coda sigui, pel 
que fa al 1I0c d 'articulació, coronal. Tal com Dais adverteix, aquesta restricció 
és insostenible si es té en compte que I'efecte d'ull procés d'assimilació pot 
donar lIoc a una consonant amb un 1I0c d'articulació marcat en la posició de 
coda (cf. han canlal [aI).kal}:tat]). És per aixó que I'autor reformula la restricció 
d'alineament tal com s'exposava a (49), AUNEEU(PA, E, D, E). 

Aquest tipus d'aproximacions plantegen diferents problemes relacionats 
amb I'origen de la restricció CONDICIÓ DE CODES o FILTRE DE CODESo Tal com 
s'ha advertit, aquesIa condició es va propasar originalment per tal de donar 
compte no només deis processos assimilatoris, sinó també deis processos de 
neutralització de les consonants en posició final que operen en certes lIengües. 
Traslladar aquesta interpretació integrada de la neutralització i de l'assimilació 
a la teoria de I'optimitat pot representar alguns problemes. Per exemple, una 
manera de capturar processos de neutralització com els de (54b) és recorrent a 
una jerarquia de restriccions de marcatge lliures de context que expressi el 
caracter menys marcat de les consonants coronals respecte de les labials i les 
dorsals. Una jerarquia IDENTOBERTURA(PA) » ' DORSAL, 'LABIAL » 
IDENT(PA» > 'CORONAL, per exemple, expressa el caracter més ofensiu, més 
marcat, de les consonants dorsals i labials respecte de les coronals, i aixó és el 
que asseguraria que la consonant en posició de coda adopti el lIoc d'articulació 
menys marcat. Aquestajerarquia entra en contradicció, peró, amb el fet que les 
consonants coronals, basicament per les seves característiques articulatóries, 
són les que experimenten amb més freqüencia els processos assimilatoris. Per 
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tal de donar compte d'aquest fet, efectivament, caldria unajerarquia inversa del 
¡'pus IDENTOBERTURA(PA) » 'CORONAL » IDENT( PA) » • LABIAL, 
~DORSAL. Tal com assenyala Padgett (1995b: 21) «spreading cannot follow 
fi'om segmental or featural markedness alone (as in McCarthy 1994, Beckman 
1995), for reasons just given: the segment produced by total assimilation is 
more marked». S 'arriba a contradiccions semblants en el cas de la conjunció 
de restriccions. 

A banda d'aquests problemes de tipus general, es plantegen altres 
dificultats relacionades amb la interpretació basada en la restricció 
d'.lineament ALlN(PA, E, D , E). Aquesta darrera restricció preveu que la 
consonant en posició d'obertura manté l'especificació de Iloc d'articulació, en 
detriment de la consonant situada en la posició de coda. Ara bé, en catala 
I'efecte de la CONDICJÓ DE CODES no afecta tates les consonants en posició de 
coda tal com demostren les realitzacions de som ['som], camp ['kamp] o pocs 
[ 'pok~l, en que hi ha un 1I0c d'articulació marcat en la posició de coda. Es per 
aixo que Dais (2000), partint de la proposta de Serra, considera aquestes 
consonants fmals extrasil'labiques, és a dir, apendixs (veg. Goldsmith 1990), i 
aquesta condició especial és el que les protegiria de I'efecte de la CONDICIÓ DE 
CODESo Ara bé, cal tenir en compte que en un cas com ara camp, en que, 
segons aquesta proposta. l'oclusiva final seria extraprosódica, res no protegeix 
la nasal d'aquesta condició, de manera que en aquests casos s'esperaria 
neutralització. Serra (1996) argumenta que, en aquests casos, la consonant 
extrasiHabica és portadora dellloc d'articulació. Des d'un punt de vista formal, 
sembla contradictori que la condieió d'apendix protegeixi les consonants finals 
de perdre el seu 1I0c d'articulació, pero que, al mateix temps, pugui ser 
portadora de la informació sobre el 1I0c d'articulació. D'altra banda, en 
I'adaptació que fa Dais (2000) de I'analisi de Serra (1996) res no assegura que 
la nasal de camp adopti el 1I0c d'articulaci6 de la consonant que segueix 
perque, en principi, no hi ha cap consonant en I'obertura. Sembla, dones, que 
tant una realització ['kan<p> 1 com una realització ['kam<p> 1 serien possibles, 
amb el desavantatge per a la segona que presenta un 1I0c d'articulació marcal. 
Aquest problema no és exclusiu del catala, sinó que es registra en a!tres 
lIengües: en angles, semblantment, I'escampament també té 1I0c entre 
consonants situades en la posició de coda (kenl, hamplon); en lugando., 
I'assimilació pot tenir 1I0c entre segments situats en la posició d'obertura 
(/ugaa.nda); en alemany, I'assimilació 1I0c de nasals pot ser progressiva 
(haben- habn¡), etc. Una restricció com ara ALIN(PA, E, D, E) dificilment pot 
donar compte d'aques!S patrons de comportament. Finalment, tal com ha estat 
assenyalat per Padgett (1995b) i per McCarthy (2000a), les restriccions 
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d!alineament estipulen quina ha de ser la direcció de l'escampament, que és de 
dreta a esquerra, pero no expliquen per que Pescampament adopta aquesta 
direcció i no pas la inversa, de manera que perseveren les rnateixes limitacions 
que en el § 3.2 s'atribui"en a I'analisi basada en la geometria de trets. 

Davant d'aquest tipus de limitacions, darrerament han anat guanyant 
terreny les restriccions que tenen una justificació de tipus funcional al darrere. 
Pel que fa a les assimilacions, s'assumeix que hi ha restriccions específiques 
que fan referencia a la necessitat que els trets d'un segment s'escampin, 
PROPAGUEU(PA) (SPREAD(place), en angles), o a la necessilal que les 
seqüencies de consonants adjacents siguin homorgimiques, COMPARTIU(PA) 
(AGREE(place), en angles). 

(56) PROPAGUEU(PA): 'd".x(y) 
on x E PA i }' representa un segment (Padgett 1995b) 

(57) 

a. COMPARTIU(PA): Les consonants adjacents han de tenir el mateix lloc 
d'articulació 

b. *GRUP H ETERORGÁNIC: Es prohibeixen les seqüencies de sons adjacents amb 
un Iloc d 'articulació diferent. 

Un problema inherent a la restricció PROPAGUEU(PA), la qual prediu que, si un 
segment esta associat a un Iret, aleshores cada segment esta associat a aquest 
tret, és que es tracta d'una restricció molt general que caldria completar, com a 
mínim, amb una restricció Teferent a la localitat, és a dir, una restricció que 
assegurés que l'assimilació només opera entre segments adjacents (veg. 
Padgett 1995b, Gafos 1999, Ní Chiosáin & Padgett 2001, Walker 1998, entre 
d'altres, per a una discussió d' aquest factor en els processos assimilatoris). És 
per aixó que en el present treball es fara ús de les restricció més específica 
COMPARTIU(PA), ja que resulta més senzilla per a I'analisi. Aquesta restricció, 
tal com es veunl, interacciona amb les restriccions de fidelitat que advoquen 
per la preservació deis trets presents en la forma subjacent - IDENT(PA)- i 
les restriccions de fidelitat posicional que asseguren el manteniment deIs trets 
associats a consonants situades en posicions prominents. 
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3.4 L' ASSIMILACI6 REGRESSIVA DE LLOC D' ARTlCULACI6 EN BALEAR 

3.4.1 Dades ob}ec!e d'antÍlisi 

Els contactes de dues consonants són susceptibles de for~a variació en les 
diferents varietats dialectal s del balear. Ara bé, es poden tra¡;ar unes tendencies 
de comportament for~a ciares. En mallorquí i menorquí, hi ha assimilació 
regressiva de lloc de tata oclusiva seguida d'oclusiva o de fricativa sibilant. En 
menorquí, l'assimilació de l'oclusiva a la sibilant següent no opera, pero, quan 
el grup consonantic es troba en posició fina1. L'eivissenc manté sempre ell10c 
d'articulació de ¡'oclusiva, fins i tot quan és dental. Les nasals no palatals 
s'assimilen al lIoc d'articulació de la consonan! següent en mallorquí i 
menorquí. En menorquí, pero, les seqüencies finals de nasal bilabial seguida de 
fricativa alveolar es resolen sense assimilació. En eivissenc, finalment, només 
la nasal alveolar s'assimila al lloc d'articulació de la consonant següent. En la 
taula que figura a continuació es reprodueix el comportament de les tres 
varietats objecte d'analisi i es destaquen, amb ombrejat, les similituds de 
realització. 

(58) MaJ/orquí Menorquí Eivissenc 

a. /kap##tros/ [kat. 'tros] [kat.'tros] [kap. 'tros] 

b. /pot##p,titl [,pop. po. 'tit] [,pop.po. 'tit] [,pot.po.'tit] 

c. /kap##soJ1or/ [,kat.tso.po] [,kat.tso.po] [,kap.so.'J1o] 

d. /pok+zI ['pots] ['poka] ['poks] 

e. /faks/ ['fat' ] ['faks] ['faks] 

f. /pok+Z##omig+zI [,pod.dzo. 'mítS) [,pod.dzo.'miks] [,pog.zo. 'miks] 

g. /ten+o+n##maJ1+ol [lte.n~m.lmaJl~ ] [lte.n~m.lma]1a ] Lte.nam.'ma]1a] 

h. /so+m##now+zI [son.1nows] [son.1nows] [som.1nows] 

i. /so+n##kwatrl [so~.'kwa.tro] [so~.'kwa.tro] [soQ.'kwa.tro] 

j./so+m##sis/ [son.'sis] [son.'sis] [som.'sis] 

k. /Áum+zI ['Áuns] ['Áums] ['Áums] 

1. / Áum+z##;msa+z+u+z! [/un.zan,ls?zus] [lun.z~n.ls:d.zus] LÁum.Z?ll.IS?ZUs 
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3.4.2 Ana/isi general: assimilació d'oclusives i nasals 

Tal coro es constata en els exemples anteriors, les principals diferencies es 
plantegen entre les varietats parlad es a Mallorca i Menorca, que presenten una 
clara tendencia a l'assimilació, ¡les varietats parlades a Eivissa. que es 
resisteixen aJs processos assimilatoris. En les varietats de Mallorca ¡Menorca 
dones, és preferible I'escampament a la preservació deis trets de lIo~ 
d'articulació, a la fidelitat. Aixó es tradueix en una jerarquia en que la 
restricció de marcatge COMPARTlU(PA) domina la restricció de fidelitat 
IDENTlTAT(PA). Per motius de claredat, a (59) es repeteixen les formulacions 
que reben aquestes dues restriccions (veg. el § 2.5.3): 

(59) Resfl'iccions 

• 

COMPARTIU(PA) (CoMP(PA»: Les consonants adjacents han de tenir el 
mateix lloc d'articulació (major). 

IOENTITAT(PA) (IOENT( PA»: Els segrnents en correspondencia han de lenir 
la rnateixa especificació per a un determinat tret de lIoc d'articulació 
(major) . [Prohibeix els can vis de lIoc d'articulació deis segments 
subjaeents.] (MeCanhy & Prinee 1995.) 

(60) Jerarquia de restriccions del mal/orquí i del menorquí (provisional) 

COMP(PA) >> IOENT(PA) 

(61) Mallorqui i menorqui 

cap Iros Ikap##tros/ [kat.'tros] 

Ikap##trosl COMP(PA) IOENT(PA) 

a. [kap.'tros] *! 

b. o- [kat. 'tros 1 * 

(62) Mallorqui i rncnorquí 

som noZls /so+m##nJw+z! [son.1nows] 

/so+m##now+zJ COMP(PA) IOENT(PA) 

a. [som.1nJWs] *! 

b. o- [son.'nows] * 
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Aquesta jera:quia de restricci?ns ~'?a de completar amb una restricció que 
determini quma ha de ser la dlrecclO de I'escampament. Tal com demostra la 
taula següent, la jerarquia és insufieient per tal de donar compte deis fets, ja 
que e l candidat (63c), amb assimilació progressiva de 1I0e d ' articulaeió, també 
surt elegit com a optim. 

(63) Mallorquí j menorquí 

cap 'ros Ikap##trosl [kat' tros] 

Ikap##trosl COMP(PA) ID ENT(PA) 

a. [kap. 'tros] *! 

b. o- [kat. 'tros] * 
e. ~ [kap' pros] * 

som noZls !so+m##nJw+zJ [som.1nJws] 

!so+m##nJw+71 COMP(PA) IDENT(PA) 

a. [som.1n:nvs] *! 

b. cr [son.'nJws] * 
c. fI [soru.'mJws] * 

Per tal de descartar candidats amb assimilació progressiva de 1I0c com els de 
(63c) és necessari introduir una restricció que faci referencia a l'asimetria que 
s'estableix entre la posició de coda i la posició d'obertura en relaci6 amb els 
processos fonologics; aquesta restricció és IDENTlTATOBERTURA(PA), la qual, 
situada al capdamunt de la jerarquia, garanteix la preservació deIs trets de la 
consonant sil'labificada en la posició d'obertura i assegura que I'escamparnent 
sigui regressiu i no pas progressiu. Aquesta restricció, que rep la formulació de 
(64), té una base fonetica de tipus básicament perceptual. Tal com es 
remarcava anteriorment, les consonants situades en posició prevocalica --és a 
dir, en la posici6 d'obertura- presenten uns indicis acústics sobre el lloc 
d'articulació més fiables que no pas les consonants en posició preconsonimtica 
- aixo és, en la posició de coda-; i aixo explica que les consonants situades 
en la posicíó d'obertura siHabica es resisteixin als diferents processos 
fonológics i que les consonants en posició de coda, per contra, tendeixin a 
experimentar-los. 
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(64) IDENTlTATOBERTURA(PA) (IDENTOB(PA)); Els segments situats en la 
posició d'obertura han de preservar I'especificació de Iloc d'articulació del seu 
corresponent en I'input. (Veg. Jun 1994, Beckman 1998, Lombardi ([1995a]) 
2001.) 

A (66) es poden constatar els efectes d'aquesta restricció: el candidat amb 
assimilació progressiva de llac d'articulació és descartat perque viola 
fatalment IDENTOS(PA). 

(65) Jerarquia de restriccions mallorqui i menorquí (provisional) 

[DENTOB(PA) >> COMP(PA) >> IDENT(PA) 

(66) Mallorquí i menorqui 

cap Iros /kap##tr'Jsl [kat. 'trJs] 

Ikap##tros/ lDENTOB(PA) COMP(PA) [DENT(PA) 

a. [kap. 'tros] *! 

b. O" [kat. 'tros] * 
c. [kap. 'pros] *! • 

En estudis recents dedicats principalment a la neutralització i a Passimilació 
regressiva de sonoritat, s'ha demostrat que la referencia a posicions sil-tabiques 
es mostra insuficient per explicar el caraeter regressiu de les assimilacions, ja 
que, per exemple, és possible trobar assimilacions de 1I0c d'articulació i de 
sonoritat que afecten eonsonants que es troben en la posieió d'obertura. Aquest 
és el cas, per exemple, del rus, en que un grup consom\ntie d'obstruents en la 
posició d'oberrura es resol amb assimilació regressiva de sonoritat de la 
consonant que es traba en segona posició cap a la consonant precedent (67). 
En lugandés acorre un fenomen semblant: la nasal que es troba en posició 
d'obertura assimila el 1I0c d'articulació de la consonant següent, que també es 
troba en la posició d'obertura (68). 

(67) Rus (Castellvi 1998) 

[zitVeh't'] ' fer' 

(68) Lugandes (Padgett 1995b) 

mbala 'robo' 
nzita 'mato' 
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En casos com aquests, que són prau freqüents en les lIengües, la consonant que 
manté els contrastos de sonoritat o de Iloc d'articulació i la responsable del 
desencadenament del procés és la que es troba en la posició prevocalica, 
mentre que la consonant precedent, 101 i trobar-se també en la posició 
d'obertura, és la que rep els efectes de la consonant següent. Davant d'aquesl 
ti pus de comportament, s'ha vist la necessitat de. matisar la referencia estricta a 
les posicians sil·labiques; les consonants que umversalment solen conse~a: els 
trets de sOl1oritat i de lloc d'articulaei6 són les que es troben en poslclOns 
caracteritzades com a més explosives (release en angles), aixo és, a les 
pasieions en que els indicis acústics sobre la sanaritat i el lloc d 'a~iculaci.~ són 
més perceptibles gfilcies al soroll abrupte que acompanya la fase d explosto. 

(69) Padge<t (1995b) 

«This express ion refers (in phonetic tenns) to the offset phase oí' a consonantal 
consuiclion, and tO the highly perceptible burst thar accompanies it (under the 
right conditions), known te provide important acoustic elles to contrasts in 
(especially) place and laryngeal features (Ohala 1990, and see Pickett et al. 
1995 for a recent overview of the literature on the more general CV vs. ve 
transition di stinction and related discussion). It is this high perceptibility of 
released feature contrasts that underwrites the presence of 5uch [eatures. In the 
grammatical account below, it will be by means of faithfulness constraints (thus 
phoneticalIy grounded) that we capitalize on this idea.}) 

Sleriade (1999) estableix una escala sobre el grau de perceptibilitat de 
contrastas de sonoritat que presenten els sons en funció del context en que 
aquests es troben. Les consonants que es troben davant de vocal són, segons 
aquesta escala, les més perceptibles des d 'un punt de vista acústic, mentre que 
les consonants que es troben davant de consonant no sanant són les menys 
perceptibles acústicamenl. AixG explicaria (indirectament) per que les 
consonants en posició d'obertura salen preservar els trets i per que les 
consonants en posició de coda preconsonantica salen neutralitzar els 
contrastos. En cata la també salen neutralitzar-se, pel que fa a la sonoritat, els 
sons que es troben en posició final (davant pausa), de manera que, tal com 
assenyala Jiménez (1997,1999), aquesta seria una posició no explosiva en el 
cas del catala. Aquesla interpretació basada en les posicions més explosives ha 
estat extrapolada a les assimilacions de lloc d'articulació en diferents treballs 
(veg. Padgett 1995b, per exemple). 

Cal advertir, peró, que no necessariament les posicions més explosives pel 
que fa a la sonoritat ha són per al lloc d'articulació. El catala n'és un bon 
exemple: en aquesta !lengua la posició davant pausa és un context no explosiu 
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narnés pel que fa a la sonoritat. ja que en posició final es mantenen els 
contrastas de lIoc d'articulaeió (cf. pie ['pik] vs. pit ['pit]), a diferencia d' una 
Ilengua com és ara el castella, que en aquesta posició presenta neutralització de 
1I0c d'articulaeió (ef. Adam [a.'6an])-" 

Segons apunta Steriade (1999), quan una consonant és considerada més 
explosiva en una determinada posició. ~mbé ha s6n les consonants situades en 
posicions precedents en I'escala establerta per rautora. Tenint en comple que, 
pel que fa al lloc d'articulació, la posició davant pausa precedida de vocal , és 
una posició explosiva en catalá, també ha és la de consonant seguida de sonant 
tautosiHabica; aixo explicaría la preservació deIs contrastas en la primera 
consonant de l' obertura d'una fonna com ara broll ['brow] (cf. prou ['prow]) o 
d'una fonna com ara ombra ['om.bro] (cf. compra ['kom.pr.]). 

També, des del marc de la teoria de I'optimitat, s'han fonnalitzat aquestes 
asimetries, tot fent referencia no pas a les pasieions sil·labiques sinó a les 
posicions més explosives (Padgett 1995b); així, s'ba vis! la necessitat de 
substituir la restricció que fa referencia a la preserva ció deis trets de les 
consonants que es troben en la posició d 'obertura (IDENTOS(PA)) per una 
restricció que es refereix a la necessitat de preservar els trets de les consonants 
que es troben en posicions caracteritzades en una lIengua determinada Cüln a 
explosives (IDENTExPLOSIU(PA)). La jerarquia lDENTExPLOsru(PA) » 
COMP(PA) » IDENT(PA) justificaria, doncs, que en mallorquí i menorquí hi 
ha assimilació, i que aquesta és regressiva. Ates, peró, que en cataJa la 
referencia a les posicions sil-tabiques es mastra suficient per explicar el 
processos d'assimilació, es prescindini d'aquestes precisions referents a les 
posicions expJosives, i, de retruc, se salvaran les possibles contradiccions 
derivades d'aquesta escala relacionades amb els processos que afecten la 
sonoritat i el 1I0e d'articulació. 

En eivissenc, l'aplicació de Passimilació regressiva de lIoc d'articulació esta 
estretament connectada amb el mode d'articulació i el 1I0c d'articulació de la 
consonant en posició de coda. Efectivament, nornés hi ha assimilaci6 quan la 
primera consonant és nasal alveolar, i no pas quan és oclusiva dental. Aquesta 
asimetria entre les consonants oclusives i les consonants nasals esta, tal coro 
s'ha indicat en la introducció d'aquest apartat (§ 3.1), documentada 
universalment, i es deu a la major feblesa deis indicis acústics que informen 

10 Hi ha certes lJengiies, pero, com ara ¡'aogLes, en que els contrastas de sonoritat es 
mantenen en aquesta posició, per la qual cosa ha de ser considerada com a més 
explosiva. En altres llengües, com ara el frances, els contrastas de sonoritat es 
mantenen en tates les pesicions; en llengües cem el [rances tates les posicions serien 
caracteritzades com a més explosives (Padgett 1995b). 
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LATE . 

~obre el lloc d'articulació de les consonants nasal s respecte de les consonants 

oclusives: 

(70) Ohala(1990: 261) 

Place cues are even weaker in the case ofnasals, which, although as a class are 
~ghlY distinct from non·nasals, are ofien confused among themselves (Rouse 
t957, Malécol 1956)>> 

A esta asimetria, que es registra en diverses lIengües com el malaialam (71) 
qu .. e 1 

O I'hindi (72), ha portat diferents autors a formular restnccJOns/el.erents .. a a 
preservació deis trels de 1I0c d'articulació en funció del mode d artlculaclo de 
la consonant en posició de coda. 

(71) Malaialam (Mohanan 1993: 74) 

a. [awaJ)karaj1j1u] 
[awat}taticcu] 
[ awaj1caati] 
[awampar1\J1j1u] 
(cf. [awan] 'ell ' ) 

'eH crida' 

'ell s'engreixa' 

'ell sa lta ' 
'eU diu' 

b. [aksaram] 
[ujkarsam] 

(72) Hindi (Mohanan t993: 75; a partir d'Ohala 1975) 

a. [saQgrahan] eol·leee;onar' b. [samaap!] 
[saQtol] 'equilibri ' [ujkars] 

[saJ1calan] 'moviment' 

(cf. [samaakaar] 'homófon ') 

'carta' 
'progrés' 

'acabat' 

'progrés' 

Jun (1994), per exemple, propasa desglossar la restricció PRESERVEU(PA) 
(equivalent d'IDENT(PA) en la teoria de la correspondenCia) en les restnccmns 
PRESERVEU(Oc\usiva) i PRESERvEU(Nasal) (eqUlvalents d'lDENT(OcluSIVaPA) 
i lDENT(NasaIPA) en la teoria de la correspondencla) I la JerarqUla 
PRESERVEU(Oc\usiva) » PRESERvEu(Nasal). Padgett (1995b), per la seva 
banda, propasa la jerarquia fmELlTAT(ObstruentPA» > FmE~rTAT(NasalPA), 
que penne! englobar, al mateix temps, la maJor reSistencIa del grup 
d'obstruents als processos assimilatoris respecte de la resta de consonants. 
Jiménez (1997: 205-206) recorre a aquesta jerarquia per donar compte del 
comportament del valencia acurat, en que la nasal alveolar expenmenta 
assimilació regressiva de lloc d'articulació i I'oclusiva alveolar no (cf han 
cantat [OD.k.~.'tat] vs. tat cas [tot'kas]). Aquesta asimetria és constalable també 
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en eivissenc en tOt5 els registres de parla. Ates que en catata i en moltes altres 
lIengües també s'aprec ien diferenc ies prou importants en el comportament de 
les diferents obstruents, en el present treball es parteix, de moment, de la 
jerarquía IDENT(OclusívaPA» > IDENT(NasaIPA). La posíeíó de COMP(PA) 
entre aquestes dues restriccions assegura que només assimilin el lIoc 
d'articulació de la consonant següent les consonants nasals. Aquest 
desglossament de la restriceió IDENT(PA) és innecessari en mallorquí i 
menorquí, ja que no es detecten asimetries entre aquests dos mades 
d'articulació, almenys pel que fa als processos d'assimilae ió de 110c 
d'articulació. 

(73) 

• IOENT(NasalPA) (lDENT(NasPA)): Els segments nasals en correspondencia 
han de ten ir la mateixa especificació per allloc d'articulació (veg. Jun 1994; 
Jiménez 1997, per al valencia). 

IDENT(OclusivaPA) (IDENT(OclPA)): Els segments oclusius en 
correspondencia han de tenir la mateixa especificació per al lloc 
d1articulació (veg .. Jun 1994; Jiménez 1997, per al valencia). 

(74) Jerarquia de restricciolls eivissenc (provisional) 

IDENTOB(PA), IDENT(OclPA)>> COMP(PA) >> IDENT(NasPA) 

(75) Eivissenc 

pOI pelir Ipot##p,titl [,pot.po. 'tit] 

Ipot##potitl IDENTOB(PA) 
, 
I IDENT(OclPA) COMP(PA) 

a. o- [,pot.po.'tit] I • 
b. [,pop.po. 'tit] I "! 

c. [,pot.to. 'tit] * I *! 
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(76) Eivissenc 

són pe/i/s Iso+n##pdtit+z1 LSOI11.pa. ItítS] 

Ison##p.tit+zI IDENTOB(PA) IDENT(OclPA) COMP(PA) lDENT(NasPA) 

ij. Lson.pa.1tits] *! 

b. O" [som.pa.1titsJ " 
c. [ sOQ.t,.'tits] * *' 

Aquesta jerarquia de restriccions encara és insuficient per tal de donar compte 
deis fets de l'eivissenc. Tal com reflecteix la taula de (77) , la jerarquia 
proposada preveu que qualsevol consonant nasal assimili ellloc d'articulació 
de les consonant següent, i, de fet, aquest no és el comportament general en 
aquesta varietat, en que només experimenten assimilació les conSOllants nasals 
alveolars. 

(77) Eivissenc 

som tres /so+m##trezi [som.1trEs] 

Iso+m##tfEzI IDE~'fÜB(PA) IDENT(OclPA) COMP(PA) IDENT(NasPA) 

a. [som. 'tres] "' 
b. '" [SOl). 'tres] " 
c. [som.'pres] • "! 

Per tal d'obtenir els resultats volguts, cal desglossar la restricció l DENT(PA) en 
diferents subrestriccions referents a la preservació deis trets de Uoc 
d1articulació, ja que, en el cas de Peivissenc, el lloc d1articulació de la 
consonant en posició de coda també és determinant perque es desencadeni 
I'assimilació consonántica de 1I0c. liménez (1997: 203), seguint Padgett 
(1995a), proposa aquest desglossament per donar compte deis fets del eatala 
central i del valenciá: 

(78) Desglossament d'IDENT(PA) 

¡DENT(cor): Els segments en correspondencia han de tenir la mateixa 
especificació pel que fa al tret coronal. 
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lDENT( lab): Els segments en correspondencia han de tcnir la mateixa 
especificació pe] que fa al tret labial. 

• lDENT(dor): Els segments en correspondencia han de tenir la mateixa 
especificació pel que fa al trel dorsal. 

La jerarquia que ceben aquestes restriccions és universal i reflecteix la major 
tendencia de les consonants coronals, respecte de les labials ¡les dorsals, a 
assimilar-se a la consonant següent, fet que slha de relacionar amb el menor 
grau de contacte que implica l'articulació d'una consonant coronal i, en menor 
mesura, amb els indicis acústics febles que caracteritzen aquest tipus de 
consonants. Aixó es tradueix en una jerarquia en que les restriccions que 
demanen la preservaeió deis trets labial i dorsal ocupen una posició més 
elevada que no pas la restricció que exigeix la preservació del tret coronal (79), 
mecanisme que aconsegueix els mateixos efectes que la subespecificació del 
tret CORONAL en el marc de la geometria de trets (veg. el § 3.2). 

En eivissenc, la posició de COMP(PA) per davaU d'IDENT(lab) i IDENT(dor) 
i per damunt d'IDENT( cor) assegura que l'assimilació només afecti les 
eonsonants caracteritzades com a coronals (81): 

(79) Jerarquía universal de preservació deIs 'rets de l/oc d'articulaciá 
(Padgett 1995b) 

lDENT(t.b), lDENT(dor) >> lDENT(cor) 

(80) Jerarquio de restriccions eivissenc 

lDENTOB(PA), lDENT(OclPA), lDENT(lab), lDENT(dor) » COMP(PA) » 
lDENT(N.sPA),IDENT(cor) 

(81) Eivissenc 

som tres /so+m##trezi [som. 1tres] 

lDENTOB I lDENT IOENT COMP lDENT I IDENT 
/so+m##trezl (PA) (dor) (lab) (PA) (N.sPA) (eor) 

I 

a. & [som.1tres] • 
b. [soQ.'tres] *' * i 
c. [sorn. 'pees] *' I I 
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Per ara. dones. es poden establir les jerarquies següents per a les diferents 
,arietats del balear: 

(82) Jerarquía mallorquí i menorquí (provisional) 

lDENTOB(PA) » COMP(PA) » [DENT(PA) {IDENT(dor), lDENT(lab), 
lDENT(cor) , lDENT(OclPA), lDENT(NasPA)) 

(83) Jerarquia eivissenc 

lDENTOB(PA), lDENT(OclPA), lDENr(lab), lDENr(dor) » COMP(PA) » 
lDENT(NasPA), [DENr(cor) 

La jerarquia de (82) preveu el mateix comportament per al mallorquí i el 
menorquí. Ara bé, aquestes dues varietats poden presentar comportaments 
dispars quan el gnup consonántic es troba en posició final (veg. els exemples 
de 58). En aquest context, hi ha assimilació regressiva de lloc d ' articulació en 
mallorquí i manca d'assimilació regressiva de lIoc en menorquí. La jerarquia 
de restriccions propasada fins ara és insuficient per tal de donar compte 
d'aquests casos, ja que, eom que totes dues consonants es troben en la posició 
de coda, la jerarquia no pot determinar quina direcció ha de prendre 
I'escampament. En la 18ula que figura a continuació es pot constatar que tant el 
candidat amb assimilació progressiva cam el candidat amb assimBació 
regressiva surten elegits com a optims. El candidat sense assimilació, que es 
correspon amb el candidat real en menorquí, d'altra banda, és descartat per la 
restricció COMP(PA). Un problema semblant es planteja en el cas del 
mallorquí, en que sortirien elegits com a óptims el candidat real, amb 
assimilació regressiva de lIoc d'articulació, i el candidat amb assimilació 
progressiva de lloc d'articulació. 

(84) Mallorquí i menorquí 

pocs Ipok+zI ['poks] 

Ipok+zI lDENTOB(PA) 

a . ['poks] 
b. ~. ['pots] 
c. ~. ['pokx] 

CaMP(PA) lDENT(PA) 

*' 
* 
* 

La impossibilitat d'un candidat com el (84c) s'ha de relacionar, en totes dues 
varietats. amb les restriccions de marcatge que donen compte de I'inventari 
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consom\ntic del catali .. Efectivament, \levat del ribagor9á, el catala no compta, 
en el seu inventari consonantic, amb la fricativa velar [x] i aixo hauria de 
quedar reflectit d'alguna manera en la jerarquia de restriccions. Ltactivitat 
d'una restricció de marcatge lliure de context en contra de la presencia d'aquest 
tipus de segments és suficient per tal de donar compte deIs fets. Les \lengües o 
varietats que compten amb aquest so (certes varietats de l'espanyol, l'alemany, 
el ribagor9a, etc.) tenen aquesta restricció situada més aval! en lajerarquia. 

(85) ' FRICATIVA-VELAR ('[x]): Es prohibeixen les fricatives velars" 

El fet d'introduir aquesta restricció en la jerarquia de restriccions evita que hi 
hagi assimilació progressiva de \loe d'articulació, ja que aixó implica la creació 
d'un segment absent en l'inventari consonantic del dialecte, Ara bé, no dóna 
compte del comportament del menorquí, en que no hi ha assimilació en posició 
finaL Tal COID s'ha apuntat anteriorment, el eomportament assimilatori del 
menorquí s'ha de relacionar no només amb la posició siH:lbica que ocupa la 
consonant afectada pel fenomen, sinó també amb la posici6 sil·labica que 
ocupa la consonant que desencadena el procés. En aquesta varietat, en efeete, 
només hi ha assimilació en els grups heterosiHabics, aixó és, quan la 
consonant en segona posició es troba en la posició d'obertura. Aquesta 
circumstancia es fa evident quan es compara una seqüencia com ara pocs 
['p:Jks], sense assirnilació, amb una seqüeneia com ara pocs amics 

Lp:Jd.dzJ.1miks], en que es desencadena l'assimilaeió precisament perque la (s1 
s'ha sil·labificat en la posició d'obertura. Aquesta asimetria de comportament 
s'ha de relacionar amb les possibilitat de desencadenament de processos de les 
consonants en funció de la posició que ocupen. Tal com afirma Jun (1994), es 
pot especular que «the more robust C2'S place cues, the more likely its fonnant 
transitions will be manifested at V, offset, potentia\ly obscuring those of el». 
Aixó és, els indicis aeústics que presenta la consonant fricativa alveolar davant 
pausa són més febles que els que presenta aquesta mateixa consanant en 
posició prevocalica, i aixi> sembla que limita les seves possibilitats de 
desencadenar el procés en el cas del menorquí. Aquesta feblesa de la fricativa 
sibilant en posició final també es manifesta en la majoria de varietats del 
catala: en efecte, quan la sibilant alveolar es troba en posició final precedida de 
consonant nasal palatal experimenta un procés d'assimilació progressiva, 

11 Un efecte semblant tindria una jerarquia del tipus FRICATIVA-CORONAL, FRJCATTVA

LABIAL » FRlCATlVA-DORSAL, que expressaria la preferencia interlingüística de les 
fricatives coronals i labials respecte de les dorsals. 
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contravenint la major .tendencia als processos regressius (cf. anys ['a.J1D). Ara 
bé, quan aquesta matelxa consonant es traba en posició d'obertura, es resisteix 
al procés d'assimilació pragressiva i el grup es manté ¡ntacte (cf. Ql1y sencer 
/aJl##s~nser/ Lap.san.'sE D. Aixó evidencia que, efectivament, els indicis aeústics 
es manif~s~~n i pereeb~n .a~b més [acilitat en la posieió d'obertura que no pas 
en la pOSICIO de coda, 1 alXO sembla que accentua no només la seva resistencia 
als processos fonológics, sinó també les seves possibilitats de desencadenar 
processos. 

Per tal de donar compte d'aquesta asimetria del menorquí és suficient 
formular una restrieció d'escampament específica que fad referencia a la 
necessitat que les consonants adjacents situades en síl'labes diferents tinguin el 
mateix lloe d'articulaeió: 

(86) COMPOBERTURACODA(PA) (COMPOBCO(PA)): Siguin YX dues 
consonants adjacents, en que Y es traba situada en la posició de coda i X en 
la posició d'obertura, aleshores Y ha de presentar la mateixa especificació, 
pel que fa allloc d'articuJació, que Y. 

Cal dir que una altra manera de donar compte deIs fets del menorquí , seria 
assumu que la s final de pocs és extrasil·labica (cf. pocs ['pok<s>]), i aixi> és el 
que limitaria les seves possibilitats de desencadenar el procés d'assimilació en 
aquesta posició. Tenint en compte el caraeter periferic deIs apendixs, quan 
aquesta consonant se siHabifica en ]a posició d'obertura perd la condició 
extrasil·labica i adquireix el poder de desencadenar el procés. Un problema 
d'aque~ta. int.erpretacj~ ~~ que caldria considerar que, en ma1Jorquí, en que hi 
ha aSSlffi¡laCIÓ en pOSICIO final, la s no té un caracter extrasiHabic, de manera 
que es recauria en I'estipulació. 

La. jerarquia de restriccions propasada per al menorquí és la que figura a 
(87), J preveu que només hi ha assimilació quan la consonant en segona 
posició es traba en la posició d'obertura. La introducció d'aquesta restricció no 
invalida I'activitat de la restricció IDENTOS(PA), que és necessaria per 
descartar els candldats amb assimilació progressiva de lIae d'articulació. 

(87) Jerarquia de res¡riccions menorqui 

'[xl, IOENTOB(PA), COMPOBCO(PA) >> IDENT(PA) >> COMP(PA) 
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(88) Menorqui 

pocs /pok+zI ['poksJ 

/pok+zI '[xJ I IDENTOB(PA) ICOMPOBCO(PA) IDENT( PA) 
COMP 
(PA) 

a, o- ['poksJ i I 
, 

b. ['potSj I ! " 
c. ['pokx] '1 i I , 

I I 

(89) Menorqui 

poc segur Ip:Jk##SdgUrl LpJt.tsd. 'yu] 12 

'[xJ ¡DENTOB 
I 

COMPOBCO IOENT COMP 

I /pok##sagur/ 
(PA) (PA) (PA) (PA) 

a. [,pok-sa. 'yu J I '1 , 
b. o- [,pot.sa.'yu] ! • 
c. [,pok.xa.'yu] • ! '1 • 

(90) Menorqui 

pocs animals /pok+Z##animal+zI LpJd.dzd.;~mi.lmalsJ 
, 

i '[x] IDENTOB COMP lDENT COMP 
/pok+z##animal+zI 

(PA) OSCo(PA) (PA) (PA) 

a. [IPog.z~L~mi. Imals] '1 , 
I 

b. cr Lpod.za.~nL Imals] • 
C. Lpok.x~.:;mi.lmals] • I " I 

, 

Pel que fa al mallorquí, en que l'assimilaeió es dóna independentment de quina 
sigui la posició siHábiea deIs sons implieats, COMP(PA) i COMPOBCO(PA} 
ocupen la mateixa posició en la jerarquia de restriccions. El mateix acorre en 
eivissenc, en que l'aplicació de l'assimilació regressiva de lloc d'articulació no 
depen pas d'aquests factors. Les jerarquies definitives, per a les diferents 
varietats del balear, són les que es reprodueixen a (9 I -93) 

12 Es prescindeix, de moment, del candidat real, amb africació de la sibilant (veg. el 
cap. 4). 
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(91) Jerarqllia de I'es/ricciolls del mallorquí 

'[xJ, IDENTOB(PA) » {COMP(PA), COMPOBCo(PA)} » lDENT(PA) 
{lDENT(dor), IDENT(lab), ¡DENT(ror), IDENT(OcIPA), lDENT(NasPA)) 

(92) Jerarquia de reslriccions del menorqui 

'[xJ, IDENTOB(PA) » COMPOBCO(PA) » lDENT(PA) {lDENT(dor), 
IDENT(lab), IDENT(cor), IDENT(OcIPA), lDENT(N.sPA)} »COMP(PA) 

(93) Jerarquia de restriccions de l'eivissenc 

'[xJ, IDENTOB(PA), IOENTOB(PA), IDENT(OcIPA), IDENT(Iab), lDENT(dor) 
» {CoMP(PA), COMPORCO(PA)} »¡DENT(NasPA), IDENT(cor) 

3.4.3 Altres estralegies: inserció i elisió 

El conjunt d'estrategies que desencadenen les llengües per tal d'evitar les 
seqüfmcies de consonants heterorganiques no es redueix a l'assimilació 
consonimtica, que seria el procés més estatic que es pot desencadenar. Hi ha 
llengües que recorren a altres processos) com ara la inserció vocalica o I'elisió 
consonantica. En ponapean, per exemple, els grups heterorganics es resolen 
amb epentesi (94), i en gree átie (95) o en diola-fogny (96), amb elisió de la 
primera consonan! del grupo 

(94) Ponapean (Kager 1999, a partir de Rehg and Sohl 198 1, ltó 1989) 

lak+deil [a.k~.dei] 'una pregunta llan~ada' 
lkitik+menJ [ki. ti,kj.men J 'rata' 

/Iim+tipl [li.mª.tip] 'lIesques' 
Ilim+kis/ [li.mª.kis] "petits trossos' 

(95) Gree atie (Kager 1999, a partir de Steriade 1982) 

lanut+k+al 
ler€:t+k+a/ 
/pE:t"+k+a/ 

[E:nuka] 

[E:rda J 

[pepe:kaJ 

'he acomplert' 
• he persuadit' 
·ro 'he apropiat' 

(96) Diola-fogny (Kager 1999, a partir de Steriade 1982, Ito 1986) 

/Iet+ku+jaw/ 

/jaw+bu+~ar/ 

[Ie.ku.jaw J 

[ja.bu.~ar J 

'ells no se'n van' 
'viatger' 
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At~s que ¡'elisió i la inserció són estrategies tipologicament documentades 
eVitar les seqüencies heterorganiques, cal preveure la possibilitat de e d"d

Per 

ab t .' anlats 
m aques es caractenstlques. Tal com s'ha assenyalat en la intr d '. 

d' t t b 11 l 'd l' .. o UCClo aques re a ,.a t~ona e ~ptlInttat permet explicar )'heterogenertat de 
processos a partIr d tina especIal ordenació de les restriccions. Tal 
dem~stra la taula següent, les jerarquies propasades fiDS al moment no c~~ 
sufiClents p,er descartar candidats amb elisió i inserció. De fet eLs candid On 

(97d, .98d) I (97e, 98e), amb elisió i inserció, respectivament, e~ mostren n~~ 
harmonIcs que no pas el candldat real, amb assimilaci6 de 1I0c d'articulaci6, ja 
que, a banda de sattsfer COMP(PA), respecten la restricció IDENT(PA) . 

(97) Mallorqui 

cap tros Ikap##trosl [kap. 'tros) 

Ikap##trosl IDENTOB(PA) COMP(PA) IDENT(PA) 

a. [kap. 'tros] +, 
b. [kat. 'tros] +, 
c. [kap. 'pros) +, + 
d. ~ [ka.'tros] 

e. ~ [,ka.pi.'tros] 

(98) MenorquÍ 

cap Iros lkap##trJsl [kap. ltrJs] 

Ikap##trosl 
I DENTOB COMPOBCO lDENT COMP 

(PA) (PA) (PA) (PA) 

a, [kap.'tros] i +, + 
b. [kat.'tros] I +, 
c. [kap' pros] +, * 
d. ~ [ka.'tros] 

e. ~. [,ka.pi.'tros] I 

En eivissenc, per béque la restr.i cció COMP(PA) ocupa una posició menys 
elev~da. en la JerarqUla: ~s planteja una situació semblant. L'efecte d'aquesta 
~estnc.c.16 po~ ~ranscendlr 1 provocar que surtin elegits els candidats amb elisió i 
mserclO voeahea. Es pOI constatar en la taula de (99): 
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(Q9) Eivissenc (jerarquia simplificada) 

pOI pelil /pot##potitl [,pot.po. 'tit] 

Ipot##potitl IDENTOB (PA) I lDlóNT(OcJPA) COMP(PA) 

a. [,pot.po.'tit] 
+, 

b. [,pop.po'tit] *' 
c. LpJt.t~·ltit] * I " 

d. ~. [,po.po.'tit] 
, 

e. ~ [,po.ti.po'tit] I 
Per tal d'evitar que es produeixin aquestes situacions, cal introduir, en les 
jerarquies propasades per a les tres varietats, les restriccions de fidelitat que 
regulen la insereió i l'elisió de segments, aixo és, MAX-IO i DEP-10. En 
diferents treballs (Bonet & Lloret 1996, 2002) s'ha demostrat que en catalá 
MAX-IO -que prohibeix l'elisió de material subjacent- ocupa una posic ió 
més elevada que no pas DEP-IO -que prohibeix la inserció de material 
epentétic- , ja que la inserció, i no pas l'elisió, és l'estrategia desencadenada 
per qüestions d'estructura siHábiea (cf. tendre ItmdTl ['t.g.dT~]; '[tegll). Tal 
com es demostra en el capítol 7, dedicat a la dissimilació consonantica, en 
ma\lorquí i menorquí, MAX-lO es troba per damunt de COMP(PA), no pas 
perqué aquestes dues restriccions estiguin en conflicte, s inó per la relació de 
transitivitat que s'estableix entre elles: MAX-IO domina IDENT(sibilant) i 
lDENT(sibilant) domina COMP(PA), de manera que MAX-IO domina 
COMP(PA). D'altra banda, els possibles efectes de la restricei6 OEP-IO es 
veuen eclipsats per I'activitat d'un conjunt de restriccions, amb uns efectes 
semblants, que estan situades més amunt en la jerarquia: en efecte, la inserció 
no és una estrategia possible per l'activitat de les restriccions d'alineament 
referides a la concatenaci6 de mols (ALlNEEu-Mots) i a la concatenació de 
prefix i radical (ALlNEEU-Prefix). Aquestes restriccions reben les fonnulaeions 

següents: 

(lOO) 

• ALlN~Mots (M, D, M, E): El costal dret del mot ha de coincidir amb el 
costal esquerre d'algun mol (veg. McCarthy & Prince 1993b; Bonet & 
Lloret 2002, Pons 2002a, 2003a. 2003b, per al cataló) 
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ALlN-Prefix (Afix, D, Arrel, E): El costal dret de tot afix ha de coincidir 
amb el costal esquerre de ¡'arrel (veg. McCarthy & Prince 1993b; Dols 
(2000), Poos 2002a, 2003a, 2003b, pee al catalá) 

Tal com es justifica més endavant (veg. el capitol 9, dedicat a la simplificació 
consonantica), la posició que aquestes restriccions ocupen en mallorquí i 
menorquí respecte de les restriccions estudiades fins ara és la que figura a 
(J01) i (102): 

(10 1) Jerarquía mallorqui 

IDENTOB(PA), AUN-MOlS, AUN-Peef » MAx-IO » COMP(PA), 
COMPOBCO(PA)>> ID ENT(PA) 

(102) Jerarquia menorquÍ 

IDENTOB(PA), AUN-MolS, AUN-Peef » MAX-IO » COMPOBCO(PA) >> 
IDENT(PA) >> COMP(PA) 

En eivissenc, les restriccions d'alineament també es traben situades per damunt 
de MAX-IO (veg. el capitol 7, dedicat a la dissimilació de sibilants). Pel que fa 
a la posició d'aquesta darrera restricció, basta shuar-Ia per damunt de 
COMP(PA). OEP-IO, per la seva banda, es troba al maleix nivell que 
IDENT(NasPA) i IDENT(cor). Lajerarquia és la que figura a ( 103). 

(l 03) Jerarquia eivissenc 

IDENTOD(PA), IDENT(OclPA), IDENT(lab), IDENT(dor) >> AUN-MolS, AUN
Peef» MAx-IO» COMP(PA) » IDENT(NasPA), IDENT(cor) 

La incorporació d'aquestes restriccions en la jerarquia garanteix que l'elisió i la 
inserció no siguin estrategies disponibles per tal de satisfer la restricció 
COMP(PA l. Es poI veure en les taules de (104), (105) i (106). 
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(104) MaIloequi (jerarquia simplificada) 

SÓIl coses /so+n##kn+a+zI [sol). 'ko,Z;lS 1 

Iso+n##bz+;)+zI ALIN-Mots 13 MAX COMP(PA) IDENT(PA) 

a. [son.'ko.zas] *! 

b. O" [soQ.'ko.zos] * 

c. [so.'b.zos] *! 

d. [, so.n~.'ko.zos] *! 

(105) Menorqu¡ (jerarquia simplificada) 

són coses /so+n##koz+a+zJ [soI], 'ko,z;Js] 

AUN-Mots MAX COMP COMP IOENT 
/sonJI#koz+o+zI OBCo(PA) (PA) (PA) 

[son. 'ko.zos] *! * a. 

b. O" [SOQ. 'b.zos] * * 

c. [so.'ko.zos] *! 

d. [ so.n¡¡.'ko.zos] *! 

(106) Eivissenc 

són coses /so+n##koz+, +zI [SOD.'b,zoS] 

Ison##koz+a+z1 ALlN-Mots MAX COMP(PA) IDENT(NasPA) IDENT(cor) 

a. [son.'ko.zos] *! 

b. O" [so~. ' ko.z,s] * • 
c. [so. 'b.zos] *! 

d. [,so.n~.'k:).zas] *! 

13 D'acord amb la perspectiva adoptada en el pr~sent. treball, les restric?io~s 
d'alineament només són sensibles a les formes superficmls, 1 en cap cas fan referenc~a 
als límits gramaticals presents en les fomles subjacents respectives. En aquest sentlt, 
I'elisió de I'element situat al límit de la categoria gramatical al·ludida no n'implica una 
transgressió, sempre que aquesta elis!6 ~o suposi: é~, c1a~, un c~n~i en la ca~egor~~ 
gramatical alineada a la qual fa referencia la restnCClQ. SI que .slgnlfica u~a. vlOlaclO 
d'aquest tipus de restriccions la inserció d'un elem~nt e~entetJc en els hmlts de la 
categoria gramatical, ja que, en aquest cas, el «matenal almean> no forma part de cap 
categoria morfológica. 
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Per tal de completar la jerarquia del balear pel que fa als comportaments 
assimilatoris de Iloc d'articulació, cal abordar encara dues qüestions: I' una fa 
referencia a la resistencia que presenten detenninades consonants a assimilar· 
se al I10c d'articulació de la consonant següent; J'altra és la realització 
geminada del moment oclusiu resultat del procés d'assimilació d'una oclusiva a 
una fr icativa sibilant (puc ser [pUl.1se]). La primera qUestió es traeta en el pUnt 
seguent, i la segona, en el capitol 4, dedicat a l'africació de sibilants. 

3.4.4 Un cas especial: les sihilan/s, les la/erais i les rotiques 

En els punts anteriors, s'ha constatat que les úniques consonants que assirnilen 
el 1I0c d'articulació de la consonant segilent són les oclusives i les nasals. Les 
altres consonants, aixo és, les laterals, les fricatives sibilants ¡les ratiques es 
resisteixen als processos assimilatoris de lIoc d'articulació. 14 Aquest 
comportament s'ha de relacionar amb les restriccions que donen compte de 
I'inventari consomintic del catala, amb les restriccions de fidelitat referents a la 
preservació del mode d'articulació i. també, amb el comportament que 
presenten aquestes varietats en relació amb l'assimilació de mode d'articulació 
(veg., també, el capítol 5). 

Tal com s'ha vist en el § 3.2, en els eSludis desenvolupats en el marc de la 
geometria de trets, es proposava que el tret lateral depenia del node de 1I0c 
d'articulació coronal (Steriade 1982, McCarthy 1988, Y ip 1990, Blevins 1994, 
Palmada 1994a): aixó expressa I'estreta relació que s'estableix entre el mode 
d'articulació lateral i el lloc d'articulació coronal ; captura, en defmitiva, una 
tendencia documentada interlingüísticament que prefereix les laterals coronals 
que no pas les que tenen un altre 1I0c d'articulació. En teoria de l'optimitat, la 
geometria de trets no és, en principi, un primitiu de la gramatica, de manera 
que aquestes relacions de dependencia jerarquica desapareixen de l'analisi 
(veg., pero, Uffman 2003, per a una visió diferent). Per tal de capturar 
l'abséncia absoluta de laterals labials i la poca freqüéncia de lateral s velars l

' en 
les diferents lIengues del món, enfront de les laterals coronal s, que són 
presents en gairebé tots els inventaris consonantics, la teoria ha de recórrer a 

14 Es deixen de banda les realitzacions que impliquen una fricativa labiodental en 
primera posició, ja que aquestes consonants experimenten sempre un procés 
d'assimHació regressiva de ruode, que implica, també, un canvi de Iloc d'articulació 
(ve~. el capitol 5, dedicat a l'assirnjlació regressiva de Illode d'art iculació). 
15 Es possible trobar laterals dorsals (L), per exemple, en Ilengües parlades a Nova 
Guinea (Blevins 1994). 
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restriccions que prohibeixin determinades combinacions de trets. Així , 
*LATERALLABIAL i *LATERALDoRSAL expressen la impossibilitat de segments 
conl aques~s i inhabiliten qualsevol procés que doni Iloc a un d'aquests 
segments. Es obvi que la restricció *LATERALLABIAL es troba ¡ndominada en 
totes les llengües del món, ja que es tracta d'un segment consonantic no 
documentat interiinguísticament. Pel que fa a la restricció *LATERALDoRSAL, 
només les lIengues que no compten amb aquest segment, entre les quals figura 
el catala, tenen aquesta restricció situada al capdamunt de la jerarquia. 
L'activitat d'aquestes restriccions de marcatge lIiures de context (l07), situades 
al capdamunt de les jerarquies (l08-110) , bloqueja els possibles efectes de la 
restricció COMP(PA) quan hi ha un element lateral implicat (111). 

(107) 

• *L ATERALLABIAL: Es prohibeixen les laterals labials. 

• "' LATERALDoRSAL: Es prohibeixen les lateral s dorsals. 

• *LATERALCO RONAL: Es prohibeixen les laterals coronals. 

(108) Jerarquia de reslricciOIlS del mallorquí (simplificada) 

*LATERALLABlAL, *LATERALDoRSAL » COMP(PA) » IDENT(PA), 
"'LATERALCORONAL 

( 109) Jerarquia de restriccions del menorquÍ (simplificada) 

"'LATERALLABIAL, *LATERALDoRSAL » COMP(OOCOOAPA»> lDENT(PA) 
» CoMP(PA), *LATERALCORONAL 

( 110) Jerarquia de restriccions de /'eivissenc (simplificada) 

"' L ATERALLABlAL, 

IDENT( lab) » 
* LATERALCORONAL 

(111 ) 

*LATERALDoRSAL, 

COMP(PA) » 

mal cas /mal##kazl [mal. 'kas] 

IDENT(Oc1PA), 
IDENT(NasPA), 

lDENT(dor), 
IDENT(cor), 

/mal##kazl *LATERALDORSAL COMP(PA) IDENT(PA) 

a. o- [mal. 'kas] * 
b. [mal.'kas] *! • 
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Una situació semblant es planteja en les seqüencies de fricativa sibilant 
alveolar seguida de consonant labial o velar. Les jerarquies de restriccions 
propasades no garanteixen que aquestes consonants adoptin el Iloc 
d'articulació de la consonant que segueix, de manera que podrien donar lIoc a 
seqüéncies com les de (112): 

(112) 

a. has caigut 

b. has posat 

'[ax.kaj.'yut] 

*[af.pu.'zat] 

Ja s'ha addurt, per al lOallorqui i el menorqui, una restricció del tipus 
'FRTCATTVA-VELAR (que se simplificava aixi: '[xl). Aquesta restricció, activa 
també en eivissenc i en la resta de varietats del catah\, bloqueja processos 
assimilatoris com els de (l12a). La impossibilitat d'un procés com el de (l12b) 
no es pot derivar de les restriccions de marcatge lliures de context, ja que el 
c"tala compta amb les fricatives labiodentals [f] i [vJ. La manca d'aplicació 
ct'un procés com aquest s'explica perqué significa la pérdua del tret sibilanl. La 
r .!stricció que fa referencia a la preservació d'aquest tret ocupa una posició 
rdativament elevada en la jerarquia de les diferents varietats del catala, fet que 
ed justifica per la prominencia acústica d'aquest tipus de consonants, la qual 
explica la forta resistencia que presenten als processos fonológics d'assimilació 
i d'elisió (veg., en aquest sentit, el capitol S, dedicat a l'assimilació regressiva 
de mode d'articulac ió, i el capítol 8, dedica! a la simplificació consonantica). 
Tal com s'avan9ava, en mallorqui i menorquí, IDENT(sibilant) se situa entre les 
restriccions MAX-IO i COMP(PA). D'altra banda, tal com es justifica en el 
capítol 7, dedicat al contacte de sibilants, en eivissenc la restricció 
lDENT(sibilant) se situa per damunt de les restriccions d'alineamenl. La 
inclusió d'aquestes restriccjons en les jerarquies propasades dóna lIoc a les 
jerarquies de (113-11 S), les quals prediuen els resultats volguts (116-118): 

(113) Jerarquia de restricciol1S del mallorquÍ 

'[x], IOENTOB(PA), AUN-Mots, ALTN-Pref, MAx-1O » IDENT(sib) » 
COMP(PA), COMPOBCo(PA)>> IOENT(PA) >> DEP-IO 

(1 14) Jerarquia de restricciolls del menorquí 

'[x], IOENTOB(PA), AUN-Mots, MTN-Pref »MAx-IO» IOENT(sib) >> 
COMPOBCOOA(PA)>> IDENT(PA) >> COMP(PA), DEP-IO 
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(l15)Jerarquia de restriccions de /'eivissenc 

'[x], IOENT(sib), IOENTOB(PA), IDENT(OclPA), IDENT(lab), IDENT(dor) » 
ALlN-Mots. AUN-Pref » MAx-IO »CoMP(PA) »IDENT(NasPA), 
IDENT(cor), DEP-IO 

(116) Mallorqui 

la+z##kajg+u+dJ '[x] IDENT(sib) COMP(PA) IDENT(PA) 

a. o- [as.kaj.'yut] • 
b. [ax.kaj. 'yut] '! * • 

laz##poz+a+dl 

a. o- [as.pu. 'zat] 
, 

b. [af.pu.'zat] *! , 

(1 I 7) Menorqui 

la+z##k'\ig+u+d '[x] IDENT(sib) COMPOBCO(PA) IDENT(PA) 

a. o- [as.kaj.'yut] 
, 

b. [ax.kaj.'yut] '! • , 

1az##poz+a+dJ 

a. o- [as.pu.1zat] , 

b. [af.pu. 'zat] ' ! • 

(118) Eivissenc 

laz##k'\igutl '[x] IDENT(sib) COMP(PA) tDENT(PA) 

a. o- [as.kaj.'yut] 
, 

b. [ax.kaj.'yut] 
, *! , 

laz##poz+a+dJ 

a. o- [as.pu'zat] 
, 

b. [af.pu. 'zat] '! , 
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3.4.5 Reslfm 

A ~ontinuaci6, s'exposen les jerarquies de restriccions definitives per a les 
vanetats de Mallorca, Menorca i Eivissa, respectivament. 

(119) Jerarquía mallorquí 

AUN-MoIS, AUN-Prefix, IDENTOB(PA), <[xl, ·LATERAL-DoRSAL 

MAX-IO 

IDENT(sib) 

COMPARTIU(PA), COMPARTlUOBCO(PA) 

IDENT(PA) (IDENT(NasPA), IDENT(OclPA), IDENT(cor), IDENT(lab), IDENT(dor)} 

(120) Jerarquia menorquí 

AUN-MoIS, ALIN-Prefix, IDENTOB(PA), <[xl, <LATERAL-DORSAL 

MAX-IO 

IDENT(sib) 

COMPARTIUOBCO(PA) 

IDENT(PA) (IDENT(NasPA), IDENT(OclPA), IDENT(eor), IDENT(lab),IDENT(dor)} 

COMPARTIU(PA) 

(121) Jerarquia eivissenc 

fDENT(sib), IDENTOB(PA), IDENT(OclPA), IDENT(lab), IDENT(dor), *[x], .LATERAL.DoRSAL 

AUN-Mots. AUN-Pref 

MAx-IO 

COMPARTlU(PA), COMPARTlUOBCO(PA) 

IDENT(NasPA) IDENT(eor) 

~. L'AFRlCAClÓ DE SIBILANTS EN MALLORQui 1 MENORQui 

La lIei del mésforr 

4.1 INTROOUCCIÓ 

L'africació de sibilants és un procés de refon¡:ament que consisteix en un canvi 
de mode d'articulació fricatiu a africat I'aplicació ¡les caracteristiques del qual 
estan subjectes a for,a variables: la varietat dialectal, la posició de I'accent, la 
consonant que precedeix la sibilant, etc. El procés sol operar quan una sibilant 
(alveolar o prepalatal) va precedida d'ocIusiva homorgill1ica (cf. pOI ser 
Ipot##se+rl [po!.'tSe]) per la qual cosa, en molts treballs (veg. Recasens 1991, 
Lloret 1992 i Bone! & Lloret 1998, J iménez 1997), també és interpreta! com 
un procés d'al1argament d'una consonant africada. El procés, CÜIn es demostra 
en el § 4.3, pot ser entes eom una estrategia per millorar els contactes 
intersil·hibics. 

4.2. DADES OBJECTE o' ANÁLlSI 

En ma!lorquí i menorquí, quan una sibilant (alveolar o prepalatal) es troba 
precedida de consonant oclusiva homorgimica experimenta un procés que dóna 
com a resultat, segons les descripeions tradicionals (Recasens 1993, Bonet & 
Lloret 1998), una africada !larga o geminada, aixi> és una afrieada amb un 
moment ocIusiu lIarg ([«sJ, [dclzl, [«n, [dcl3)). TOI i amb aixó, també es pot 
interpretar que en aquests casos opera un procés d'africació de la consonant 
sibilant, tot donant Iloc a una seqüencia integrada per una oclusiva seguida 
d'una africada sibilant ([tíSJ, [ddzl, [fijJ, [dd3]). Aquest procés (de geminació o 
d'afrieació) es desencadena tant en el nivell l<:xic (122a) com en el nivell 
postlexie (123) i opera només quan les dues consonants es troben en posició 
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intervocálica (122b). A diferéncia d'altres dialectes del catala, en qué el 
fenomen es troba condicionat per la posició del grup respecte de "accent (veg., 
en aquest sentit, L10ret 1992 i Bonet & L10ret 1998), en mallorquí i menorquí, 
el procés de geminació o africació opera tant en posició pretónica corn en 
posició posnónica. 

( 122) Mallorquí i menorquí 

a. accident I,ksidentl 

taxi Itaksil 
platja Iplad3+·1 
Iletja IÁed3+ol 

b. acció I.ksjonl 
pots Ipod+zI 

(123) Mallorquí i menorqui 

a. pOI ser 
puc ser 

cap so 

Ipod##sE+rl 
IpUg##SE+rI 
Ikap##sonl 

4.3 ANÁLISIS PRÉVIES 

[,¡:!Si 'OeQt H oi:tsi'ileQt J 

['tat.tsiJ-['tai:tsi J 
['plad.d3o J- [ 'plaó.il3. J 
['plad.d3' H'plaó.il30 J 
[ •. 15ioJ 
['pots] 

[pot.15E J-[poí'ise J 
[put.15E ]-[pUí'iSE J 
[kat.15o ]-[kaCiso J 

En els diferents treballs de liménez (1997,1999), les realitzacions geminades 
[í.i'sJ-[ó.ilzJ en posició intervocalica corresponents a les estructures subjacents 
bifonematiques integrad es per una seqüencia d'oclusiva i sibilant coronals 
s'interpreten, seguint L10ret (1992), com el resultat de l'escampament del tret 
[--cont] al segon element del grupo Segons liménez, el desencadenanl d'aquest 
escampament és la restricció SONICITAT JNTERSIL·LÁBICA (124), segons la 
qual la sonicitat entre els segments heterosil·labics adjacents ha de ser igualo 
decreixent. 

(124) SONICITAT [NTERsIVLÁsrCA (SoNINTER): La sonici tat entre segments 
heterosil ·hibics adjaeents ha de ser igual o deereixent. (Veg. Murray & 
Vennemann 1983, Vennemann 1988, Clements 1990; Alderete 1995, Bat-EI 
1996, Shin 1997, Davis & Shin 1999, Rose 2000, Gouskova 2003, entre 
d'altres.) 

Aquesta restricció és una adaptació de la Uei del Contacte Sil·labic (Syl/able 
Contaet Law, en anglés), que fou proposada en el treball de Murray & 
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Vennemann (1983) i desenvolupada a Venoemann (1988) i Clements (1990). 
Vennemann (1988) descrivia aquesta lIei en termes de for,. segmental: 

(125) Vennemann (1988: 40) 

(<A syllable conlaet A.S is lhe more preferred, lhe less consonantal strength of 
Ihe offset A and the greater the eonsonantal strength of the onsel S ; more 
precisely -the greater rhe eharaeteristic difference CS(B)-CS(A) between the 
consonan tal strength of B and thar of A~) 

Vennemann (1988) addueix aquesta nei per explicar fenomens ben div~rsos 
que han operat diacronicament en eJ marc de Jes llengiles indoeuropees. Es el 
cas, per exemple, del procés de geminació que ha actuat diacronicament en 
¡taHa en alguns grups consonantics llatins intervocalics: 

(126) Italia (Vennemann 1988: 46) 

SAP.IAT -> sappia 'ellsap' 
LAB.RUM -> labbro 'Ilavis' 
FEB.REM -> febbre 'febre' 
QC(U).LUS -> oechio 'ull ' 

Aquesta llei, transformada en restricció de marcatge en diferents treballs 
emmarcats en la teoria de l'optimitat, ha estat invocada per justificar fenomens 
ben diversos que, en la majaria deis casos, impliquen el refon;:ament d'una 
consonant. 

En el marc del eataló, Colina (1995) atribueix el procés de gerninació que 
experimenten les oclusives deIs grups intervocillics posttóoics -b/ i -gl a la 
restricció que I'autora anomena CONTACTE SIL·LÁBlC (Sy/lab/e Contact, en 
anglés). Com es pO! observar en Jes dades de (127), amb la geminació s'obté 
una seqüencia de dues consonants heterosil·labiques adjaeents amb la mateixa 
sonicitat; altrament, s'obtindria una seqilencia heterosiHAbica amb una 
sonicitat creixent ('[pob.lo]), contraria al que imposa la restricció CONTACTE 
SIL·LÁBIC. 

(127)Catal:\ (Colina 1995) 

poble Ipobll ['pob.bloJ 
seg/e Isegll ['seg.glo] 
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Bonet & Mascaró (1997), que, pel que fa a la sonicitat, siluen les vibrants en el 
grup de les obstruents, i les bategants, en el grup de les semivocals, també 
interpreten el procés de vibrantització que afecta tata bategant subjacent 
precedida de lateral o nasal alveolar CDm un efecte d'aquesta restricció. 

(128) Calalú (Ballet & Mascará 1997) 

honra! /onr+a+d1 

Jo/rar /folr+a+rI 

[un.'rat) 

[ful. 'ra) 

La restricció SONICITAT INTERSIL·LÁBICA no solament justifica processos de 
refon;:ament com els exposats, sinó que també pot desencadenar processos 
d'epentesi, com és el cas del segment que s'jnsereix entre el radical i els morfs 
de futur, condicional i d'infinitiu en alguns verbs de la segana i la tercera 
conjugació del catalá (veg. el capitol 8, dedicat a l'epentesi). 

(129) Catalá (Pons 2003f, en premsa) 

vendria Ibe:n+ri:;¡/ [b'Q. '<!ri.) 
vendra Ibrn+ra/ [b'Q.'<!ra) 
vendre lben+rI ['bfQ.<!ro ) 
temeria Item+riJ/ [td.m~.I.ria ] 

temeré /tem+re/ [ta.m@:.lreJ 

venceré Ibens+rel [b.n.s;>.'re) 

venceria Ib€ns+fi~/ [b~n.s~.'fi~] 

Tal com s'avan,ava, Jiménez (1997, 1999) interpreta la geminació de les 
seqüéncies subjacents d'oc1usiva més sibi lant alveolar (130a) com el resultat 
de 1 'escampamenl del tret [- cont] a la consonant següent per efecte de 
SONICITAT [NTERSIL·LÁBICA (130b). L'escampament del trel [--cont] implica 
una transgressió del principi de fidelitat que prohibeix la inserció de línies 
d'associació~ que no és altra cosa que una versió de la restricció OMPLIU 

(130b). La impossibilitat d'una realització dellipus [:ts] (cr. pOlsel' *[pu.'tSe)), 
que també satisfa SONICITAT INTERSIL·LÁBICA, s'interpreta com el resultat de 
l'efeete de la restricció lNTEGREU-ARREL, segons la qual s'han d'integrar tates 
les unitats temporals presents en I'entrada (130c)16 

16 En aquest punt, cal dir que una possibJe reinterpretació d'aquest fet seria considerar 
que una restricció corn ara MAX-I-l és la responsable del procés de geminació que es 
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(130) Valenciá (Adaptat de liménez 1999: 225) 

8 . Representació slIbj acent 

x x x x 

I I 
s e d z 

b. Possibles reslIltQIS 

Manteniment Escampament 

CJ CJ CJ CJ 

Ii\ /\ /f\ /\ 
x x x x x x xx x x 

1 1 11 1 1 1 V1 1 
s e d z e s e d z e 

Transgredeix Sonicitat Intersil·litbica Ompliu 

4,4 NOVA PROPOSTA D'ANÁLlSI 

Escampament & 
elisió 

CJ CJ 

1\ 1\ 
i 1 t1 I 
s e d z e 

Ompliu i Integreu
Arrel 

Anibats en aquest punt cal insistir en el fet que l'assumpció que els trets són mers 
aIributs deis segments, tal com es propasa en la teoria de la correspondéncia eslllndard 
(veg. el § 2.5.2.2; MeCarthy & Pmce 1 995a), impossibilita fer referencia a la inserció i 
l'elisió de trets. Enteses les coses aixi, els eanvis segmentals s'interpreten com a tals, 
com a canvis, i no pas com el resultat de l'elisió i la Íllserció de trets. La regulació 
d'aquests canvis només es traba mediada, dones, per les resIriccions de fidelitat de la 
familia IDENf(Trets). En aquesl sentit, la proposta que es fa aqui per explicar 
l'allargament del moment oclusiu difereix de la de Jiménez (1996, 1997, 1999), la qua! 
s'engloba en el marc del Containmem model (Prince & Smolensky 1993) i en la qual 
es pennet, de fonua laxa, la referencia a la Íllserció i l'elisió de trets miti,""ant les 
resIriccions iNTEGREL(Trets) (PARSE(F), en angles) i OMPLlU(Trets) (FILL(F), en 
angles), respectivament. La interpretaeió de Jiménez (1996,1997, 1999), peró, 

dóna en aquestes seqüencies i del rebuig a la realització d'una africada simple 
sil·labificada en la posició d'obertura. 
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seria viable en un mare que considera e ls trets independents deIs segments i 
que compta amb restriccions com ara DEP(F), MAX(F) (vegeu el § 2.5.4). Corn 
s'advertia, aquesta aproximac ió és inviable en el mare de la teoria de la 
correspondencia estandard, en que la realització [tS] corresponent a dos 
segments subjacents només es pot interpretar com el resultat d'un procés de 
fusió , ja que es passa de dos segments en la forma subjacen! (/t,l i /s,0 a un 
sol segment en la forma superficial (¡¡SI.2])' D'alrra banda, una realització COm 
ara [t:íS] tampoc no pot considerar-se fruit de la inserció de trets, sinó com el 
resultat d'un canvi de mode d'articulació de la segona consonant del grup 
(13Ia) o bé com un procés d'escissió de la primera consonant del grup i un 
procés d'africació del segan segment resultat del procés d'escissió i la segana 
consonanl subjacent (131b). Aquesta darrera aproximació, que seria la més 
acostada a la de Jiménez (1996,1997, 1999), pressuposa un procés d'escissió i 
un procés de fusió. 

(131) 

a. b. 

N 
t i tsl,2 

En el present treball es manté la hipótesi , peró, que la realització lIarga de 
I'africada és deguda a I'activitat de la restricció SONIClTAT INTERSIL'LÁBICA, la 
qual ocasiona I'africació de la sibilant. La realització lIarga de I'africada 
s'interpreta com el resulta! d'un procés d'amcació de la consonan! sibilant. 
Cal determinar quina posició ocupa aquesta restricció en la Jerarquia 
proposada fins ara per al malIorquí i el menorquí (veg. el § 3.4.5). 

() 32)Jerarquia de restriccions mal/arqui 

ALIN-Mots, ALlN-Prefix, IOENT08(PA), *FRICATlVA-DORSAL, *LATERAL
DORSAL » MAX-IO » IDENT(sib) » COMPARTIU(PA), 
COMPARTIU(OBCOPA) » IDENT(PA) {IDENT(NasPA). IDENT(OclPA), 
IDENT(cor), lDENT(lab), IDENT(dor)} 

() 33)Jerarquia de reslriccions menorqui 

AUN-Mots, AUN-Prefix. IOENTOB(PA), *FRlcAnvA-DoRSAL, *LATERAL

DORSAL » MAX-IO » IDENT(sib) » COMPARTlU(OBCOPA) » 
IDENT(PA) {IDENT(NasPA), lDENT(OclPA), IDENT(cor), lDENT(lab), 
IDENT( dor)} » COMPARTIU(PA) 
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:1' ti:ts relacionats amb l'assimilació regressiva de made d'articulació (veg, el 
I ' 'tol 5) requereixen una jerarquia en que SONICITAT INTERSIL'LÁB ICA es 
,.1';;. dominada per IDENT(sib) (134). Tal com es justifica en aquest punt, 
:,r\' estO jerarquia explica que una seqüimcia de sibilant seguida de nasal es 
~:olguj sense assirnilació regressiva de made d'articulació, 

(134)Jel'arquia de resll'iccions mallorqui'- menorqui 

IDENT(sib»> SON1CITAT [NTERSIL'LÁBlCA 

( 135) Jerarquia de reslricciol1s mallorquí 

ALIN-Mots, ALIN-Prefix, IOENTOB(PA), * FRICATlVA-DoRSAL, *LATERAL
DoRSAL » MAX-IO » IOENT(sib) » SONICITAT I NTERSIL'LÁBlCA, 

COMPARTlU(PA), COMPARTIU(OBCOPA) » IDENT(PA) (IDENr(NasPA), 
IOENT(OcIPA), IOENT(cor), IO ENT(lab), IOENT(dor)} 

(136) Jerarquia de reSlriccions mel1arquí 

ALIN-Mots, ALIN-Prefix. TOENTOB(PA), * FRICATlVA-DoRSAL, *LATERAL

D ORSAL » MAX-IO » lOENT(sib) » SONICITAT INTERSIL'LÁBICA, 

COMPARTIU(OBCOPA) » IDENT(PA) (IOENT(NasPA), IDENT(OclPA), 
IDENT(cor), IOENT(lab), IOENT(dor)}» COMPARTlU(PA) 

EIs efectes d' aquesta nova jerarquia es poden observar en la taula 
(simplificada) de (13 7), en que el candidat amb una seqüencia d'oclusiva 
seguida de sibilant és descarta! per efecte de la restricció SONIC ITAT 
INTERSIL· LÁBICA. 

(137) 

pI/e ser Ipug##sEr/ [pU!.1sE 1 

/pug¡##S,ErI 
ALlN- MAX-IO SONINTER COMP(PA) IOENT 

Mots (PA) 

a. [puk¡.'S,E] • '! 

b. [put,.'S,E] '! • 
c. cr [pUI¡.1s,E] • 
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La introducció de la restricció SONICITAT lNTERSIL'LÁBICA en la jerarquia 
pero, pot promoure la generació d'altres candidats a banda del candidat real e~ 
mallorqui i menorqui (1 38a), com ara un candidat amb fusió de Cl i C2 a una 
sola consonant (138b) o un candidat amb sil'labificació deIs dos segments en 
la posició d'obertura (138c). 

(l38) Candidats que satisfan SON1CITAT INTERSIVLAnICA 

a. Ipug ,##s,Erl [Put,.1"E] (canvi de mode d'articulació de C2; sil'labificació 
de e 1 en posició de coda i de C2 en posició d'obertura) 

b. Ipug ,##S,ErI [pU.1,uE] (fusió de Cl j de C2; sil'labifícació de Cl j de C2 en 
posició d'obertura) 

c. Ipu9 1##s2er/ [pU.1t1S2E] (sil"labificació de el i C2 en posició d'obertura) 

La impossibilitat d'un candidat com el de (138b), amb fusió, es justifica per la 
restricció ALINEEU-Mots (i, també, ALlNEEU-Prefix). D'altra banda, la 
impossibilitat d'un candidat com el de (138c) també s'explica per raons 
d'estructura siHabica: aquest candidat transgrede ix la restricció segons la qual 
les consonants que conformen una obertura han de presentar una sonicitat 
relativa de més d'un grau de diferencia entre elles; es tracta de la restricció 
SONICITAT GRADIENT (Sonoriry Gradient, en angles). 

(139) SON1C1TAT GRADlENT: Els elements que conformen una obertura sil' tabica 
han de presentar una sonicitat relativa de més d'un grau de diferencia. (Veg. 
Clements 1990 i Wheeler (2005) per a una aplicació d'aquesta restricció al 
catala.) 

SONICITAT GRADIENT justifica, per exemple, la inexistencia de 
sil'labificacions del tipus *[~.nl~.m~l1. ltat] , que respecten rescata de sonicitat. 
Wheeler (2005) arguelx que aquesta restricció domina SONIClTAT 
INTERSIL'LÁBICA, per tal com en cataliI és preferible una sil' labificació [n.l] 
(cf. en/aire [on.'!aj.ro]), que transgredeix SONICITAT INTERSIL'LÁBICA, que no 
pas una sil'labificació [.nl] (cf. en/aire '[o.'nlaj.ro]), que transgredeix 
SONICITAT GRADIENT. 

(1 40)Jerarqllia de restriccions catala (a partir de Wheeler 2005) 

SONIC1TAT GRADIENT» SONICJTAT I NTERSIL·LÁ.BtCA 
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La introducció d'aquesta restricció a la jerarquia proposada fins ara condueix, 
IJl com es pot observar en la taula de restriccions (simplificada) de (141), als 
I1!"Sultats volguts. 

(141) 

pllC ser /pug fl#serl [Put.1sE] 

Ipug ,##S,EfI ALIN-Mots MAX SONGRAD SONINTER I COMP(PA) 

a. [PUk, 'S2E] * 1 ., 
b. [pUI,. 'S,.] *! j 

c. o- [put ,. 1"E] 

d. [pu.1,12El *! 

e. [pu. 'l,s,.] *! 

Obviament, ni la mserció ni l'elisió són estrategies possibles per satisfer 
SONICITAT INTERSIL'LÁBlCA, ni tampoc per satisfer SONICITAT GRADIENT. La 
jerarquització de les restriccions d'alineament i de MAX~IO per damunt 
d'aquestes dues restriccions expliquen la impossibilitat d'aquestes estrategies. 
D'altra banda, cal estudiar quin cost té el procés d'africació en relació amb la 
fidelitat : cal suposar, en aquest sentit, que una restricció de fidelitat posicional 
com ara ID ENTOBERTURA(MA), segons la qual cal preservar el mode 
d'articulació de tota consonant si¡'¡abificada en posició d'obertura, ocupa un 
nivell jerárquic inferior que la restricció SONICITAT [NTERS IL'LÁBICA (veg. el 
capítol 7, dedicat al contacte de sibilants). 

4.5 RESUM 

El procés d'africació estudiat en aquest apartat permet establir una nova 
jerarquía de restriccions per al mallorquí i el menorquí, amb la il1corporació de 
les restriccions SONICITAT INTERSIL' LÁBICA i SONICITAT GRADlENT. 
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(1 42) Jerarquia del ma/lorqui 5. L 'ASSIMILACIÓ REGRESSIVA OE MOOE o' ARTICULACIÓ 

AUN-Mots, AUN-Prefix, IOENTOB(PA), *FRICATIVA-DoRSAL, * LATERAL-DoRSAL 

MAX,IO 

IDENT(sib), SONICITAT GRADIENT 

SONICITAT INTERSIL"LÁBICA, COMPARTlU(PA), COMPARTlUOBCo(PA) 

IDENT(PA) {[DENT(NasPA), IIlENT(OclPA),IDENT(cor), IDENT(lab), lDENT(dor)) 

(1 43) Jerarquia del menorquí 

AUN-Mots, AUN-Pretix, IDENTOa(PA), 'FRICATIVA-DORSAL, 'LATERAL-DoRSAL 

MAx-11) 

IDENT(sib), SONICITAT GRADIENT 

SONICITAT INTERSIL'LÁBICA, COMPARTlUOBCO(PA) 

IDENT(PA) {IDENT(NasPA), IDENT(OclPA), IDENT(cor), IDENT(lab), IDENT(dor)} 

COMPARTlU(PA) 

Ava/l, queja baixada 

5.I.INTRODUCCIO 

L'assimilació regressiva de made d'artjculació és un fenomen pel qual una 
consonan! adopta el mode d'artieulaeió de la eonsonant següent. Aquest tipus 
d'assimilacions són poe freqüents en la majoria de varietats del eatala : només 
afecten, en un registre col'loquial, les seqüencies d'oclusiva seguida de lateral 
o nasal homorganiques (ef. poi nedor, cap morl). En maJlorquí i menorquí, en 
canvi, aquest procés és molt freqüent i varia d'acord amb el mode d'articulació 
de les consonants implicades: afecta, sobretot, les oclusives i les fricatives 
labiodentals, i, en menor mesura, les fricatives sibilants, les nasals i les 
rótiques. En cap eas, afeela les lateral s i les semivocals. El comportament de 
l'eivíssenc és similar al que presenten la resta de varietats del eatala: hi operen 
proces8os de latera1ització i de nasalització quan es traeta de seqüéncies 
d'oelusiva seguida de lareral o nasal homorganiques. 

En els punts que segueixen es fa un breu repas de les análisis que s'han 
desenvolupat en el mare del generativisme c1assie i de la fonologia 
autosegmental per donar compte d'aquest fenomen. 

5.2 L'ASSIMILACIÓ REGRESSIVA DE MODE D'ARTICULACIÓ EN EL MARC DE LA 

FONO LOGIA GENERATIVA CLÁSSICA 

L'assimilació regressiva de mode d'articulació en catahl ha estat poc tractada 
en el mare del generativisme c1assic. Bonet & Lloret (1998: 149-151) traeten, 
des d'aquesta perspectiva, el proeés d'assimilaeió regressiva de mode 
d'articulació que pot afectar, optativament, tota oclusiva seguida de nasal o 
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lateral homorgimiques en catalá central (144), i ho fan a través d'una regla COln 

la de (145), la qual prediu que tota oclusiva es lateralitza o nasalitza quan va 
seguida de lateral o nasal homorganiques. Aquest procés d'assimilació 
regress iva de made d'articulació és d'aplicació postlexica i opera després del 
procés d'assimilació regressiva de !loe d'articulació que afecta les oclusives 
dentals, ja que l'hornorganicitat de les consonants implicades és una condició 
indispensable perque operi ¡'assimilació regressiva de mode d'articulació. 

(144) Central (Bonet & Lloret 1998) 

sap música 

dulal meravellosa 

¡red nejas! 

PO! lamentar 

soldatllicenciat 

/sab##muzik+al 
/siwtad##mafdbeÁ+oz+al 
/fred##n.fasV 
IpJd##lament+a+rJ 
/suldat##Áisensi+a+dI 

[sam,'mu.zi.k;J] 

[si w '1 tam.m;;:l.fd.~d. I ÁO.z;:} ] 

[lffEn,ud,lfast] 

LpJl.ld.mJIJ.'ta] 
[ sU}.,daÁ.Ái.s<Jn.'sjat] 

(145) Regla d'assimilaci6 regressiva de mode d'articulació (Bonet & Uoret 1998: 
149) 

~sont] { } [{ +nas}] -cont ---> [+nas] /__ +lat 
aPA [+lat] aPA 

Un deis problemes d' aquest tipus d'análisi, que cal atribuir al model teóric, és 
que una regla d'assimilació de mode d'articulació com la de (145) descriu el 
procés peró no el justifica paso D'altra banda, tampoc no queda justificat per 
que afecta les eonsonants oclusives i no pas la resta de eonsonants, ni tampoe 
per que afecta només les seqüimcies de consonants homorganiques. Aquest 
tipus d'analisi . finalment, és insuficient per donar compte del comportament 
del mal10rquÍ i el menorquí, en que l'assirnilaeió de mode esta estretament 
condicionada per un conjunt de factors (ti pus de consonant en la posició de 
coda, tipus de consonant en la posieió d'obertura) que depassen el potencial 
descriptiu i explicatiu que pot tenir una regla fonol6gica: cal postular, en 
efecte, diferents regles d'assimilació de mode d'articulació en funció de la 
naturalesa de les consonants impUcades, procediment que recau en la mera 
estipulació. 
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5.3 L'ASSIM1LAClÓ REGRESSIVA DE MODE D'ART1CULACIÓ EN EL MARC DE LA 

FONOLOGIA AUTOSEGMENTAL 

Les mancanees atribulbles a l'analisi generativa classica pel que fa a 
l'assimilació regressiva de mode d'articulació es redueixen parcialment en la 
fonologia autosegmental: en aquest mare, és possible justificar per que el 
fcnomen afecta un tipus de consonants i no pas unes altres. Referint-se al cas 
mallorquí, Palmada (1994a) argumenta que les oclusives i les fricatives 
labiodentals no estan especificades per al tret continu; aixo explica, segons 
I'autora, que aquestes consonants assimilin el ruode d'articulació de la 
consonan! següent en maUorquí (cf. agaf pames [gap. 'po.mos], cap mor! 
[kam.'m:.1rt]). La resta de consonants susceptibles d'experimentar assimilaeió 
regressiva de mode d' articulació (sibilants alveolars i nasals), peró, queden 
excloses de I'analisi proposada per l'autora. Dols (1993b) també es refereix a 
\'assimilació regressiva de mode d'artieulaeió en el mare de la fono logia 
autosegmental, i proposa una interpretació que es basa, en part, en la proposta 
de Palmada (1994a) i en les possibilitats de desencadenar el procés 
d'assirnilaeió de ruode de la consonant situada en la posieió d'obertura. De 
forma similar a l'analisi de Palmada (1994a), l'autor proposa que les oclusives 
i les fricatives labiodentals no estan especificades pel que fa al mode 
d'articulació: l'especificació la reben per defecte quan es traben en posieió 
final (cap ['kap], baf['bafj) o en la posició d'obertura siHabica (pau ['paw],Jer 
['fe]), o bé a causa d'un procés d'escampament del mode d'articulació de la 
consonant situada a I'iniei de la síl· laba següent (cap mort [kam.'mort], agaf 
mores [gam.1mo.c<Js]). El caracter subespecificat de les oelusives i les fricatives 
Jabiodentals explica, segons ¡'autor, que la resta de consonants no s'assimilin 
maí a les oclusives (són quatre [soI].'kwa.tfJ]) o a les fricatives labiodentals 
(hanfel [aO).'fet]). D'altra banda, l'autor assumeix que l'especificació de mode 
d'articulació no es pot escampar quan aquesta depen del Uoc d'articulació; 
aixó és així, com s'ha vist en parlar de l'assimilaeió regressiva de lloc 
d'articulació (veg. el § 3.2), en el cas de les sibilants i en el cas de les laterals, i 
explica que les oclusives no s'assimilin al mode d'articulació quan 
precedeixen una consonant sibilant (puc seure [pU1.1sew.ro]). El cas de les 
lateral s és un xic més comphcat. ja que, tot i que LATERAL és un mode 
d'articulació que, segons aquestes propostes, depen del lioc d'articulació 
CORONAL, pot escampar-se en casos com ara un líquid o pos líquido Segons 
1 'autor, el fet que, en aquests casos, s'escampi el tret LATERAL cap a l'esquerra 
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bloqueja que la consonant precedent estigui especificada pel que fa al mode 
d'articulació, i aixo explicaria l'assimilació regressiva de rnade d'articulació 
en aquests casos. Pel que fa a les possibilitats assimilatóries de les laterals, 
I'autor proposa, seguint Palmada & Serra (1991), que aquestes es troben 
restringides pel seu 1I0c d'articulació CORONAL; aixó és, les laterals no poden 
perdre el seu 1I0c d 'articulació CORONAL, fet que s'expressa a través de la 
dependencia de LATERAL del node de punt d'articulació CORONAL. 

Tant la proposta de Palmada (l994a) com la de Dols (1993b) pretenen 
explicar quines consonants es veuen afectades pel procés d'assimilació de 
made a través d'una sofisticació considerable de les representacions deIs 
segments. Aquestes propostes, tanmateix, tenen un cankter explicatiu feble i 
fortament estipulatiu. 

5.4 NOVA PROPOSTA D'ANALISI EN EL MARC DE LA TEORlA DE L'OPTlMITAT 

5.4.1 L 'assimilació regressiva de mode en malIorquí i menorqui 

5.4.1.1 Dades objecle d'analisi 

En mallorquí i menorquí, les cansonants oclusíves s'assimilen de manera 
sistematica al made d'articulació de la consonant següent, lIevat de quan van 
seguides de consonant sibilant o de consonant oclusiva, cas en que nornés 
n'assimilen el 1I0c d'articulació (146). Les consonants fricatives no sibilant" 
de manera opcional, s'assimilen al mode d'articulació de la consonant següent~ 
quan van seguides de sibilant, pero, canvien el seu mode d'articulació fricatiu 
per un mode d'articulació oclusiu i n'assimilen el 1I0c d'articulació (147). Les 
consonants fricatives sibilants no paJatals no solen assimilar-se al mode 
dtarticulació de la consonant següent; només ho fan, de manera opcional, quan 
van seguides de líquida o de semivocal (148). Les consonant, nasals mantenen 
el mode dtarticulació menys quan van seguides de lateral i de semivocal, cas en 
que se salen assimilar al mode d'articulació (149). Les consonants laterals no 
assimilen mai el mode d'articulació de la consonant següent (150). L1evat 
d'alguns casos excepcionals, molls deIs quals han quedat lexicalitzats (cf. 
perla ['pel.lo]), les consonants rótiques solen preservar el seu mode 
d'articulació (151), si bé en mallorquí poden assimilar de manera opcional el 
mode d'articulació de la nasal alveolar, especialment en posició final (cf.jorn 
['fonn]), o de la lateral alveolar següent (cf. interlocutor [i~.tel.lo.ku 'to]). 
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Finalment, també es resisteixen a l'assimilació regressiva de mode les 
,emivocals (¡52). En el quadre següent, es destaquen amb ombrejat els casos 
en que hi ha assimilació de made d'articulació. En aquest quadre s'ha 
prescindit de les resolucions deIs contactes de rótica seguida de lateral alveolar 
o nasal alveolar, Ja que, tot 1 que es poden resoldre amb un procés 
d'assimilació de mode opcional, aquest és poc freqüent. 

el C2 Exemple Mailorquí Menorquí 

oclusiva cap tros Ikap##trosl [kauros] [km.lros] 

fricativa labiodental capfet lkap##fell [kaf'fet] [kaf.tfet] 
< 

(ii > fricativa sibi lant cap so Ikap##s::m/ [kat.1so] [kat.1so] ¡;; 

" " Ilasal Ikap##nasl [kan. toas] [kan.'nas] ~ cap nas 
~ g 

lateral cap Jlit lkap##Áill [kak'Áit] [kttÁ.'Áit] 

rótica cap ram /kap##ram/ [kar.'raru] [kar.tram] 

semivocal Cap iol /kap##jaU [kaj.'j>t] [kaj.'jat] 

oclusiva agafpa Igaf##panJ [gap'pa] [gap.'pa] 
~ fricativa labiodental agaffulls /gaf##fuj+zI [gaf.'fujs] [gaf.'fujs] < < 

~ 
> g fricativa sibilant agafsal /gaf##saV [gat.1sal] [gat.'tSalJ .... ¡: 

" ~ 
< nasal agafmel Igaf##meV [garn.'mel] [gam.tmEl] u o 

" ~ ~ "' lateral agafl/et !gaf##Áell [gttÁ'Áet] [gttÁ.'Áet] ~ 

rótica agaframs /gaf##ram+z1 [gar. trans] [gar.'rams] 

semivocal agafiots Igaf##jat+zI [gaj.jats) [gaj.j,ts) 

oclusiva fas por Ifa+z##porl [fas. tp;,] [fas.'po] 

"' > fricativa labiodental fasfom /fa+z##fumi [fas. 'fum] [fas.tfum] ¡: ;.. 
< ~ fricativa sibilant fas suc Ifa+z##sukl [fat.1sukJ [fat.1suk] u < 

" ~ fas nasa /fa+Z##noz+~/ [faz.'oo.za] [faz.tno.ZJ] ~ ¡¡; nasal 
~ ¡;; 00 

:! lateral fas IIwn /fa+z##Áuml [faÁ.'Áurn] (faÁ.tÁum] - rótica fas dure /fa+Z##riw+rI (far.'riw.r~] [far.'riw.ra] 

semivocal fas iOls Ifa+z##jat+zl [faj'jats) lfaj.'jats] 

....t oclusiva són cars /so+n##kar+zJ [solJ.'kas] [sou·'kas] 
« fricativa labiodental sónfreds Iso+n##frgd+zJ [sollJ.'fr;)ts] [sol1).'fmts] en « 
~ fricativa sibilant som se' Iso+m##sEtJ [son.'sEt] [son. tsEi] 
o;- lateral .~ón llils /so+n##Áit+zJ i [soÁ.'ÁiTs'j [so¡\.tÁítSJ .,. - rotiea son! ries Iso+mlfflrik+zI [ son.'rits] r son. triks] 

semivocal són iars Iso+n##j::>t+zI [soj.'jots) [soj.'j,ts) 
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~ sol post 
< 

/sol##p:ls+t/ [so1.'post] [SJI. 'post] 

'" 
~ solfe/' Isol##fe+r/ [sol.'fe] [sJl. 'fe] ~ 

V> ~ COllsonant < :=--l sol rebre IS::Il##fdb+c/ [s;)l.'r;}.j3c;}] [s;)1.'n~f~l 

vol iols Ivol##jot+zJ [vo'\' 'j;)ts] [v,'\' 'j,Ts] 

mirpisos Imir##piz+zJ (mir. 'pi .zus] [mir,'pLzus] 

=:~ mirflors /mir##fbr+zI [mir.'fbs] [mir.'fbs] 
V> ~ 
- -o consonant - ~ mirrams /mir##ram+zJ [mir.'rans] [mir.'rams J 

mil' iols /mir##j:Jt+zf [mir. 'j:)tsJ [mie. 'jots] 

~ 

< 
vull pOlS Ivuj##pot+zI [vuj .'p:)ts] [vuj·'PJtS] 

Ñ 
u 

[vuj. ' fl:¡s] [vuj.'fbs] O vullflors /vuj##flOf+zI 
V> 

~ - consonant 

'" vull rams Ivuj##ram+zI [vuj. 'rans] [vuj. 'rams] 
~ 

vulI ¡ors IV1.lj##jot+z/ [vuj,'jots) [vuj ,'jotS] 

5.4.1.2 Proposla d'análisi 

La hipótesi que se segueix en el present treball és que aquest comportament 
assimilatori del mallorquí i el menorquí es deriva, en bona part, de la interacció 
de dues restriccions de marcatge referents a les diferencies de sonicitat 
penneses entre consonants heterosil-labiques adjacents i les restriccions de 
fidelitat especifiques que advoquen per la preservació deIs trets de mode 
d'articulació. La restricció de marcatge COMPARTlu(Manera), situada més ava\] 
en la jerarquia, si bé no és la iniciadora del canvi de mode d'articulació, 
contribueix a decidir quina fesomia adopta el grup consonantic resultant i 
justifica I'assimilació regressiva de fiode quan una fricativa labiodental va 
seguida d'oc!usiva. 

En el capital 4, dedicat a l'africació de sibilants, s'ha argumentat que la 
restricció SONICITAT INTERSIL'LABICA era la responsable del procés 
d'africació, entes com a reforvament, que experimenta tota consonant sibilant 
en posició d'obertura quan va precedida de consonant oclusiva (cf. poi ser 
[p't.1SE]). En el present capital es constatara que aquesta restricció -o més 
ben di!, una versió d'aquesta restricció- també explica bona part deIs casos en 
que una consonant assimila el mode d'articulació de [a consonant següent. Cal 
recordar que aquesta restricció prescriu que el grau de sonicitat entre dos 
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segments heterosil'labics adjacents successius ha de ser igualo decreixent. Les 
relacions entre la sonicitat intersiHabica i l'assimilació regressiva de mode 
d'articulació ja es troben en l'estudi de Vennemann (1988), el qual atribueix 
les alternances de mode d'articulació delllatí classic o de ¡'italia que s'exposen 
a (153) a la L1ei del Contacte SiHabic, que es defineix a (154) en termes de 
for9a segmental, i a (155) en termes de sonicitat: 

(153) 

a. L/o/í clássic (Vennemann 1988: 37-38) 

MET -su> messui 
SUP-MOS> suro.mus 
SUEP-NOS > som.mus 
A TNUS > an.nus 

(1 54)L/ei del Con/acle S¡Uábic (Vennemann 1988) 

b.llaliá (Vennernann 1988) 

val+ci> var.ra 
dol+ra> dor.ra 
sal+n\ > sar.ra 
ten+n\ > ter.ra 

«A syllable contact A,B is the more preferred, the less the Consonantal Strength 
ofthe offset A aod the greater the Consonantal Strength ofthe anset B}> 

(155) SONICITAT lNTERS/L'LÁBICA (Clernents 1990, Alderete 1995, Bal-EI 1996, 
Shin 1997, Davis (1998), Davis & Shin (1999), Rose (2000), Gouskova 
2005) 

«La sonicitat entre segments heterosiHilbics adjacents successius ha de ser 
igualo decreixenu) 

Quan s'observen els fets del mallorquí i el menorquí, es constata que el canvi 
de mode d'articulació de la primera consonant es pot relacionar, gairebé 
sempre, amb la presencia d'una sonicitat intersiHabica creixent, és a dir, hi ha 
assimiIació quan la consonant en posició de coda és menys sonant que no pas 
la consonant en posició d'obertura: 

(156) MalJorquí i menorquí 

cap mas [kam.!mos] vs. tmpeu [um.'pew] 

dos I/i/s [doÁ. 'Áits] vs. dos peus [dos.'pews] 

un lIum [uÁ.1Áum] vs. unpeu [um. 1pew] 
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Tal com es constatara, pero. per tal de donar compte de manera sistematica del 
comportamenl del mallorquí i el menorquí , caldra. modificar lIeugeramem 
rescala de sonicitat assumida tins ara i també estabhr qmn grau de somettat 
intersiHabica creixent és permes en aquestes varietats. . 

Vegem, primer, quina jerarquia dóna compte de les seqüencles am~ una 
oclusiva en primera posició seguides de consonant, les quals, com que son les 
consonants menys sonants de totes, estan implicades sempre en. grups 
heterosi¡'¡abics amb una sonicitat creixent, llevat de quan van segmdes de 

consonant oclusiva: 

(157) Assimilació de mode d'oclusives 

oclusives < fricatives < nasals < liquides < semivocal s < vocals 

2 3 4 5 6 

I I cap!er 

I I . capmos 

I I cap JIU 
¡ 
• 

cap ¡al . 
y .. 

[kaf.'fet] [kam.'mos] [ka'("Áit] [kaj·'j,lJ 

Aquest tipus de consonants, coro s'ha vist, s'assimilen de manera sisten~¡Hica al 
mode d'articulació de la consonant següent menys quan van segUIdes de 
consonant sibilant i -óbviament- d'una altra consonant ocluslva. La 
restricció SONlClTAT INTERSIL'LÁBICA (158a), situada per damunt d'IDENT(
sonant) (158b), explica que aquest procés s'apliqui de manera sistemittica. El 
fet que no hi hagi assimi lació rcgressiva de made quao la conSO~la!1t ,seguent es 
sibi lant s'explica per I'activitat de la restricció de marcatge *[S,b][~lb] (158d), 
la qual prohibcix les seqüencies de sibilants adjacents (veg. el capltol 7, per a 
una justificació detallada d'aquesla restncc16 , el, seus efectes en baleru). La 
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reslficció COMP(PA) (\58e), inlfodulda eo el capítol 3, justifica que aquesls 
contactes es resolguin, també, amb assimilació regressiva de lIoc d'arÜculació. 

(158) Restricciolls 

a. SONICITAT INTERS IL'LÁBlCA (SoNTNTER): El grau de sonicitat entre els 
segments heterosil·lf¡bics adjacents succcssius ha de ser igualo decreixent. 
(veg. el cap. 4) 

b. IOENTlTAT(-sonanl) (IDENT(-som)): Els segOleots en correspondencia han 
de tenir la mateixa especificació per a [-50naot] (McCarthy & Prince 1995) 

c. IOENT(Manera) (IDENT(MA»: EIs segments en correspondencia han de tenir 
la mateixa especificació pel que fa al mode d'articulació. 

d. *(sib][sib]: Es prohibeixen les seqüencies de sibilants adjacents (veg. el cap. 
7) 

e. COMPARTIU(PA) (COMP(PA»: Els segments adjacents han de ten ir el mateix 
lloc d'articulació major (veg. el cap. 3) 

(159) Jerarquia de I'eslriccions del mallorqui j el menol'quí (provisional) 

*[sib][sib] » SONINTER, COMP(PA) » IOENT(-sonl), IDENT(PA) >, 
IOENT(MA) 

Tal com es pot observar en la jeranluia de (159), la restricció *[sib][sib] 
domina la restricció SONINTER, ordenació que es justifica per la relació de 
transitivitat que s'estableix entre aquestes dues restriccions: en el capitol 7, 
s'argumenta que, per tal de donar compte del procés de dissimilació de 
sibilants que opera en mallorquí i menorquí, cal que la restricció *[sib][sib] 
domini la restricció de fidelitaIIDENT(sib); d'altra banda, com es justifica més 
endavant, la restricció SON[NTER es traba dominada per la restricció 
IDENT(sib). La subjerarquia SONINTER » IDENT(-sont), com s'ha apuntat, 
explica que la consonant no sonant en posició de coda perdi el seu mode 
d'articulació i assimili el de la consonant següent per tal d'obtenir un contacte 
inlersiHabic més hannonic. D'altra banda, I'ordenació de COMP(PA) per 
damunt d'IDENT(-sont) i IDENT(PA) assegura q"e en les seqüencies d' oclusiva 
més nasal heterorganiques sigui necessari no solament un canvi de made 
d'articulació, que també satisfá SONINTER (cf. puc llar ·[pu~.'na]) , sin6 també 
un canvi de 1I0c d'articulació (cf. [pun.'na]). Els efectes d'aquesta jerarquia es 
poden observar en les taules de (160). Considerar restriccions com ara IDENT(
sont) o IDENT(sib) pressuposa considerar la restricció més general 
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lOENT(Manera). Aquesta restricció és irrellevant en tOt5 els casos. Ara bé, és 
necessaria per capturar el cosí que implica, en relació amb la fidelitat, un canvi 
de ruode d' articulació oclusiu per un de fricatiu no sibilant. Cal tenir present, 
en aquest sentit, que, de moment, no s ' han invocat restriccions de fidelitat que 
distingeixin aquests dos modes d'articulació (aelusiu i fricatiu no sibilant), ja 
que no s'ha trabat evidencia empírica per fer-ha: tOt8 dos tipus de consonants 
presenten el mateix comportament. En tot cas, aquesta restricció general 
(IDENT(MA)) ha d'estar jerarquitzada per dava!! de les restriccions de fidelitat 
específiques (IDENT(sib), IDENT(- sont)), per J'E/sew"ere Condition O el 
Teorema de Panini. 

a. 

(160) Contacte d 'oclusiva i consonan! en mallorqui i menorquí 

(160a) Oclusiva + fricativa labiodental 

puc ler Ipug##fe+r l [puf. 'fe] 

Ipug##fe+rl SONINTER I COMP(PA) IDENT(- son!) I IDENT(PA) 

[puk. 'fe] * : *! 
i 

IDENT(MA) 

b. o- [puf.'fe] I ! * * 

c. 

a. 

b. 

[pup.'fe] *! I 
, 

* I : 
(SONINTER » IOENT(MA) justifica assimilació de mode quan Cl =oclusiva 

i C2=consonant no sibilant) 

(l60b) Oclusiva + fricativa sibilant 

puc ser IpUg##SE+rI [PUL1sE 1 

Ipug##se+rI 
*[sib][sib] SONINTER I 

[puk. 'se] • i 
[put. 'se] *! i 

COMP 
(PA) 

*! 

I 
IOENT IOENT IOENT 

Hont) (PA) (MA) 

! 
* 

c. o- [put.'iSe] ! * 

d. [pus. 'se] *! I I * * 

(*[sib][sib] justifica assimilaeió nornés de !loe i no de roode quau C I=oclusiva i 
C2~sibilanl) 
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(1 60c) Oclusiva + nasal 

_ Seqüencies homorgimiques 

pof flejar IpJd##ned+a+r/ [IPJu.u~.lóa] 
, 

Ipod##ned+a+rl SONINTER ¡ COMP(PA) IDENT(- sont) ¡ IDENT(PA) IDENT(MA) 

a. [,pod.no.'5a] *1 I 

b. O'" Lpon.n~ . l óa] I * * 

a. 

b. 

c. 

d. 

(SoNINTE R » IOENT( - sont) justifica assimilació de roode quan C 1 = oclusiva i 
C2=sonant) 

- Seqüencies heterorg¿miques 

puc neJar Ipug##ned+a+rI Lpun.n~.loal 

Ipug##ned+a+rl SONINTER I COMP(PA) IDENT(- sont) i , IDENT(PA) IDENT(MA) 

[,pug.no. 'oa] * *! I 
I 

[,pud.no.'óa] *! ! * 

O' Lpun.n~ .lóa] * ! * * 

[,pUI).no.'oa] *! * 
, 

* ! 

(SoNINTER» IOENT(- sont) justifica assimilació de mode quan Cl= oclusiva i 
C2= sonant; COMP(PA) » lDENT(- sont), IDENT(PA) justifica l'assimilació 
regressiva de lloe d ' articulació en les seqüencies heterorganiques d ' ocJusiva 
seguida de nasal) 

poI mirar Ipod##mir+a+rl LpJm.mi.1ra] 

I 
IpJd##mir+a+rI SONINTER I COMP(PA) ¡DENT(-sont)1 ¡DENT(PA) IDENT(MA) 

a. [,pod.mi. 'ra] * I *' 
: 
1 

b. LpJb.mL1ra] *! I I * 
c. C? LpJm.mi.'ra] 

1 * I * * I 

(SoNINTER » IDENi(- sont) j ustifica assimilació de ruode quan Cl = oclusiva i 
C2= sonant; COMP(PA) » IDENT(- sont), IDENT(PA) justifica l'assimilació 
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regressiva de !loc d'aniculació en les seqüencies heterorganiques d'oclusiva 
seguida de nasal) 

(I60d) Oclusiva + líquida 

puc lamentar Ipug##lament+a+cl [,Pul.la.rnal}.'ta] 

Ipug##lament+a+rI SONINTER I COMP IOENT IOENT IOENT 
(PA) (-sonl) (PA) (MA) 

a. [ pug.lo.moQ'ta] * ! *1 

b. [ pud.la.mal). 'tal 
., , • 

c. cr Lpul.l~.m~·nJ..'ta] I * * * 

a. 

b. 

(SoNINTER » IDENT(- sont) justifica assimilaci6 de mode quan Cl =oclusiva i 
C2= sonant) 

(160e) Oclusiva + rótica 

puc riure /pug##riw+r/ [pur.'riw.ra] 

Ipug##riw+cJ SONINTER i COMP(PA) IDENT(-sonl) IDENT(PA) IDENT(MA) 

[pug.'riw.r.] * I *! 

[pud.'riw.r.] *! i • 
c. cr [pur.'riw.ra] I • * • 

a. 

b. 

(SoNINTER » IDENT(-sont) justifica assimilaci6 de mode quan Cl=oclusiva i 
C2= sonant) 

(160f) Oclusiva + semivocal 

poc iogurtlpok##jogurt/ [,poj.jo. 'yurt] 

/pok##jogurt/ SONINTER I COMP(PA) IDENT(-sonl) IDENT(PA) IDENT(MA) 

[ pog.jo.'yurt] • I *! 

[ podjo.'yurtl *! I * 

e. <r [,poj.jo.'yurtl I * * * 

(SONINTER » IDENT(-sont) justifica assimilació de mode quan CI= oclusiva i 
C2= sonant) 
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L'analisi es complica un xic quan s'analilzen les seqüencies en que la primera 
consonant és fricativa, nasal o líquida. El comportament que presenten 
aquestes consonants esta subjecte a una variabilitat que depassa les 
possibilitats explicatives de la restricció SONICITAT INTERSIL·LÁBICA. En 
efecte, en mallorquí -i. en menor mesura, en menorquí- . les fricatives 
labiodentals s'assimilen a la consonant segilent en mallorquí de manera 
sistematica i en menorquí de manera opcional, tot i que la sonicitat entre les 
dues consonants adjacents sigui decreixent, i, per tant no problematica per a 
SONICiTAT INTERSIL"LÁBICA (cf. agaf pomes [gap.'po.m.sl, agaf eols 
[gak.'kols]). L'aplieació de I'assinúlaeió regressiva de mode en aquests casos 
s'expliea per la restricció COMPARTlU(MA): 

(161) COMPARnu(MA) (CoMP(MA»: Les eonsonants adjaeents han de tenir el 
mateix mode d'articulació. 

Aquesta restricció no solament és responsable de desencadenar I'assimilació en 
casos com aquesls sinó que contribueix a decidir quina qualitat segmenta! 
adopta la consonanl en posició de coda per efeete de SONINTER, que ocupa una 
posició més elevada en la jerarquia. Per exemple. una seqüencia com ara puc 
lamentar també podria resoldre's amb un peocés de semivocalització. que 
satisfaria la restricció SONINTER. Aixo no és possible, pero, gracies a la 
restriceió COMP(MA), que fa preferible una seqüimeia com ara [pum.'mowr.l, 
amb assimilació regressiva de mode d'articulació, a una seqüencia com ara 
[puj .lmJw.ca], amb semivocali tzació. 

Per explicar els casos en que una fricativa labiodental va seguida 
d'oc1usiva, cal establir una jerarquia en que COMP(MA) domina IDENT(MA). 
Els efectes de la reslrieció COMP(MA) queden inhibits, peró, quan una 
fricativa labiodental va seguida d'oelusiva no homorgillliea (veg. la primera 
tau la de 163a). La restriceió SONINTER és la responsable del procés 
d'assimilació de mode quan la sonicitat és creixent, és a dir, en la resta deis 
casos. Lajerarquia que dóna compte de les resolucions d'aquests contactes és, 
dones, la de (162), i els seus efeetes són els que es llIostren en les taules de 
(163) i (164). 

(162)Jerarquia de restriccions del mal/arquÉ i el menorquÉ (provisional) 

*[sibJ[sib] » SONINTER, COMP(PA) » COMP(MA) » IDENT(-sont) » 
IDENr(MA) 
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a. 

b. 

a. 
b. 

a. 

b. 
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(163) Contacte de fricativa labiodental i consonan! no sibilant en mallorquí i 
menorquí 

( 163a) Fricativa labiodental + oclusiva 

agaJ cols Igaf##kol+zI [gaf.'bls] 
, 

CÜMP Igaf##kol+zI SONINTER I 

i (PA) 

[gaf.'bls] I *' 
<r [gak.'bls] i 

COMP IOENT IDENT 
(MA) (- sont) (MA) 

* 
* 

(COMP(MA» > rDENT(MA) justifica assimilació de made quan el = fricativa 
labiodenlal i e2 = oclusiva; en les seqüencies heterorgimiques els efectes 
d'aquestajerarquia queden inhibits per COMP(PA» 

agoJpa Igaf##panl [gaf. 'pa] 

Igaf##panl SONINTER I COMP(PA) COMP(MA) IDENT(- sont) IOENT(MA) 

[gaf.'pa] I *! 

<r [gap. 'pa] ! * 
(CoMP(MA» > IDENT(MA) justifica assimilaci6 de mode quan el = fricativa 
labiodental i C2 = oclusiva) 

(163b) Fricativa labiodental + consonant 50n311t (nasal. liquida semivocal) 

aga[mel lgaf##mel/ [gam.'rncl] 

Igaf##mel/ SONINTER I COMP(PA) COMP(MA) IDENT(-sonl) IOENT(MA) 

[gav.'mel] *! I * 

<7' [gam.'mel] ! * * 

(SoNINTER » IDE NT(-sont) justifica assimilaci6 de mode quan el= fricativa 
labiodental i C2= sonant) 
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,. 
b. 

a. 

b. 

a. 

agaJllet Igaf##ÁeV [gaÁ.'Áet] 

Igaf##ÁeV SONINTER I COMP(PA) COMP(MA) IDENT(- sont) lDENT(MA) 

[gav.'Áet] * i *' * 

<7' [gaÁ. 'Áet] 
, 
! * * 

(SON1NTER » IDENT(-sont) justifica assimilaci6 de mode quan el= fricativa 
labiodental i C2= sonant) 

agaframs Igaf##ram+zJ Igar.'rans] 

Igafll#ram+zI SONINTER ! COMP(PA) COMP(MA) IDENT(- som) IOENT(MA) 
, 

[gav.'rans] * , *! * , 
r:r [gar. 'rans] I * * 

(SoNINTER » IDENT(- sont) justifica assimilaci6 de mode quan e l = fricativa 
labiodental i e2= sonant) 

agaJiots Igaf##jot+zI [gaj.'jots] 

Igaf##jot+zI SONINTER ! COMP(PA) COMP(MA) IOENT(- sont) lDENT(MA) 

[gav. 'jols] * i *! * 

b . ... [gaj. 'jols] I • * 

(SON INTER » IOENT(- sont) justifica assimilació de mode quan CI= fricativa 
labiodental i C2= sonant) 

Com en el cas de les oclusives seguides de sibilant, en el cas de les seqüimcies 
de fricativa labiodental seguida de sibilant, la restricció *[sib][sib] també té un 
paper destacat. Tal com es pot observar en la taula de (164), l'assimilació 
regressiva de mode d'articulació, que donaria lIoc a una seqüencia de dues 
sibilants adjacents, tampoc no és possible perqué la restricció *[sib)[sib) es 
troba situada al capdamunt de la jerarquia. D'altra banda, i partint del supósit 
que les consanants fricatives en conjunt presenten el mateix grau de sanicitat, 
és rellevant el paper que té la restricció COMP(PA), ja que determina que un 
candidat COm el de (l64a), amb preservació del grup consonántic, sigui 
descartat cam a optim. Cal tenir en compte, pero, que una altra possibilitat és 
considerar que les sibi lants presenten un grau de sonicitat majar que no pas les 
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no sibilants, tal com s'ha proposat en altres (reballs com ara el de Wheeler 
(2003: 85) o Wheeler (2005); si fas aixi, una seqüéncia amb preservació del 
mode d'articu1ació seria descartada per la restricció SONINTER. 

a. 
b. 

c. 
d. 

(l64) Contacte de fricativa labiodental ¡consonan! sibilafl/ en mallorquí ; 
menorqui 

agafsallgaf##sal/ [gat.1sal] 

Igaf##sal/ *[sib][sib] SONINTER I COMP COMP IDENT lDr."NT 
, (PA) (MA) (-son.) (M A) 

[gaf.'sal] (*) *! * 

[gas. 'sal] *. * 

[gal. 'sal] *! * * 

<7- [gat.1sal] * ** 

Per explicar el eomportament de les seqüeneies de sibilant seguida de 
consonant, i teniot en compte la jerarquia establerta fios ara, cal establir que 
IDENT(sib) domina COMP(MA), de manera que s'evita I'assimilació en els casos 
en qué la sibilant va seguida d'oclusiva o de fricativa labiodental. De fet, les 
sibilants són les úniques obstruents que es resisteixen a aquest procés en aquest 
context (ef. agaf pomes [gap.'po.mas]; cap forma [kaf.'for.ma]), de manera que 
queda justificada la indominimcia d'IDENT(sib) respecte de COMP(MA). Les 
sibilants, a diferencia de la resta d'obstruenls, no sempre s'assimilen al mode 
d'articulació de la consonant següent per efecte de la restricció SONICITAT 
]NTERSIL"LÁBICA, tal com demostra una seqüencia com arajas nasa [faz. lno.za], 
en que, tot i que la sonicitat és creixent, no hi ha assimilació de mode. Sí que 
hi ha assimilació de mode, en can vi , quan van seguides de líquida (cf. fas Ilum 
[faÁ.'Áurn]; fas riure [faf' fiw.ra]) o de semivocal (cf. fas iogurls [,faj.jo'yurs]). 
Sembla, dones, que, perque hi hagi assimilació de mode, la sonieitat creixent 
entre els dos segments heterosi¡'¡ábies adjacents ha de ser de més d'un grau de 
diferencia~ efectivament, la sonicitat creixent entre una sibiJant i una líquida o 
entre una sibllant i una semivocal és majar que no pas entre una sibilant i una 
nasal (165). 
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(165) Assimilació de mode d 'arliculació de la sibilanlS 

oclusives < fricatives < nasals > 

2 3 

[doz. 'n¡ws J j 

Iíquides < 

4 

[dor.'riwsJ 
[doÁ.'Áits] 

semivocals < vocals 

5 6 

[doj.'jots] 
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Aquest comportament, i, corn es veura, també el de les nasals, dóna suporta a 
la idea defensada per Murray & Vennemann (1983), segons la qualla idonen.t 
d'un detenninat contacte intersi l'hibic varia d'acord amb la major o menor 
distancia de sonicitat entre els segments adjacents. Aquests aulors proposen 
una extensió de la Uei del Contacte Sil-h\bic, segons la qual la idoneilat d'un 
determinat contacte consonantic A.B, en que A i B són segments i a i beIs 
seus valoes de sonicitat, augmenta com més gran és el valor de a - b. Tenint en 
compte aixo, una seqüimcia com ara am.la constitueix una violació menor (- 1) 
d'aquest principi que no pas una seqüencia com ara alja (-4), i una seqüéncia 
com ara ca. la és més harm6nica (+5) que no pas una seqilencia com ara ca./a 
(+2). Seguint aquesta exlensió de la Uei del Contacte Sil·lábic, Clements 
(1990: 318) estableix la matriu de contactes intersil·labics de (J 66), en que els 
contactes intersi¡'¡ábies milloren de baix a dal! i d'esquerra a dreta. Segons 
aquesta matriu, dones, una siHabificació tipus al.a, amb una diferencia de 
sonieitat de - 5, exemplifica el pitjor tipus de contacte possible, mentre que una 
sil· labi ficació tipus a.la, amb una diferéncia de sonieitat de +5, exemplitica el 
millor tipus de contacte possible: 
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(166) Matriu de contactes sil'!ilbics (adaptada de Clements 1990: 319) 

V SV L N O 

V V.V V.SV V.L V.N E9 més harmónic 

SV SV.V SV.SV SV.L SV.N SV.O 

L L.V L.SV L.L L.N L.O 

N N.V N.SV N.L N.N N.O 

O lo vi O.SV O.L O.N 0.0 menys harmónic 

• menys harmonic més hal'monic 

vocals; SV semivocals; L- lí uides; N nasals; O-obstruent 

~n aquest senti.t, .una seqüencia com araJas nosa [faz.'n:).z~] (en que, partint de 
I escala de, somcl,tat de (165), la difer,oncia de sonicitat entre els dos segments 
adJ3cents es - 1) es menys ofensIva que no pas una seqüencia com arafias 11\ 
*[fi ' . ~ az. ,(wn] o fas IOgur/s [,faz.jo.'yurs] (en que, partint de I'escala de sonicital 
de (165), la distáncia de sonicitat és - 2, en el primer cas, i - 3, en el segon). Cal 
estabh.r, ,dones, ,que hl ha una restricció referent a la sonicitat que prohibeix que 
I~ S~fiICltat crelxent entre dos segments heterosiHabics adjacents successius 
sIguI de més d'un grau de diferencia, o, el que és el mateix, que la diferencia de 
~O~l~ltat entre dos segments heterosil'lilbics adjacents successius sigui igualo 
,"tenor a - 2 (veg. la fonmulació a 170). 

~~ introducció d'aquesta nova restricció ¡una petita matisació en Pescala de 
~OntClt~t ~el cataJa, condueix als resultats volguts. Aquesta matisaci6 afecta la 
Jera:~u13 mterna que s'estableix entre les líquides i, també, a les diferencies de 
someltat entre semivocals ¡les líquides. 

D'una banda, el fet que les nasals s'assimilin al mode d'articulació de les 
Cansonants I~teral s i n,o pas, de les vibrants sembJa que indica que la distancia 
e~t~e nasa.ls I laterals es maJOf que no pas la distancia entre nasals i vibrants. 1 
alxo hauna de ~lledar .re~~ctit en I'escata de sonicitat. És per aixo que es 
propasa una petJta V3n3CIO en ¡'escala de sonicitat en que les yibrants es 
desmarquen de la resta de líquides, 3mb un grau de sonicitat menor. 
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(167) Reformulació de l'escala de sonicitat 

f,,,;lusives < fricatives < nasals < vibrant < Iíquides < semiyocals < yocals 

2 3 4 5 6 7 

Amb tot, hi ha arguments tant de tipus tipológic com de tipus fonetic que 
reforcen aquesta escissió de les líquides en relació amb el seu grau de sonicitat. 

Shin (1997: 173), per exemple, propasa una variació de l'escala de sonicitat 
idéntica a la de (167) per tal de donar compte deis fets del toba batak, en qué la 
[,] assimila el mode d'articulació de la [1], pero no pas a la inversa, fet que 

indica, segons I'autor, que la sonicitat de [1] és majar que la de [rJ. 

(168) Assimilaci6 regressiva de moJe d'articulació en toba batak 

IrnarlaI)el --Jo [malláDe] 'nedar 

IlarsUl)gul##rohakkuJ ~ [tarsúD9ulrohakku] 'my spi,il awoke ' 

Tal com s'argumenta a Bonet & Mascaró (1997), la distribució de les rótiques 
en catalá i en altres lIengües romaniques sembla que també dóna suport a 
atorgar una major sonicitat a les bategants respecte de les vibrants. De fet, cam 
s'ha vist en el capital 4, els autors situen les vibrants en el grup de les 
obstruents i les bategants, en el grup de les semivocals. Aixo els permet 
explicar, per exemple, el procés de vibrantització que afecta les bategants 
precedides de consonant nasal o lateral alveolars heterosil'lábiques (honrar 
10nr+a+dI [un.'rat],Jolrar [foIr+a+r] [ful.'ra]), ja que, si no fas aixi, la sonicitat 

seria excessivament creixent (*[un. 1rat] , *[ful. 'ra)). 
En Iloc de pro posar una escissió tan radical entre bategants i vibrants pel 

que fa a la sonicitat, en aquest treball s'opta per atargar a les vibrants un grau 
de sonicitat menor que a la resta de liquides. De fet, I'escala de sonicitat de 
(167) és consistent amb la propasada per Parker (2002) per a I'espanyol (169), 
en la qual es prenen en consideració pafílmetres com ara la intensitat, la 
pressió, I'estructura fomüntica, el flux i la durada. En aquest estudi, es 
conclou el següent: «Specificall y, IV patteros as more sonorous than the flap Ir! 
10 times, as equivalent 7 times, and as less sonarous in 3 cases. The flap Ir! in 
tum ourranks the trilI 9 times and ties with it only once. There is not a single 
¡nstanee in which the mean vaIue for Ir! is significantly more "sonorous" than 
that of Ir!. r therefore posit that these Ihree natural elasses are universally 
ranked in arder laterals > fIaps > tri lIs» (Parker 2002: 233). 
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(169) Parker (2002: 233) 

onsetJ: asirion coda osition 
males females males females 

intensity 1> f > r I > r > r 1 ~ f l=r 
pressure l = r>r t = r > r l = r I~f 

FI ! - c > r l > r > r 1- f r = l 
flow I > r > r l > f - r I- f I-f 
duration r > l>r r > I > r I ~f 1- f 

Partint d'aquesta escala i invocant una restricció segons la qual la sonicitat 
entre consonants heterosil-labiques adjacents no pot ser igual o inferior - 2 
(170) s'obtenen els resultats volguts. En efec!e, situant aquesta restricció per 
damunt d 'IDENT(nas) i lDENT(nas) per damunt de SONINTER s' explica que la 
nasal assimili el made d'articulació quan la distancia entre aquesta consonant i 
la següent és de -2 (cf. un ¡lit, amb una distáncia de - 2) o inferior (cf. un iot, 
amb una distancia de - 3), i que, en canvi, es prescIVi quan la distancia 
intersil·h\bica creixent és menor (er. un riu, amb una distancia negativa de 
només - 1). Així mateix, la jerarquia *OtST S; - 2 » lDENT(sib) » SONlNTER 
explica que hi hagi preservació en casos del tipus dos nills (amb una distáncia 
de - 1 i que, en canvi, hi hagi assimilació en els casos en que la sonicitat 
creixent és majar (cf. dos rjus, amb una distancia de - 2; dos IIits, amb una 
distáncia de - 3, etc.). 

(170) *D¡ST ÁNCJA $" - 2 C*OlST :5 -2): Es prohibeixen les seqüencies 
consoniintiques heteros¡Hiibiques amb una diferencia de sonicitat igual o 
inferior a - 2. [La sonicitat creixent entre dos segments heterosiHiibics 
adjacents successius no pot ser de més d'un grau de diferencia.] 

El problema d'una formulació com aquesta és que és molt localitzada: aixó és, 
serveix per donar eompte deis fets del mallorquí i el menorquí, peró no hi ha 
evidencia que tingui una incidencia especial en la resta de dialectes del catata 
í, encara menys, en la resta de Ilengües. ' 

Diferents estudis ernmarcats en la teoria de l'optimitat, pero, sostenen la 
necessitat de refinar la formulaeió de la restricció SONlNTER en termes 
semblants als de (170) per tal de donar compte de la eomplexitat de les dades 
analitzades. Tal com és definida tradicionalment, la restricció SONlNTER 
prohibeix de manera absoluta la sonicitat creixent en consonants 
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heterosil'hlbiques adjacents. No obstant aixo, en algunes lIengües, encara que 
SONINTER hi té un paper, es permet un cert grau de sonicitat creixent. En altres 
lIengües, encara, aquest grau de sonicitat creixent es permet solament quan hi 
ha certes consonants implicades; es tractaria deis casos que s'analitzaven fa tot 
juSt un moment. 1, encara, en altres llengües, els contactes consonantics amb 
una sonicitat intersil·lil.bica decreixent també són susceptibles de millora; com 
eS veurá en el capítol 6, aquest és el cas del mallorquí. 

En el treball d'Alderete (1995: 48), en qué s'analitza el procés d'epéntesi 
en Winnebago, s' invoea una restrieeió que exigeix que la sonicita! en 
consonants heterosiHabiques no excedeixi un interval (171). L 'autor necessita 
recórrer a una restricció com aquesta per justificar que les seqüencies de 
coosonant oclusiva sorda seguida de sonan! es resolguin amb epéntesi (l72a) i 
les seqüencies d' oclusiva sonora seguida de sonant es resolguin amb 
preservació (l72b). La inlulció que hi ha al darrere d'aquesta restricció és 
semblant a la que hi ha al darrere de la proposada a (170): «C2 may not be ' too 
far above' Cl in sonority», aixó és, C2 no po! estar massa lIuny de Cl pel que 
fa a la sonicitat (Alderete 1995: 33). 

(171) Alderete (1995: 48) 

«el < e2 by no more than one sonority interval, where el and C2 are adjacent and el 
is syllable-fmal and C2 is syllable-initiab). [C I < e2 per no més d'un interval, en que 
el i C2 són adjacents i el es traba a final de sU'laba i C2 a principi de síl'laba] 

(In) L'epéntesi eo Wionehago 

a./hipresl 
b. /h.racabra/ 

[hiperes] 
[ha.r •. cab.ra] 

'k.now' 
'the taste' 

(*[hip.res]) 
(*[ha.ra.ea. ha.ra]) 

En el treball de Bat-EI (1996), en qué s'estudia la formació de mots compostos 
a partir de components truncats en hebreu modern, es proposa desglossar la 
restricció SONINTER en dues restriccions diferents: una que probibeix de 
manera categórica la sonicitat creixent entre síHabes adjacents (173a) i una 
altra~ menys restrictiva, que promou la distancia de sonicitat decreixent en 
consonants heterosi l'lábiques adjacents (173b), de manera semblant a la 
proposta de Murray & Vennemann (1983). 
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(173) Bal-EI (1996: 304) 

a. ~<crCONT: The onset of a syIlable must nOI be of greater sonority Ihan the last 
segment.» 

b. «OCONTSLOPE: «The greater the slope in sonority between the onset and the las! 
segment in the irrunediately preceding syllable ¡he better.» 

És interessant constatar com la restricció crCor-..rrSLOPE és considerada per Bat. 
El com una restricció gradient que avalua els diferents graus de distancia de 
sonicitat: les violacions d'aquesta restricció s'obtenen restant el grau de 
sonicitat de la consonant en posició d' obertura de la consonant precedent i el 
resultat. és restat del major grau de sonicitat possible. Un aspecte remarcable 
d'aquesta proposta és que no només la sonici!a! creixent és susceptible de 
millora sinó també la sonicitat decreixent. És per 3ixó que davant ¡'input 
/tapuz. mandarina! és millor el compost <da.pu.zi.na», amb una sonicital 
decreixent de +4 que no pas el compost <da.pu.ri.na», amb una sonici tat 
decreixent de +2. 

És possible trobar una formulació de SONINTER més sofisticada en els 
diferents !rebaHs de Gouskova (200 1, 2002, 2005), Baertsch & Davis (2003, 
2005) and Baertsch (2002). D'acord amb Gouskova, SONINTER no és una 
restricció única si nó una jerarqllia relacional de diferents restriccions sensibles 
a totes les distáncies heterosil'lábiques possibles (tant positives com negatives). 

(174) Adaptat de Gouskova (2001, 2002, 2005)" 

Sonicital creixenl 
*0IST - 6 » *0IST-5» *015T-4 » *DlST - 3» *DI5T - 2» *OlsT - l» 

Mateixa sonicilal 
*OlSTO» 

+---------- Soniótal decreixenl ----------+ 
*OIST+ 1 » *DIST +2» *DIST+ 3 » *DlST +4» *DI5T +5 » *DIST+6 

Aquesta restricció és relacional, perque estableix la bona formació d'una coda 
o d ' una obertura no de manera isolada sinó en relació amb I'oberta i la coda 

17 En els treballs de Gouskova, a diferencia de Clemenrs (1990), els grups de 
consonants amb una sonicitat ereixent es representen amb un valor positiu ('+'), mentre 
que els grups amb un grau de sonicitat decreixent es representen amb un valor negatiu 
r -'). A partir d'ara, dones, es fara servir la notaci6 de l'autora. 
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djacent, respectivament; aixo és, «what an onset or a coda must look like 
~epends on the adjacent consonant». El caracter relacional de la jerarquia 
roposada per Gouskova evoca, en cena manera, l'alineament harmonic 

fPrince & Smolensky 1993), en la mesura que, com més marcats són cadascun 
deIs membres individuals en la relació, més marcada és la relació; situats en el 
terreny deIs contactes intersiHabics, com més sonant és la consonant en 
posició d' obertura i menys sanant la consonant en posició de coda més 
marcada és la relació que s'estableix entre aquestes dues consonants. Tot i que 
aquesta jerarquia es deriva indirectament de les restriccions que regulen la 
sonicitat de les obertures i de les codes, les restriccions de la [amília 
tOISTÁNCJA són independents de les restriccions referents a la sonicitat de les 
obertures i les codes, contrariament al que es proposa a Clements 1990 i 
Baertsch & Davis 2003, 2005 and Baertsch 2002. De fet, les restriccions 
tDISTÁNClA són cegues al tipus de consonant situada en posició d'obertura i en 
posició de coda: les combinacions de consonants amb la mateixa sonicitat es 
veuen afectades de la mateixa manera, independentment del tipus de consonant 
situada en posició d'obertura o en posició de coda. Per exemple, tant la 
seqüencia consonantica 'k.n' (amb una disumcia creixent de +4) com la 
seqüimcia consonantica 's.l' (amb una distancia creixent de +4) es veuen 
afectades per la mateixa restricció, *DISTÁNCIA +4, tot i que les con50nants 
implicades siguin diferents. Aixo és el que )'autora anomena par/ial stratum 
behaviour: les seqüencies de consonants amb la mateixa distancia de sonicitat 
constitueixen un estrat, j cadascun d'aquests estrats és penalitzat per la mateixa 
restricció. A (175) s'exposa la matriu de contactes intersiHábics proposada per 
Gouskova, en que els contactes consonantics de cada columna presenten el 
mateix grau de sonicitat i es veuen, per tant, afectats per la mateixa restricció. 

(175) Matriu de contactes inlers¡Nirbics (adaptat de Gouskova 200 1, 2002, 2005) 

+7 +6 - 5 +4 +3 +2 +1 O -1 -2 - 3 -4 - 5 --6 - 7 

t.w s.w d.w z.w n.w Lw r.w W.W w.r w.l w.n W.Z w.d W.S w.L 
t.r s.r d.r z.r n.r Lr Lr r.1 Ln LZ Ld r.s r.t 

ti sJ dJ zJ nJ t.l Ln Lz Ld I.s LI 
t.n S.n d.n z.n n.n n_z n.d n.s n.1 

t.z S_Z d.z Z.z z.d Z.S z.t 
t.d s.d d.d dos d.t 

s.l s.s Ls 
t.t 

La restricció específica *D¡ST S; - 2 que s'invocava a (170) es pot substituir per 
la subjerarquia *DIST +6» *DIST +5 » *DIST +4 » *DIST +3 » *DIST +2, 
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la qual, situada per damunt d'IDENT(sib) i IDENT(nas) dóna compte deis fets 
del mallorquí i menorquí, tal com es pot observar en les taules iHustratives dI! 
(176) i (177): 

(176) 

a. són iJils !son##Áit+zJ [soÁ.ÁítS] 
Ison##'(it+zJ *O¡ST +2 IDENT(nas) 

a. [sop."íts J '! 

b. O" [sOÁ.,(ííS] 
, 

b. són rills Ison##riw+zI [son.ríws] 

/son##riw+zJ *015T +2 IDENT(nas) +DrsT+l 

a. O" [son.ríws] • 
b. [sor.ríws] '! 

c. [son.ríws] 
., 

(177) 

a. dos llits IdoZ##'(it+zJ [do,(.,(itS] b. dos rius /doz##riwzl [dor.ríws] 
Idoz##Áit+zJ *015T +3 IDENT(sib) IdoZ##riw zJ *DIST +2 11J1."NT(sib) 

a. [doz.Áhs] " a. [doz.ríws] " 
b. o- [doHitS] 

, 
b. & [dor.riws] • 

c. dos nius /doz##niw+zI [doz.níws] 

IdoZ##niw+zJ IDENT(sib) 'O¡ST+ 1 

a. o- [doz.níws] 
, 

b. [don.níws] '! 

L'escala de sonicÍlat proposada a (167), peró, complica l'explicació de les 
seqtiencies de vibrant seguida de semivocal (corr iardes), en que hi hauria 
d'haver assimilació regressiva de made d'articulació ja que la distancia de 
sonicitat entre aquests dos ti pus de segments és +2. Aquest, pero. no és el 
comportament del mallorqui i el menorqui (cf. aferr ¡agur!s [.,fErjo.'yursJ). 
Una primera solució al problema fÓra situar la restriccíó IDENT(rótica) per 
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lannrnt de la restricció *DISTÁNCIA +2. El fets relacionats amb l'epentesi i 
~ rnb !'escissió de palatals en mallorquí i menorquí, peró, recomanen una 
~nluci6 alternativa: partir d'una escala de sonicltat en que les líquides ocupen 
in mateixa posició que les semivocals, proposta que s'acosta a la de Wheeler 
(1987). Més endavant, es constatara que aquesta jerarquia és necessaria per 
donar compte d'altres comportaments del mallorquí i el menorquí, relacionats 
3mb la configuració segmental intrasiHabica permesa en mallorquí i menorquí, 
que expliquen, entre altres fenomens, la inserció d'una vocal de suport en les 
;"qiléncies finals de semivocal seguida de líquida (cf. aire ['aj.r.]; veg. el 
capitoliO) o el bloqueig de I'escissió en les seqüencies de lateral palatal 
seguida de consonan! (cf. mall. call pe!i! [bCp,.'tit], *[,bjl.p •. 'tit]; veg. el 

capitol 8). 

(178) Escala de sonicitat (definitiva) 

oclusives < fricatives < nasaIs < vibrant < semivocals, líquides < vocal s 

2 3 4 5 7 

Per tal de donar compte de la totalitat deis contactes del mallorqui i el 
menorquí, *OIST +2 ha de dominar les restriccions de fidelitat que advoquen 
pel manteniment del mode d'articulació de les consanants sibilants, nasals i 
rótiques (179). Aixó explica, com s'apuntava, que les sibilants assimilin el 
mode d'articulació de la lateral i de la vibrant següent, ja que la distancia de 
sonicitat entre aquest tipus de segments és +2 i +3, respectivament. Justifica, 
també, que les nasals només assimilin el mode d'articulació de les laterals i de 
les semivocals, ja que la diferencia de sonicitat entre aquests dos tipus de 
consonants és +2. 1 explica, finalment, que les líquides ¡les semivocal s no 
assimilin mai el mode d'articulació de la consonant següent, perque la sonicitat 
entre aquests segments consonfmtics i els següents no és mai igualo superior a 
+2. De fet, és precisament per aixo que no és necessari jerarquitzar les 
restriccions que controlen els canvis de mode d'articulació de les líquides per 
damunt de les restrÍccions de marcatge de la familia *DISTÁNCIA. Ara bé, els 
fets relacionats amb ¡'assimilació regressiva de lloc requereixen una jerarquia 
en que IDENT(lateral), IDENT(rótica) dominen COMP(PA) (veg. el cap. 3, 
dedieat a I'assimilació regressiva de 1I0c d'articulaeió). La restricció *DIS1 + 1, 
per la seva banda, es troba dominada per les restriecions de lidelitat IDENT(sib) 
i IDENT(nas) (1 97),jerarquia que explica que les sibilants no assimilin el mode 
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d'articulació de la nasal següent i que les nasals no assimilin el mode 
d'articulació de la vibrant següent. Cap d'aquestes consonants (sibilants, nasals 
i la resta de sonants) canvien el seu ruade d'articulació a causa de la restricció 
COMP(MA), ja que aquesta restrieeió es troba dominada per les restrieeions de 
fidelitat especifiques que advoquen per la preservaeió del seu mode 
d'articulació (i.e. IDENT(sib), [DENT(nas), [DENT(lat), etc.). A primer cop d'ull 
podria semblar que no cal desplegar tota aquesta colla de restriecions de 
fidelitat i que seria més economic per a l'analisi capturar la resistencia de les 
consonants sonants mitjan9ant una restricció general del tipus [DENT(+SOnt): 
aquesta restricció, pero, és insuficient per donar compte deis fets, ja que no hi 
hauria manera d'impedir, per exemple, un canvi de mode lateral per un de fotie 
o un can vi de mode rótic per un de lateral com a estrategies per satisfer 
COMP(MA). La restriceió IDENT(+sont), més general, esta situada més avall en 
la jerarquia. 

(179) Jerarquia de restriccions del mallorquí i el menorquí 
*0[5T +5 » *DIST +4» *DTST +3 » *D[ST +2 » IDENT(sib), (DENT(nas), 
IDENT(lat}, [DENT(rótica), IDENT(--consomUttic) » *OIST + 1, COMP(PA) » 
COMP(MA) >> IDENT(- sont)>> IDENT(MA) 

Aquesta jerarquia exemplifica la matriu de contactes intersil'lélbics permesos 
en mallorqui i menorqui de (180); tal com es pot veure en aquesta matriu, les 
consonants amb més restriccions d'aparició són les obstruents no sibilants, les 
quals solament poden apareixer en posició de coda quan van seguides d'una 
altra oclusiva o de consonant sibilant. La resta de consonants tenen més 
contextos d'aparició, per bé que no poden apareixer quan van seguides d'una 
consonant amb una sonicitat major de dos graus o més, és a dir, quan la 
distancia de sonicitat creixent que s'estableix entre aquestes consonants i la 
segUent és de +2 o superior. En la matriu, d' altra banda, els contactes milloren 
d'esquerra a dreta i de baix a dalt, fet que reflecteix la constatació que, com 
més decreixent és la sonicitat, més harmonic és el contacte intersil'lélbic. 
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(180) Oplimitat deIs contactes inlersi¡.[(¡bics en ma/lorquí i menol'quí 

Obertura 6 5 

Coda V SV/L 

6 
5 
4 
3 

2 

V O - 1 
SVIL +\ O 

V 

N 

F 

O 

- harmonic 

V: vocals 
SV: semivocals 
L: liquides ([1] & [e]) 
T: vibrants 
N: nasals 
F: fricatives 
O: oc1usives 

4 3 2 

V N F O 

- 2 - 3 -4 - 5 + harmonie 

- \ - 2 - 3 -4 
- 3 
- 2 

- 1 

O - Ilannonte 

+ harm(mic 

Distancia de sonicitat no permesa per 
a les obstruents no sibilants. 

Distancia de sonicitat no permesa per 
a les sonants i les sibilants. 
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Les taules de (181) exemplifiquen els efeetes de la jerarquia de (179) quan la 
primera consonant és sibilant. No s 'han tingut en compte les seqüencies de 
dues sibilants, que es resolen amb un procés de dissimilació per efecte de la 
restricció *[sib][sib] (veg. el cap. 7), ni tampoe les seqüéncies amb una sibilan! 
prepalatal, que s'estudien en el capitol 8. 

(181) Contacte de sibilant alveolar + consonant en mallorquí i menorquí 

(181 a) Sibilant alveolar + oclusiva 

IdoZ##pow+zJ 
lDENT COMP COMP IDENT 

(sib) (PA) (MA) (- sonl) 

a. o- [dos. 'pows] * * 
b. [dop. 'pows 1 *' 

(1DENT(sib» > COMP(MA) justifica la manca d'assimi lació de mode quan el = 
sibilant alveolar i C2= oclusiva) 
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(181 b) Sibilant alveolar + fricativa labiodental 

dos ji/s Idoz##fiI+zI [dos'fiIs] 

Idoz##fiI+zI IOENT 7~MP (sib) PA) 

a. o- [dos.'fiIs] 
, 

b. [dof'fiI s] '! 

COMP JOENT 

(MAl (-sont) , 

(~D.ENT(sib» > ~oMP(~)j.ustifica la manca d'assimilació de mode quan el '= 

slbIlant alveolar I e2= fricativa labiodental) 

(181 e) Sibilant alveolar + nasal 

dos 1I01lS Idos##nJw+zI [doz, 'nJws] 

Idoz##now+zI IOENT *DIST+ l 1 COMP COMP IOENT 
(sib) IPAl (MA) 1- sonIl 

a. O" [doz. 'nJws] , i , 
b. [don,'nJws] *! ¡ * 

(~D~NT(sib»> *DIST +1 justifica la manca d'assimilació de ¡nade quan el::;:: 
slbilant alveolar i C2= nasal) 

(181 d) Sibilan! alveolar + lateral 

dos /lils Idoz##Ái!+zI [doÁ'Áits] 

IdoZ##Áit+zI *DJsr+3 

a. O' [doz.'Ái!s1 *! 

b. [doÁ.',<its] 

IDENT 
Isib) 

, 

COMP COMP IOENT 
(PA) lMA) ( sonIl 

* 

* 

(*DLST ~2 » IOENT(sib) justifica l'assimilació de made quan el = sibilant 
alveolar (e2 = lateral: la distancia de sonicitat entre aquests dos segments és +3) 
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(181 e) Sibilant alveolar + vibrant 

dos rius /doz##riw+zJ [dor.'riws] 

/doz##riw+zJ 
*0 IsT+2 

a. [doz. 'riws] '! 

b. O' [dor.'riws} 

IDENT 
(sib) 

, 

COMP ~OMP IDENT 

(PAl MA) (. sont) 
, 

I 
, 
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('0[5T +2 » IDENT(sib) justifica l'assimilació de mode quan Cl ~ sibilant 
alveolar i Cl = vibrant: la distancia de sonicitat entre aquests dos segments és +2) 

(181 f) Sibilan! alveolar + semivocal 

dos ¡agurls IdoZ##jogurt+zI Ldoj.jo.'yurs] 

/doz##jogurt+zI 
*0IsT +3 lDENT COMP COMP IDEl\'T 

(sib) (PA) (MAl sont 

a. [,doz.jo'yurs ] '! 
, 

b. o- [,doj.jo.'yurs] 
, , 

(*OIST +3 » IDENT(sib) justifica l'assimilació de mede quan el = sibilant 
alveolar i el = vibrant: la distancia de senicitat entre aquests dos segments és +3) 

Les taules de (182) exemplifiquen els efectes de les restriccions *DIST + en les 

seqüimcies de nasal seguida de consonant. 

(182) Contacte de nasal + consonal1f en mallorquÍ i merlorquÍ 

(182a) Nasal + oclusiva 

som quatre /som##kwatrl [sol).'kwa.tra] 

Isom##kwatrl 
IOENT COMP (~~~ 

IDENT 
(nas) (PA) (MA) 

a. o- [SOD.'kwa.tro] 
, 

b. [sok. 'kwa.tra] '! 
, 

(IDENT(nas) » COMP(MA) justifica la manca d'assimilació de ruode quan Cl = 
nasal i e2 = oclusiva) 
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(1 82b) Nasal + fricativa labiodental 

somfreds /so+m##fred+zI [son]. !frets] 

/som##frEd+z! IDENT 
(siiJ) 

a. o- [sOI1]. 'frEíS) 
b. [sof.'frEIs] *' 

COMP 
(PA) 

COMP IDENT 
--'-MA) íM~) 

* 

* 

(JDEN~(nas) >~ C?MP(MA) justifica la manca d'assimilació de made quan el == 
nasal. e2 = frIcativa labiodental) 

(182c) Nasal + fricativa sibila.nt 

SOIll sel /so+rn##setJ [son. 15et] 

Iso+m##set/ *[sib][sib] 

a. o- [son.lsetJ 
b. [sos. '"t] *' 

IOENT 

_(nas) 

* 

COMP COMP IOENT 
(PA) íMA) (M~ 

* 

* 

(EIs . ef:~te; ~e la)erarquia IDE~~nas) ~> COMP(MA) queden inbibits per la 
r~s~ncclO [slb][stbJ, que tambe lmpedelx l'assimilació de mode quan e2 = 
slbllant) 

(l82d) Nasal + lateral 

són I/its /so+n##f.il+z! [soÁ.'Áfis] 

/so+n##Áit+z! *OrsT +2 rOENT COMP COMP IOENT 
ínas) (PA) --'-MA) (~ 

a. [SO]1. 'Áils] *' * 
b. o- [soÁ.'Áits] * * 

(*DIST+2 ~> .ID~NT(nas) justifica j'assimilació de mode quan el = nasal i e2 = 
lateral: la distancia de sonicitat entre aquests dos segments és +2) 
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(182e) Nasal + rotica 

són ";1IS /so+n##riw+zJ [son.'riws] 

/so+n##riw+zJ IOENT *DIST +I COMP COMP IOENT 
(nas) (PA) (MA) --'-M~ 

a. o- [son. 'riws] * * 
b. [sor, 'riws] *! * 

(IDENT(nas) » *DIST +1 justifica la manca d'assimilació de mode quan CI ~ 
nasal i e2 = rotica: la distancia de sonicitat entre aquests dos segmenrs és + 1) 

(182f) Nasal + semivocal 

són iots /so+n##jot+zI [soj .ljots) 

/so+n##jot+z! *0Isr +3 IOENT COMP eOMP IOENT 
(nas) (PA) (MA) (MA) 

a. [so]1.'joís) *' * 

b. o- [soj.'jots] * * 

(*DIsr +3 » IDENT(nas) justifica la manca d'assimilaci6 de mode quan el = 
nasal i e2 = semivocal: la distancia de sonicitat entre aquests dos segments és 
+3) 
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La jerarquia de restriccians propasada preveu que quan la consonan! en posició 
de coda és lateral, rotica o semivocal no opera l'assímilació regressiva de 
mode (183). 

(183) Lateral, ratica, semivocal + consonant 

(183a) Lateral + consonant 

vol iots /vol##jot+z! [vol.. 'joíS] 

/vol##jol+z! IOENT *D[SrO COMP COMP laENT 
(Iatl (P~ (M~ (MA) 

a. o- [voÁ. 'jots] * * 

b. [voj. 'joíS) *' * 
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(183b) Rótica + consonant 

corr ;ardes lkofr##jafd~+zJ [kor.'jar.oos] 

/k:orr##jard+a+zI IDENT 

I (rótica) 
a. O" [kor.'jar.ó,s] 
b. [koj. 'jar.ó,s] '! 

(183c) Semivocal + consonanl 

vu/l rams Ivuj##Áit+zJ [vuj .'Áits] 

*Dlsr + l 

• 

COMP 
(PA) 

• 

Ivuj##Áit+zI IOENT 
I (-<:ons) 

*DlsrO COMP 
(PA) 

a. O" [vuj. 'Áits] • 
b. [YUÁ.'Áils) '! 

COMP IOENT 
(MA) (MA) 

• 
• 

COMP IOENT 
(MA) (MA) 

• 
• 

Cal apuntar, finalment, que introduir la jerarquia de restrieeions de la família 
*OIST implica que les seqüéneies d'obstruent no sibilant seguida de eonsonant 
es resolguin amb assimilació de made a causa d~aquestes restriccions (cap 
mOr/, per *OIST +2; eap /luna i eap iot, per *O¡ST +4; agaf l/unes i agaf iOls, 
per *OIST +3), etc. 

5.4.2 L 'assimilació regressiva de mode en eivissenc 

En eivissenc coHoquial, l'assimiIació regressiva de made se circumscriu a les 
seqüéneies d'oclusiva seguida de lateral o nasal homorgániques, eom en la 
majoria de varietats del catalá. 

(184) Eivissenc coHoquial 

po/lamentar 

poI nedar 

cap mor! 

Ipod##I,ment+a+r1 
Ipod##ned+a+rl 
Ikap##mortl 

[,pol.l,.m,u.' ta] 
[,pon.n,.'óa] 
[kam.'mort] 

Es detecten, dones, tres condicions perque es produeixi l'assimiJació regressiva 
de mode d'articulació en aquesta varieta!: a) la consonant en posició de coda 
ha de ser oclusiva (cf. són l/iris [soJl.'ÁLris]), agaf molls [gav.'moÁs], sense 
assimilaeió); b) les eonsonants adjacents han de ser homorganiques (cf. pue 
lamentar [pug.lo.m'Q.'ta], sen se assimilació); e) les consonants adjaeents han de 
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compartir el tret de mode d'artieulaeió [-continu] (cf. pOI ril/re [pod.ñw.ro] , 
sense assimilació). .. 

L'efecte d'aquestes condicions es pot capturar mvocant tot un conJunt de 
triccions de fidelitat que bloquegen ['activitat de la restriccions de marcatge 

::la família *O¡ST +, promotores del eanvi de mode d'articulació. 
Pel que fa a la primera condició, cal tenir present que, segons l'escala de 

nicitat propasada, )'única consonant sonant que pot estar lmpllcada en 
:~nsicions siHabiques amb una sonicitat creixent é.s la nasal (cf. S?~ 
lomentables (+2), són rics (+1), són iols (+2)): Per eVItar que es prod~elXl 
['assimilació de mode en aquests casos, nomes cal situar la restncclO de 
fidelitat IDENT(nas) per damunt de les restriccions *OIST + (185). 

(185) Eivissenc coHoquial 

/so+n##rik+zI IOENr(nas) *DIST+I *Dlsr+2 

a. o- [son.!riks] * 

b. [sor.'riks] *' 
/so+n##Áum+zI 

a. o- [SOJl.' Áums] • 
b. [soÁ.'Áums] *! 

Iso+n##jot+zI 

a. O" [SOJl.'jols) • 
b. [soj.'jots] *' 

El fet que I'assirnilació de mode no afecti les sibilants s'explica per la 
jerarquitzaeió d'IDENT(sib) per damunt de les restriccions *O¡ST + (186). El fet 
que no afeeti les fricatives labiodentals, d'altra banda, es relaCIOna amb les 
restriccions de fidelitat que donen compte de la segona i de la tercera condició. 

(186) Eivissenc coHoquial 

Idoz##Áok+zI IDENT(sib) *015r+3 

a. O" [doz'Áoks] * 
b. [doÁ.'Áoks] *! 

Idoz##jot+zI 

a. O" [doz.'jols) * 
b. [doj.~ols) *! 
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La segona condició es pot fonnalitzar jerarquitzant la restricció IDENT(PA) per 
damunt de les restriccions *DIST+. IDENT(PA) impedeix que Operi 
l'assirnilació en les seqüencies d'oclusiva seguida de consonant no 
homorgánica (187). 

(187) Eivissenc col'loquial 

a. po/nedar /p~d##ned+a+rI Lp:m.n~. '5a] 

Ipod##ned+a+rI IDENT(ObsPA) *Dlsr+2 
a. [pod.n •. 'óa] *! 
b. O" (,pon.n •. 'óa] 

b. sap nedar /sab##ned+a+r! [.sab.na, 'óa] 

Isab##ned+a+r IDENT(ObsPA) *DIST+2 

a. O" [sab.n •. 'óa] * 
b. Lsan.na,'(')a] *! 

De retruc, impedeix que les seqüencies de fricativa labiodental (no protegides 
per cap restricció de fidelitat específica referent al seu mode d'articulació) 
seguida de nasal no homorganiea (agaf nOlls [ •. yav.'nows]), lateral (agaf /lits 
[ •. yav.'ÁitsJ), rótica (agaf roses [ •. yav.'ro.z.s]) o de semivocal (agaf ;OIS 

[ •. yav.]ols]) es resolguin sense assimilació de mode, ja que es tracta de 
seqüencies heterorgániques (188). En el capítol 3 s'ha invocat la restricció 
IDENT(OcIPA), per explicar la manca d'assimilació de Iloe d'articulació 
d'aquestes consonants. Ates que ara iníeressa incloure-hi també les obstruents 
no sibilants, és convenient substituir la restricció específica IDENT(OclPA) per 
la restricció més generaIIDENT(ObstruentPA). Els efectes d 'aquesta restricció, 
óbviament, es veuen parcialment matisats per la jerarquització d ' IDENT(sib), 
que ocupa una posició més elevada. 

(188) Eivissenc 
I.gaf##now+z! 

a. (7 [a.yav.1n:lws] 

b. [ •. yan.'nows] 

10ENT(ObsPA) *Dlsr + 

* 
*! 
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lagaf##Áit+z! 

a. O" [o.yav.'Áils] * 

b. [ •. yaÁ.'Áits] *! 

/agaf##roz+~+zI 

a. r:::r [;;,.yav.1ro.z:;:Is] * 

b. [;;,. yar.1ro.z;;,s] *! 

lagaf##jot+z! 

a. O" [ •• yav.'jols] * 

b. [ •. yaj.'jots] *! 

La tercera condició, finalment, es pot formalitzar jerarquitzant la. restricció 
IDENT(continu) per damunt de les restriccions *DI5T +, fet que explica que les 
clusives assimilin el morle d'articulació deIs segments no continus següents 

~Iateral i nasal), peró no deis segments continus següents (vibrant o semivocal) 
(veg. les taules de 189). 

(189) Eivissenc col'loquial 

a. cap morl /kap##morV [kam.'mort] 

Ikap##mortl IDENT(cont) *Dlsr +2 

a. [kab.'mort] *! 

b. O" [kam.'mort] 

b. pOI riure /pod##riw+r/ [pod.'riwra] 

Ipod##riw+rl IDENT(cont) *DrsT+3 

a. O" [pod.'riwr.] * 

b. [por.'riwr.] *! 

c. 101 ;OIS Itot##jot+z! [,tod.jots] 

Itot##jot+z! [DENT(con') *DlST+4 

a. O" [tod.'jols] * 

b. [toj.'jols] *! 

Aquesta jerarquia, de retruc, explica que les fricatives labiodentals no assimilin 
el mode d'articulació de la nasal bilabial segUent (agafmolls [ •. yav.'moÁs]), ja 
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que I'assimilació implicaria una transgressió de la restricció rOENT(Cont) 
(vegeu la laula de 190). 

(190) 

lagaf##moÁ+zI IDENT(cont) *DIST+ I 

a. r::r [a .yav.1m:lÁs] • 
b. [ •. yam.'mo,(sj 

La jerarquia de restriccions de l'eivissenc és, dones, la que figura a 
contiouació: 

(191) Jerarquia de reslriccions eivissenc (simplificada) 

lDENT(sib), IDENT(nas), IDENT(cont), lDENT(ObsPA) » {' DIST+I, 'DIST +2, 
·DIST+3 ... } 

5.4 .3 Al/res estrategies: inserció, elisió, l'esil'/abificació, assimilació 
progressiva 

Arribats aqui cal considerar la possibilitat que es desencadenin ahTes 
estrategies per satisfer les restriccions referents a la sonicitat intersiHabica. Es 
podria desencadenar, per exemple, un procés d'elisió de la consonan! en 
posició de coda (puc moure [pu. 'm~w.faD o un procés d'inserció (puc moure 
[,pu.ko.'mow.r.]). Les restriccions ALlNEEU-Mots, ALINEEU-Prefix i MAX-IO, 
adduldes ja en el capitol 3, bloquegen l'aplicació d'aquestes estrategies. Basta 
afegir aquestes restriccions a la jerarquia proposada (en les jerarquies següents 
s'hi han afegit restriccions introduYdes en apartats anteriors, tot i que no siguin 
rellevants en aquest capitolIo 

(192) Jerarquia de restriccions mallorquí i menorquí 

AUNEEU-Mots, ALINEEu-Prefix, *[sib][sibj, 'DIST +2 » MAX-IO » 
IDENT(sib), IDENT(nas), lDENT(lat), lDENT(rótica), lDENT(--<:ons) » 'DIST + 1, 
COMP(PA) >> COMP(MA)>> IDENT(- sont) >> IDENT(MA), lDENT(PA) 
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(] 93) Jerarquia de resfriccions eivissel1c 

IDENT(sib), IDENT(nas), lDENT(cont), lDENT(ObsPA), IDENT(lab), IDENT(dor) 
:» ALlNEEU~Mots. ALTNEEU~Prefix » MAX-rO » {*OIST +1, *OlsT+2 ... } » 
IDENT(- sont) » COMP(PA), COMP(MA) » lDENT(NasPA), lDENT(cor), 
lDENT(MA) 
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La resiHabificació és una altra de les estratégies possibles quan una oclusiva o 
una fricativa labiodental van seguides de lateral o de rotica (cap lament 
'[,ka.pl., 'men], puc riure *[pu. 'kriw.r.J). Una manera de bloquejar aquestes 
estrategies és invocant les restriccions que demanen l'alineament entre 
categories prosodiques, tal com fan Colina (1995: 31), Dols (2000: 298) o 
Wheeler (2005). Una restricció com la de (194) impossibilita, en efecte, una 
resil'labilicació com la que s'addula, ja que el Iímit esquerre de la paraula 
prosódica no coincideix amb el Iími! esquen·a de la síl·laba. Una altra manera 
de donar compte de la impossibilitat d ' aquesta estrategia és invocant una 
restricció que demana la uniformitat en l'organització sil'J:ibica en tates les 
ocurrencies d 'una paraula prosódica, tal com fa jiménez (1997, 1999), i 
reforrnula Wheeler (2005) (195). 

(194) AUN(?P, E, cr, E): El Hrnit esquerre de la paraula prosódica ha de 
coincidir amb el límit esquerre de la síHaba (Colina 1995, Ools 2000, Wheeler 
2005) 

(l95) UNIFORMITAT SIL'LÁBICA: L'organitzaci6 sil ·tabica deis elements en la 
frase fonológica ha de ser la mateixa que en la paraula prosódica (Jiménez 
1997, 1999; Wheeler 2005) 

En el cas de les seqüencies d'oclusiva seguida de fricativa labiodental (cap fet, 
pue fer) podria desencadenar-se un procés d ' africació, entés com a 
refon;ament, de la fricativa, tal com ocorre en les seqüencies d'oclusiva 
seguida de sibilant (puc ser). De fet, en un registre més acurat és possible 
sentir realitzacions com aquestes ([kap.'ji1'etj, [pup.'pteJ), El fet que sigui 
preferible I'assimilació total (pue fer [puf.'fe]) a l'africació de la segona 
consonan!, cal atribuir-ho a la restricció COMP(MA), situada for9a avall en la 
jerarquia, En el cas de les oclusives seguides de sibilant, els efectes d'aquesta 
darrera restricció queden bloquejats, com s 'ha vist, per la restricció *[sibJ[sib]. 

Cal considerar, també, la possibilitat que es desencadeni la geminació quan 
la primera consonant és oclusiva i la segona, rotica o lateral alveolar (cap 
lamen! *[,kap.pl • .'meQtJ), tal com ha ocorregut diacronicament en altres 
lIengües, com ara I'italia o I'alemany, o com ocorre en catala en determinats 
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contextos (cf. poble ['pob.bloJ). Les mateixes restriccions adduYdes a (194) i 
(195) donarien compte de la manca d'aplicació d'aquestes estratégies. 

Finalment, el canvi de fiade d'articulació de la consonant en posició 
d'obertura tampoc no és una estrategia possible per l'activitat de les 
restriccions de fidelitat referents a la preservació deIs trets associats a les 
consonants situades en posicions perceptualment prominents, com és la posició 
d'obertura. 

5.4.4 Alu'es interpretacions de l'assimilació regressiva de made d'articlIlació 

Cal fer notar que es podrien adduir al tres interpretacions de l' assimilació 
regressiva de fiede d'articulació, com ara que aquest procés esta motivat, no 
pas per requeriments sil·labics com els addui'ts en aquesta secció, sinó per 
condicionaments de tipus més aviat fonetic. Per exemple, Coté (2000), seguint 
I'estudi d'Ohala (1990), propasa una analisi de les seqüéncies amb una 
sonicitat creixent basada en la prominencia perceptual de detel11linades 
consonants: el fet que les oclusives depenguin deIs indicis contextuals 
proporcionats per la consonant següent fa que sigui preferible que ocupin una 
posició prevocálica (que és el millor context per a la percepció de l'oclusiva) 
que no pas una posició preconsonantica (que és un context menys favorable 
per a la percepció de la consonant oclusiva). Aixo podria explicar que 
detenninades varietats insereixin una vocal en aquest tipus de contactes (i.e. 
alguerés). Cal dir, pero, que aquesta no és la millor interpretació per al 
comportament del catalá de Mallorca i Menorca, en que no hi ha inserció 
vocalica sinó assimilació regressiva de mode d' articulació. D'altra banda, cal 
tenir en compte que hi ha assimilació regressiva de mode fins i tot en aquells 
contextos preconsonantics en que els indicis acústics que informen sobre 
l'especificació de les consonants són maxirnament favorables, com, per 
exemple, davant de consonant sonant. 

5.4.5 Resum 

A continuació es detaIlen les jerarquies de restriccions de donen compte del 
comportament del balear pel que fa a l'assimilació regressiva de mode 
d'articulació. 
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(196) Jerarquia de restriccions mallorquí i menorquí (simplificada) 

*DIST+2, *[sib][sib], ALINEEU-Mots, AUNEEu-Prefix, UNIFORMJTAT cr 
MAX-IO 

IDENT(sib), IDENT(naS), IDENT(lat), IDENr(rot), IDENT(--<:ons) 
*D(5T + 1, COMP(PA) 

COMP(MA) 
IDENT(- sont) 

IDENT(MA),IDENT(PA) 

(197) Jerarquía de restriccions eivissenc (simplificada) 

IDENT(sib), IDENT(nas), IDENT(cont), IDENT(ObsPA), IDENT(lab), IDENT(dor), 
UNIFORMTTAT cr 

ALlNEEU-Mots, ALrNEEU-Prefix 
MAX-IO 
*DIST+l 

IDENT( -sont) 
COMP(MA), COMP(PA) 

lDENT(NasPA), lDENT(cor),IDENT(MA) 
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E~ ROTACISME EN MALLORQui p. 

6.1. lNTRODUCCIÓ 

Aval/, qlle fa baixada (segona part) 

El rolacisme és un fenomen segons el qual una consonan! esdevé rótica ([f]) o 
aproximanl ([J]) en determinats contextos. En mallorquí, aquest fenomen 
afecta les consonants fricatives alveolars quan es troben seguirles de consonant 
sonora. Segons Recasens (1996), el rotacisme en mallorquí és un tret idiolectal 
que pot haver estat motivat per la percepció erronia de la s sonora en posició 
implosiva. També apunta com a possible origen históric d'aquest fenomen el 
contacte del subdialecte amb els parlars occitans i també sards, en qué també 
hi ha rotacisme, en posició interior de mol i entre mOlS o Finalment, afegeix 
que, en parles acurades o en gent Iletrada, aquest fenomen es dóna en menor 
grau o és practicament inexisten!. Alcover (1908-1909: 294) ja es referia al 
procés de rotacisme, i puntualitzava que es tracta d 'un procés que opera, 
sobretot, dayant m i n. El !reball de MolI (1934: 35), per la seva banda, afegeix 
altres contextos d'aplicació del fenomen. L'autor no descriu els contextos de 
manera sistematica, pero en dóna alguns exemples: colgar es darrer 
[koI.JaJ.da. 're] , es dia [.J. 'di..] (per tant, davant de [d]), es meu eSlimal 
[~l'lme.was.ti.lmat]. des meu COI' [d:~u . mew"k::>] , dos mocadors LdoJ.mo.ca.1óos] (i, 
dones, dayant [m]), mules gua pes [,mu.1.J.'gwa.p.s] (per tant, dayant [9]), dues 
vaques [,du .• J.'va.c.s] (i , per tant, davant [v]). Veny (1998) també fa referencia 
al fenomen i especifica que es dóna davant de les consonants sonores In , n, d i 
g, i no esmenta les consonan!s sonares b i v. En el seu treball dedicat als 
contactes consomlntics en mallorquí, Dais (I993b: 73) estableix una 
generalització de les dades aportades pels estudis anteriors, i afirma que aquest 
fenomen es dóna davant de qualsevol segment sonar no sil'labic, aixo és, 
davant de consonant sonora, a excepció deis casos en que opera el procés 
d'assimilació regressiva de mode d'articulació (cf. has lamenlal, has rigul, 
dues hienes; veg. el cap. 5) o de dissimilació de mode d'articulació (cf. has 
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sabut; veg. el cap. 7). Per tant, es pot concloure que aquest fenomen es dóna 
salament davant de consonant obstment no sibilant o davant de consonant 
nasaL 

Cal puntualitzar, pero, que l'acompliment d'aquest procés depen, en gran 
mesura, d'altres faetors, com ara el tempo de parla, i que en parlants que no 
solen pract icar-lo apareix en partícules d'ús freqüent~ com són els clítics (es 
has, dues, pes, ses, etc.), seguits de mot comen,"t en una d'aquelle; 
consonants. També es registren certes asimetries en funció de les consonants 
que segueixen la fr icativa alveolar: el rotacisme es mostra lIeugerament més 
freqüent davant de [b] i [n] i, sobretot, davant de [d] i [m], que no pas davant de 
[g] i [v], per exemple. En aquest sentit, informants que praclicament no Són 
rotacistes presenten aquesta realització davant de [d] i [m]. D'altra banda, en 
mots d ' introducció recent en la lIengua o bé en paraules d'ús poc freqüent 
aques! fenomen no es dóna amb tanta ¡ntensitat, si bé també es pot acomplir 
(bisbe ['bu.b,] vs. lesbiana [l,z.pi.'a.no]). 

És important assenyalar que també és possible trobar reali!zacioos 
rotaeistes davant de [f1 a les poblacions de Pollen9a i de Sóller. Cal fer notar 
d'altra banda, que en alguns casos, segurament després d 'aquest procés d~ 
rotacisme, es produeix una assimilació a la consonant oclusiva labial següent: 
bisbe ['bib.bo],pogués bel/re [po.Jeb. 'bow.ro], lesbiana [Iob.bi.'a.no]. 

Aquest fenomen es dóna tant en posició interior de mot, com en paraules 
compastes i prefixades, entre mots i, ocasionalment, en posició final de mot en 
les primeres persones singulars del preseot d'indicatíu deIs verbs enfurismar i 
entusiasmar: enfurism [aJl).fu.1rilm], enhlsiasm [;;¡I].tu.1zj aun]. 

A l'illa de Menorca, el rotacisrne és pnicticament inexistent. 
Sorprenentment, peró, en els etnotextos de ['ALDC apareixen casos de 
rotacisme a Ciutadella. De les nostres enquestes es despren, d'altra banda, que 
aquest fenomen també es dóna en la població des Migjorn Gran (cf. has dit 
[ol.'dit] , n 'Aznar [nol. 'nar], a partir de la pronúncia [oz.'nar]). De fet, Guiter 
(1943) registra casos de rotacisme a l' illa de Menorca (fantasma, Cosme). 

El rotacisme és un fenomen freqüent en les lIengües indoeuropees, i 
especialment en les llengües romaniques. Com és sabut, en lIatí, la s va 
esdevenir r en posició intervocalica, sembla que a partir d'un estadi previ de 
sonorització (cf. majosibus > majoribus). Altres !lengües indoeuropees que 
coneixen el fenomen de rotacisme, ja sigui diacronicament O sincronicament, 
són el grec classic, ['angles antic i l'alemany anlic. És en les lIengües 
romaniques, pero, on el fenomen es dóna amb més intensitat, i, de fonna 
general, ocorre en contextos semblants, aixo és, en posició intervocalica, o en 
posició de coda seguida de consonant sonora. 
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Així, en alguns dialectes del sard, com ara en nuores, la consonant s esdevé 
[r1 davant d'oclusiva sonora, de sonant no ~oronal, de, ~ricativa sonora i 
fricativa labiodental sorda (198a). En canVI, es mante malterada davant 
d'oclusiva i fricativa no labiodental sorda (198b) i assimila el mode 
d'articulació de la consonan! sonant següent, quan aquesta és coronal (198c) 
(veg. Pittau 1972: 33-34)., Cal tenir en comp,te,. d'altra banda, que en els 
mateixos contextos en que la fncattva esdeve rOlIea, tambe pot esdevemr 
lateral (cf. tres manos Itres##manosl [treI.má.nos] - [treI.má.no.zo]) (veg. Pittau 

1972). 

(198) 

a. Fricativa alveolar + consonant sonora, fricativa sonora o f 
tres boes Itres##b:JESI [trer.'b:J.Es]-[trer.'b:l.e.ze1 'tres bous' 
tres domos ItrEs##d:Jm:Jsl [trer. 'd3.m:Js]-[trer.'d:l.m:J.z:J] 'tres cases' 
tres golfos /tres##gatt:lsl [trer .'gat. t>s ]- [ trer .'gat. t:J.z:J] 'tres gats' 
tres manos Itres##man:JsI (trer.1ma.n:ls]-[trer.'ma.n:l.z:J] 'tres manso 
tres rosas Itres##r:Jsasl (trEr. 'r:J.zas]- [trer.1r:J.za.za] 'tres roses' 
tres yannas Itres##jannasl [trer.1jan.nas]- [trer.1jan.na.za] 'tres portes' 
tres ziros Itres##zir:Jsl [trer.'dzi.r:Js]- [trer. 'dzi.r:l.z~] 'tres girs' 
tres zentes Itres##zentesl [trer.'dzen.tes]- [trer.1dZen.te.ze] 'tres persones' 
tresfizos Itres##fiz:Jsl [trer.'fi.dz:Js]-[trer.'fi.dz:J.z:J] 'tres filIs' 

b. Fricativa alveolar + consonant sorda 
tres panes Itres##panes/ [tres.'pa.nes]- [tres.'pa.ne.ze] 'tres pauso 
tres Jáulas Itres##tawlasl [tres.'taw.las]-[tres.'taw.la.za] 'tres taules' 
tres canes Itres##kanEsl [trEs.'ka.nes ]- [tres.'ka.ne .Z€] 'tres gossos' 

tres santos 

tres thíttlllllas 

tres sorres 

Itres##sant:Jsl [tres.1san.t:ls ]- [tres.'san.t:J.z:l] 
Itres##8í8ulasl [tres. '8i8.Su.las] 

'tres sants' 
'tres mosquits' 

Itres##sorEsl [tres.'s:Jr.res]-[treS. 's~r.re.ze] 'tres germanes' 

c. Fricativa alveolar + sonanl coronal 
tres nuces /tres##nukes/ [tren.'nu.kes]- [tren.'nu.ke:.ze] 
tres litros Itre.s##litr:Jsl [trEl. 'lit. tr:JS ]-[ trel. 'littr:l.z:l] 

'tres nous' 
'tres litres' 
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En fonnes prefixades, es registra el mateix comportament: 

(199) 

disganáu /dis##ganau/ [ dir.ga.'na.uJ 'desganat 
disgrassia /dis##grasja/ [dir.grás.sjaJ . desgracia' 
isbellliare /is##bentjare/ [ir.ben.tjá.reJ 'es ven tar -se' 

isdentare /dis##dentare/ [ir.den.tá.reJ 'desdentar-se' 

El rotacisme també es opera en alguns dialectes del frances, com ara en picard, 
especialment davant de 1 i n, si bé també és possible que ocorri en altres 
contextos com ara davant de} i davant de vo/ 

(200) Picard (Lorenzo 1975) 

mes/el' > merlé 
hasle> harle 
posterne > porferne 
murjoe, torjors 
derver, orfraie 

En aceita també és possible aquest fenomen, especialment quan una s va 
seguida de nasal: 

(201) Occitá (Lorenzo 1975) 

isnealment > ¡mea/men! 
rejesme > rejerme 
disnal > dirnat 

Diferents dialectes de I'espanyol també coneixen el procés quan la fricativa 
alveolar es traba davant de consonant sonora o bé davant de fricativa 
interdental. Semblantment, en alguns dialectes de I' asturill, bi ha rotacisme de 
s quan aquesta es troba en posició de coda seguida de consonant sonora: 

(202) Algunes varietats de ¡'espanyol, en un registre col-Ioquial (Lorenzo 1975) 

ascenso 

los dientes 

los domingos 

los dedos 

[aJ. 'Sen.so J 

[lol.'djeQ.tesJ 
[IOl.do.'mi~.gosJ 

[lol ' oe.oosJ 
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(203) Asturiá (valls de Felechosa i easomera) (Lorenzo 1975) 

asma 
misma 
limosna 
los garos 
los domingos 

las yemas 

isla 

['ru.maJ 
[Imel.ma] 
(lLlmoJ.na] 

[lol.'ga.losJ 
[lol.do.'mi~.gosJ 

[lru.'je.masJ 

['li.laJ 
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El rotacisme també es dóna en les varietals de I'espanyol andaluses i 
merieanes, en les quals alterna amb el fenomen de l'aspiració. En aquestes 

~arietats, el fOtacisme afecta tant la fricativa alveolar cam la fricativa 
interdenta\. 

(204) Andalús (Lorenzo 1975) 

jazmín> jarmín 
fos/orera > lar/oiyera 

(205) Espanyol americá (Lorenzo 1975) 

a. Varietats argentines 

muslo > muria 
fósforo> fórforo 

b. Varietats cubanes 

muslo> murlo 
chozno> chorna 

C. Varietats colombianes 

isla > ir/a, ihfa 
muslo> murlo, lnuhfo 
limosna > Iimorna 
limosnero> fimornero 
fósforo > fórforo 

d. Varietats mexicanes 

muslo> murlo 
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e. Varietats de Puerto Rico 

desnudo> demudo 
ascender> ol'cender 
las dos> lar dos 

Finalment, a Oalíeia i a Portugal també és possible trobar el fenomen, davant 
de consonant sonora i davant de fricativa: 

(206) Gallee (Dubert 1999) 

eSlá[rl mal 

está[r] doente 

(207) Portugués (Lorenzo 1975) 

ós domingos> ór domingos 
mais dinheiro > mair dinheiro 
os dedos > 01' dedos 
mesmo > mermo 

6.2. DAOES OBJECTE o ' ANÁLISI 

eSlá[r]jacendo 

do[e] cintos 

Les dades objecte d'amHisi en aguest capítol són les següents: 

(208) 

a. Sibilant alveolar + consonant sonora 01 
dos bous Idoz##b,wzl [dar. 'b,ws ]-[ dal. 'b,ws ]-[ dal. 'P,ws] 
dos di/s Idaz##ditzl [dar. 'diíSJ-[ dal. 'dits]-[ dOJ. '5ltS] 
dos gols Idoz##g,tzl [dor.'g,tsl-[ dOlo 'g,íSJ-[ dOl. 'y,íSJ 
dos vins Idoz##vinzl [dof. ¡vinsJ~[dOJ.'vins] 

dos mesas IdoZ##mez+z/ [dof, 'me.zus}-{ doJ,'rne.zus] 
dos nius 

dos/oes 
Idoz##niwzl 
Idoz##f,kzI 

[dOf,'niws]- [ dOl.'niws] 
[dos. 'foks ]-[ dar. 'foks ]- [ dal. 'foks] 

b. Sibilant alveolar + oclusiva sorda 
dos pans IdoZ##panzl [dos. 'pans] 
dos locs Idaz##tokzl [dos.'toks] 

dos cans Idoz##kanzI [dos ' kans] 
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~.3.ANÁUSI 

L'estudi de Lorenzo (1975), que és d'on s'han extret bona part dades referents 
a les Ilengües romaniques, concIou que, llevat de casos esponldics, el 
rotacisme es dóna entre vocal s j, també, en posició de coda seguida de 
consonant sonora. Les causes del fenomen, peró, no són prou cIares. Lorenzo 
(1975), per exemple, apunta que el fet que el rotacisme es doni davant de 
consonant sonora es deu a la semblan,a entre la [z] i la [1]' Segons Recasens 
(1996), el canvi de s a r en mallorquí pot haver estat promogut, com 
savan,ava en el § 6.1, per la falsa percepció de la s sonora en posició 
implosiva. Segons Romero (2001), el rotacisme és el resultat d'un procés 
d'afeblitnent, com a conseqüencia de la reducció temporal en la producci6 de 
la fricativa alveolar sonora. Prieto (1988) analitza el rotacisme en gallec des 
d'un punt de vista generativista: segons la seva analisi, hi ha rotacisme de la 
consonant en posició de coda quan aquesta va seguida d'una consonant amb 
una for,a segmental no superior a 4, segons l' escala que s' exposa a (209), és a 
dir, quan la consonant en posició de coda té més fon;:a segmental que no pas la 
consonant situada en la posíció d'obertura. Es tractaria, dones, d'un procés de 
lenieió eonsonantica, segons el qual una consonant forta és substituIda per una 
de més débil, amb la finalitat de millorar el contacte intersiHilbic. Dubert 
(1999) assenyala alguns problemes relacionats amb aquesta proposta. El més 
important és que res no impedeix que la fricativa interdental experimenti 
aguest procés quan va seguida d'una consonant amb una for'Ya segmental igual 
o inferior a 4. 

(209) Escala de for,a segmenlal (Prieto 1988) 

Semivocals Líquides Nasals Oc1usives Africades 
sonares & 

& oclusives sardes 
fricatives 

1 2 3 4 5 

En el nostre !reball s'entén, seguint de prop la proposta de Prieto (1988), que el 
procés de rotacisme que acorre en mal10rquí és una manera d'optimitzar els 
contactes intersiHilbics a partir d'aquest procés de relaxació o d'afebliment de 
la consonant en posició de coda. El fet que el rotacisme ocorri en contactes 
intersiHilbics amb una sonicitat decreixent (cf. dos dies) demostra que no 
solament és susceptible de mi110ra una sonicitat intersil·labica creixent sinó 
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també una sonicitat decreixent, i que és necessaria una jerarquia de restriccions 
referents a la sonicitat intersil'labica capa~ de regular qualsevol distitncia de 
sonicitat intersil'labica,ja sigui creixent o decreixent (veg. el cap. 4): 

(210) Subjerarquia de restriccions referents a la sonicitat intersil 'lilbica 
(Gouskova 200 1, 2002, 2005) 

DIST +6 » *D¡ST+5» *D¡ST +4 » *Dlsr +3 » *O¡ST+2 » " DIST + 1 » 
"'DISTO » 

*DIST - J » *DlST-2» *DIST - 3 » *O¡ST-4 » *DrST- 5 » *O¡ST-6 

Aquesta jerarquia preveu que un contacte amb una distancia negativa de - 5 és 
més hannónlc que no pas un contacte amb una distancia negativa de -4, - 3, - 2 
o - l . En una seqüencia com ara e[z] dies, la distimcia de sonicitat és d'un grau 
negatiu. i, en una seqüencia com ara e[J) dies o e[r] dies, la distancia de 
sonicitat és de 4 graus negatius i 3 graus negatius, respectivament, segons 
l'escala proposada en l'apartat dedicat a I'assimilació regressiva de mode 
d'articulació. 

En les varietats que practiquen rotacisme, la restricció de fidelitat 
IDENT(sib) ha d'estar situada per davall de 'OIST -1: aquestajerarquia explica 
que sigui preferible perdre el mode d'articulació sibilant que no pas transgredir 
una distancia de sonicitat decreixent d'un grau i justifica, per tant, que una 
seqüencia de fricativa seguida d'oclusiva sonora, amb una distancia de - 1, es 
resolgui amb un procés de rotacisme, el qual provoca un augment de la 
distancia de sonicitat decreixent. 

(211 ) Jerarquia de restriccions del ma/lorquí 
{'DIST +6 ... 'DrsT +2} »IDENT(nas), IDENT(lat), lDENT(rótica), lDENT(-cons) >> 
'DtST O» 'DIST - 1 » IDENT(sib) » 'DIST - 2» COMP(PA) » COMP(MA) » 
IDENT(- sont) >> IOENT(MA) 

El fet que el rotacisme operi davant d'ocIusiva sonora, i no pas davant 
d'oclusiva sorda, indica que la sonicitat de les oclusives varia en funció de la 
seva sonoritat: les oclusives sordes presenten W1 grau de sonicitat menor que 
no pas les oclusives sonores, de manera que la distancia de sonicitat decreixent 
que s'estableix entre una fricativa i una oclusiva sorda és major que no pas la 
que s'estableix entre una fricativa i una oclusiva sonora; en el primer cas, en 
efecte, la distancia és de - 2, mentre que, en el segon, és de - 1. La jerarquia 
'OIST - 1 » IDENT(sib) » 'OIST - 2 explica que hi hagi rotacisme quan 
l'oclusiva que segueix la fricativa és sonora i que no n'hi hagi quan és sorda. 
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(212) *DISTÁNCIA O» *DISTÁNClA - 1 » IDENT(sib) » *DISTÁNCIA - 2 

De fet, Blevins (1995) reporta !'escala de sonicitat de (213), que, segons 
I'autora, és extensible a la major part de lJengües del món. Els estudis de 
Steriade (1982), Oavis (1990) i A1derete (1995) també donen supor! a escindir 
les oclusives en ¡'escala de sonicitat en funció de la seva sonoritat. L'epentesi 
en Winnebago, per exemple, opera en una seqüencia heterosiHabica 
d'oclusiva sorda seguida de sonant i no hi opera pas en una seqüencia 
heterosil'labica d'oc1usiva sonora seguida de la mateixa consonant (veg. 
I'exemple de 172). 

(213) Adaptat de Slevins (1995: 211) 
vocal s baixes > vocals no baixes > semivocals > lí9,.uides > nasal s > fricaitves 
sonores > fricatives sordes > ~~[~~~~~~~~~~~~2~~!~~~~!:~~~~~~!~~ 

(2 14) Mallorquí 

a. dasJoes /doz##fok+zl [dor.fóks] 

/doz##fokzJ *DlST O 

a. [dos. fóks] '! 

b. O' [dor.f5ks] 

b. dos dils /doz##dit+zI [dor.díts] 

/doZ##dit+zI *DIST - l 

a. [doz.dUs] '! 

b. O' [dor.dUs] 

c. dos pons /doz##pan+zI [dos.páns] 

/doz##pan+zI IDENT(sib) 

a. [dor.páns] " 

b. O' [dos.páns] 

IDENT(sib) 

, 

lDENT(sib) 

, 

*DIST- 2 

, 

El ret que la consonant triada en el catala de Mallorca - i també en sard- sigui 
la rotica [r] o ¡'aproximant [J] i no pas una altra consonant, com ara una 
semivocal anterior o una lateral, s'ha d'atribuir a les restriccions lDENT(PA), 
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IDENT(consonant) , i IDENT(continu). ¡DENT(PA) bloqueja el canvi cap a u . 
semivocal anterior i IDENT(continu) bloqueja la lateralització (215). La selecc~~ 
de [J], en 1I0c de [r] , es PO! interpretar com un efecte de I'emergencia d 'alIó nO 

marcat, ates que el primer segrnent és més sonant que no pas el segan (2l5a) ~I 
per tant, quan es traba situat en posició de coda sil-hibica, les transici~nl . 
sil'labiques amb una sonicitat decreixent que crea són més accentuades. L: 
selecció de [r] , en lIoe de [1], es pot interpretar com un efecte de la restricció 
IDENT(consonimtic), que bloquejaria el pas de la fricativa a I'aproximant (2 15b). 

(215) Mallorqul 

a. dos del/s /doz##dew+z1 [dor.déws] 

/doz##dew+z1 *015T - 1 IOENT IOENT I * D EST-4 lDENT I lOEN! 
(sib) (PA) (eons) (eonl) 

a. [dor.déws] 
, 

! " I 
b. [doz.déws] " I I , 
c. [doj.déws] * *' i * I 
d. [dol.dÉws] • ! " I * , 
e. o- [doJ.dÉws] * , 

I ! 

b. dos deus /doz##dewzl [dor.déws] 

/doz##dew+z1 * 015T - I IOENT IOENT I IDENT *DrST-4 ¡ [OENT 
(sib) (PA) . (cons) i (eom) 

a. o- [dor.déws] * I • I 
b. [doz.déws] *' 1 i I 
c. [doj.déws] 

, , ! *' j 

d. [dol.déws] 
, 

i 
, 

I *' 
e. [dOJ.dÉws] * , 

*' i 

6.4. Resum 

A continuació es detalla la jerarquia de restriccions de dóna compte del 
comportament del mallorquí pel que fa al rotacisme. 
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(2 1 6) Jerarquia mallorqllí (simplificada) 

*DIST + I 
*DIST O 

*DIST - l 
IDENT(s ib) 
[DENT(PA) 

*DIST - 2 
*DrsT - 3 

IDENT(eons) 
*D¡ST-4 

IDENT(cons), IDENT(com) 



7. LA DISSIMILACJO, L ' ELISIO I LA FUSIO DE SIBILANTS 

7.1 INTRODUCCIO 

Dono tossuda, home tossut, 
malrimon; mai avingut 

En mallorquí, quan una sibilant alveolar precedeix una altra consonant 
sibilant, ja sigui alveolar o prepalatal, té 1I0c un procés de dissimilació que 
consisteix en el canvi de made d'articulació de la primera consonant del 
grupo El resultat d'aquest procés és una africada ([iS], faz), (ij'], [d3]) o una 
seqüencia integrada per una oclusiva coronal seguida d'atrieada ([tts), [daz], 
[íij'], [diíjD o una africada llarga ([tts], [ddz], [tiJ), [dd3]), en cas que el grup 
es trobi en posició intervocalica. Quan la primera consonant del grup és una 
sibilant prepalatal es desencadena un procés de semivocalització amb 
rnotivacions independents que s'analitza en el capítol següent. En menorquí, 
la dissimilació opera en les mateixes circumstimcies i també es pot acomplir 
quan la primera consonant és prepalatal, en la mesura que el procés de 
semivocalització no s'hi dóna de manera tan sistem.tica (veg. el cap. 8). La 
consonant afectada pel procés de dissimilació és sempre la que es troba en 
primera posíció, la qua1 cosa ratifica, altra vegada. la majar tendencia als 
processos regressius en detriment deIs progressius. 

L'eivissenc, de manera analoga a la resta de varietats del catala, resol els 
contactes de sibilants mitjan,ant un procés de simplificació/fusió que dóna 
com a resultat una sola sibilan!. La qualitat segmental d'aquesta sibilant sol 
coincidir amb la de la segona consonant del grup, per la qual cosa és dificil 
discernir si actua un procés de simplificació, que consistiria en ¡'elisió del 
primer segment, o bé d'un procés de fusió posterior a un procés 
d'assimilació de lIoc (Recasens 1993, [1991]1996). En to! cas, la consonant 
que preval és la segona, fe! que s'ha relacionat amb la tendencia general a 
preservar les consonants associades a la posició d'obertura. L'únic cas en 
que sembla que hi ha evidencia que opera un procés de fusió és en les 
seqüencies de sibilant prepalataI seguida de sibilant alveolar (peix sa/al 
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[,pe .• o.' lal]), ja que el resultat del contacte 
comparteix característiques deis dos segments 
DaIs 2002)18 

és un so intennedi qUe 
originals (Recasens 1993, 

L1evat de casos excepcionals. totes tres varietats presenten un 
comportarnent homogeni quan es tracta de seqüencies de sibilants 
heteromórfiques en el nivelllexic, cas en que opera un procés d1epentesi. 

EIs processos de dissimilació, simplificació/fusió i epentesi ocasionats 
pel contacte de dues consonants sibilants s'han interpretat com A diferents 
estralegies per desfer el contacte entre dues consonants idéntiques o gairebé 
idéntiques (Alsina [ms], Palmada 1994a, I 994b). La semblan,a, peró, no és 
l'únic requisit per tal que es desencadenin aquests processos; la naturalesa 
deIs segments implicats és també un factor decisiu en la mesura que 
aquestes estrategies només es desencadenen quan es tracta de consonants 
sibilants (C[pIIC caure [puk,'kaw.ro] vs. coses sabudes [,hzot.tso.'bu.ilosJ), 

Les causes d'aquest comportament són d'índole diversa. Segurament hi 
intervenen factors de tipus articulatori i acústico Cal tenir en compte, d'una 
banda, I'esfon; que implica I'articulació d'una consonant sibilant, que 
demana un grau alt de constrenyiment. D'altra banda, tot ¡que aquest ti pus 
de consonants són perceptualment prominents, la continuHat que les 
caracteritza probablement en dificulta la percepció de la durada, fet que 
explicaria el procés de simplificació/fusió que acorre en eivissenc i en altres 
varietats del catahi. El procés de dissimilació es podria entendre, tenint en 
comple aixo, com un recurs per manten ir la durada de la seqüencia original. 
(Veg, Boersma 1998)." 

A continuació, es descriuen les resolucions d'aquests contactes en funció 
deIs nivells d'aplicació. 

18 El proces de dissimilació es sistemiHic en mallorquí i menorquí. En eivissenc, en 
canvi, es poden sentir pronúncies sense simplificació/fusió a causa del canicter culte 
de certs mots, la seva baixa freqüencia d'ús, o a causa d'un ritme de parla lent i un 
registre formal . 
19 Pel que fa a la motivació del procés de dissimilació, també es poden adduir factors 
de tipus psicoacústic, ja que es pot interpretar com una manera de manten ir el 
contrast entre segments relativament semblants (veg. Boersma 1998 i Suzuki 1998). 
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7.2 DESCR IPCJÓ 

7,2.1 Nive/l/éxic 

7.2. 1.1 Posició interior de mol 

En el nivell lexic i en posició interior de mot és molt freqüent trobar el 
procés de dissimilació en mallorqui i menorquí i el procés de 
simplificació/fus ió en eivissenc, Aixi, alla on I'eivissenc presenta [S]-[2], el 
mallorqui i el menorqui presenten [ttS]-[ddz]:20 

(216) Mallorquí i menorqui 

piscina 

escenari 

adolescenf 

(21 7) Eivissenc 

piscina 

escenari 

ado/escenl 

/piss¡n+~/-/pitsin+ol 

/ ss~n +ar iJ ~/ ts~m +aril 

lodol.ssent/-Iodol.tsent/ 

Ipissin+J/- /pisin+d1 
Iss~n +ari/~/sJn + a dI 

IJduIJssentl-hdolJscntl 

7.2,1.2 Posició final de mol 

[pi t.1sLno] 
[~tTs~.'na.ri] 

[0.00.101. 1seQt] (-[ o.óu.lot'iseQt]) 

[pi.'sLno] 
[J.so. 'na.ri] 
[o.ou.lo.'scn] 

En posició final de mol és possible trobar el fenomen de dissimilació en 
mallorqui i menorqui quan s'afegeix el morf de plural Izl a un mOl acabal 
en la seqüéncia - sI; tal com fa notar Recasens ([1991] 1996: 347), en 
aquests casos hi podria haver I'elisió de la segona consonan! ([t]), elisió que 
donaria lloc a una seqüencia 's+s '. Aquesta seqüencia de dues sibilants es 
resaldria 8mb un procés de dissimilació, tal com acorre en la majar part de 
contextos. Les realitzacions que figuren a continuació són vigents avui dia: 

(218) 

20En aquesls casos es Ikit postular una forma subjacent amb I'africada , en el cas del 
mallorquí i el menorquí, i amb una sola sibiLant, en el cas de I'eivissenc, ja que, en el 
marc d'aquestes varietats, no hi ha cap contex[ que evidenci"l I'existencia d 'una 
seqüencia originaria integrada per dues sibilants. Seguim la hipotesi de la riquesa de 
la base, pero, es convenient considerar, també, formes subjacents amb dues 
sibilants. 
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a. Mallorquí i menorquí (fonnes nominals) 
posts Ipost+zI ['pots) 
lIagosts I Á.gost+zI [ÁO. 'YOts] 
disgusts Idisgust+zI [diz. 'yuts] 

b. Menorquí (participis i fonnes adjectivals) 
vis/s /vizt+zJ [lvitS] 

di5posts /disp:Jzt+zJ [dis,'p:)tsJ 
trists Itrist+zI ['trits] (- ['tris.ms)) 
I/est IÁest+zI ['Ácts) (- ['Áes.ms)) 

De fet. l'elisió de la consonant central en grups final s de tres consonants és 
el comportament regular en ambdós subdialectes (veg. el cap. 9), tal com es 
recull en els exemples següents: 

(219) Mallorquí i menorquí 
verds Iv~rd+zJ {'VdfS] 

serps Iserp+zJ ['sers] 

Malgrat tot, cal tenir present que en estudis anteriors s'ha donat una 
explicació diferent per a aquestes seqüencies finaIs integrad es per fricativa 
+ oclusiva + fricativa (Ilagosls [ÁO.'yots)). Alcover (1908-1909: 294), per 
exemple. considera que en aquests casos hi ha elisió de la consonant 
contigua al nucli, és a dir, la s del radical. Tal com es desprén deis exemples 
de (219), peró, aques! no és el comportament general deis subdialectes 
mallorquí i rnenorquí, de manera que a priori una explicació com la que 
proposa Recasens no sembla desencertada (veg., peró, més endavant). 

En menorquí, també és possible trobar aquestes realitzacions quan 
s'afegeix el morf IzJ corresponent al morfema de segona persona singular a 
formes verbals de la tercera conjugació amb radicaJ acabat en -sf, nornés en 
eJs casos en que no s'afegeix l'increment -eix-. 

(220) Menorquí 
envests j;m##vest+zJ 
vests Ivest+z! 

[.Tl).'vets] 
['vets) 

Recasens ([1991] 1996) també proposa la mateixa explicació per als grnps 
-sps i - ses finals. Quant al cas de -sps, cal tenir present que a penes hi ha 
paraules acabades en -sp en catala (eresp, gesp), paraules d'altra banda 
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inexistents a les lIles. Pel que fa al cas del grnp -ses final, Veny ([1982] 
1998: 67) aporta I'exemple de boses, pronullciat ['bots] en mallorquí, que 
també es pot interpretar, de manera analoga als exemples anteriors, com un 
procés de dissimilació posterior a un procés de simpJificació: 

(221) Mallorqui 
boses lbosk+zI 
foses Ifosk+zI 

['b,ts] 
['fots) 

A proposit d'aquesta interpretació deIs grups -sts i -ses finals, cal tenir en 
compte que, en mallorquí, els mots acabats en sibilant més oclusiva seguits 
de mot que comen<;:a en consonant presenten un componament especial 
(veg. el cap. 9), ja que, en 1I0c d'elidir-se la consonan! contigua al nucli, 
s'elideix la segona consonant del grup, circumstimcia que faria reconsiderar, 
almenys pel que fa al mallorquí, la hipotesi segons la qual hi ha primer 
elisió de la consonant central i un posterior procés de dissimilació: 

(222) Mallorqui 
bose pelit !bJsk##p~titl 

vis! coses Iviz+t##kJz+~+zI 

[,bop.p;¡.'tit) 
[vil<. 'b.zos) 

(*[,bos.p •. 'tit)) 
(*[vis.'ko.z.s)) 

A Menorca, aquestes tenninacions en -ses es resalen o bé amb manteniment 
del grup o bé amb la inserció d'una vocal de suport ([ u)). 

(223) Menorqui 
boses lbosk+zI 
foses Ifosk+zI 

['bos.kysH'bosks) 
['fos.kysH'fosks] 

L'eivissenc, per la seva banda, resol e1s grups finals -sls i -ses o bé amb 
manteniment del grup o bé amb Ínserció d'una vocal epentetica: 

(224) Eivissenc 

pOSlS /post+zJ 
freses Iff~sk+zI 

['posts] 
['fr.sks H'fr.s.k]ls) 

Cal notar que, a banda deis casos estudiats fins ara, en posició final el, 
contactes entre dues consonants sibilants subjacents se solen resoldre amb 
la inserció d'una vocal de suport, que té també la funció d'evitar la 
contigüitat entre dos segments massa semblants. Així, quan s'afegeix el 
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morf de plural a formes adjectivals -invariables quant a génere en l 
formes del singular- amb radical acabat en consonant sibilant s/ins es , " . , ere!;\; 
una vocal epentelIca, que es [.J o [uJ-[oJ en funclo de si es tracta de forrn 
fi · l" es emenmes o mascu mes, respectlvament La inserció de [u ]-[ o J tamb ' , 
possible en radicals nominals masculins aguts acabats en sibilant segUits

e 
d:~ 

morf de plural. 

(225) Balear 

felices If.lis+z1 [f •. ' Ii.s~s J 

capaces /kapas+z/ [ka.rpa.sªs] 

feli,os If.lis+z1 [f •. 'Ii.sºsJ - [fe.'Ii.sQsJ 
capm;os /kapas+zJ [ka.1pa.s!!sJ -- [ka.1pa,sQs] 
(ef. iguals [i.'ywalsJ, útils ['utils]) 

peda,os Ip.das+z1 [p •. 'oa.sºs]- [p •. 'oa.SQsJ 

casos Ikaz+z/ ['ka.l!!s) 
moixos ImoS+zI ['mo.f.l!sJ -- [lmoSQs] 
(ef eaps ['kapsJ; animals [ •. ni.'mals]) 

Es produeix una situació semblant quan s'afegeix el morf IzJ corresponent al 
morfema de segana persona singular a radicals verbals de la tercera i la 
segona conjugació acabats en sibilant (226a, b) o bé a verbs de la subelasse 
IlIa, que afegeixen l'increment -eix- (227): 

(226) Balear 

a fUsses Itos+zI [rto.s~sJ 

júges lfu3+z1 ['fu·3.S J 
cuses lkuz+z/ [Iku.zª-s] 

(cf. sents ['sens]) 

(227) Balear 

b 

parteixes Ip~rt+dS +z1 [p;;,c. Itd.JªS J 
serveixes Isarv+aS+zI [sar.1va.Jªs] 

neixes IneS+z! ['ne.s~s J 
coneixes lkun·S+z! [ku. 'n • .s~s] 
creixes lkreS+z1 ['kre.s~s J 
(ef. tems ['tems]) 

En malIorquí, les formes de (226b) i (227) alternen amb solucions amb 
semivocalització del segment prepalatal (parleixes [por.'t.jsJ), tal com 
acorre en les seqüéncies postléxiques de fricativa prepalatal seguida de 

LA rEORIA DE L'QPTIMITAT. UNA INTRODUCCJÓ APLICADA Al CATALA DE LES 1. BALEARS 175 

consonant (veg. el cap. 8) . Aquestes solucions, pero, es traben en franca 
recessió. 

7.2.2 Nivell poslléxie 

7.2.2.1 Formes prefixades i compostes 

En el nivell postlexic, també opera el fe nomen de dissimilació en mallorquí 
i menorquí i el fenomen de simplificació/fusió en eivissenc quan a un 
radical comeu<rat en sibilant s'afegeix el prefix des-; en aguest cas, a 
diferencia del que ocorre en el niveIllexic i en posició interior de mOl, hi ha 
evidencia d'una seqüencia Is##sl original (cf. des/el', desanimar). 

(228) Mallorquí i rnenorqui 
descentrar Id:;!s##sentr+a+rI 
desxondir Id:;!s##Sond+i+rI 
desxffrar Idds##Sifr+a+rI 

dessalar Idds##sal+a+rI 

[dot. tsoQ 'tta J 

[dot.tSoQ. 'diJ - [d.t.íj'uQ.'diJ 

[dot.íj'i. 'fra J 

[dot.íSo.' laJ 

Cal destacar que les fonnes compostes dos-cents, tres-cents i sis-cents es 
comporten de manera excepcional, ja que, en contra del que s'esperaria, de 
la unió de les dues sibilants no en resulta una africada, sinó una [s]: 

(229) Mal10rquí i menorquí 
dos-cents [do.'sens] (cf. dos cents [dot.'tSens]) 
/res-cenls [trd.lsens] (ef. tres cenls [tret.'tSens] - [t~t.1sens]) 

sis-cenls [sL'sens] (ef. sis cen/s [sit.'tSens]) 

La realització d'aquestes fonues campastes és amb una [sJ i aparentment 
esdevé una excepció al procés de dissirnilació de sibilants que tenen els 
dialectes mallorquí i menorquí. En tot cas, l'únic que se1n pot dir és que es 
tracta de fonnes lexicalitzades Idosent+zl, Itrdsent+zJ, Isisent+zI. La reducció 
a [o] del mot Ires-eenls en els dialectes amb lE; tónica dóna evidéncia del 
tractament no compost que rep aquest mot a les Balears. No es pot afirmar 
el mateix, peró, en el cas de dos-eenls, en qué no hi ha hagut reducció a [uJ 
en el cas del menorqui i en el parlar de Sóller. 
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7.2.2.2 Mors adjacenrs 

Entre mots, es desencadena el procés de dissimilació qU3n una consonant 
sibilant alveolar va seguida de sibi lant en el cas del mallorquí i el menorquí 
(230), i també quan una fricativa prepalatal va seguida de sibilant en la 
majoria de varietats del menorquí (23Ia). En aquesta varietat, quan la 
primera consonant del grup és prepalatal i la segona, alveolar, el resultat del 
procés pot ser una africada alveolar lIeugerament endarrerida (231 b )21 A 
Ciutadella i a Ferreries, els contactes amb una sibilant prepalatal en primera 
posició se solen resoldre o bé amb un procés que dóna lIoc a una seqüencia 
formada per lIna semivocal anterior i lIna sibilant (232a) o bé amb un 
procés de dóna corn a resultat una seqüencia integrada per una semivocal 
anterior i una africada (232b). Aquests són casos elars de eoaleseencia, que 
es poden relacionar amb la resistencia que presenten les consonants palatals 
a perdre la seva configuració original i amb la tendencia general a preservar 
les característiques deIs segments situats en la posició d'obertura. 

(230) Mallorqui i menorqui 
coses seves fkJz+a+Z##sev+'d+z! 
fas zeros /fa+z##zer+o+zJ 
poses xul/a /poz+;;)+z##Suj+~/ 

poses gefat Ipoz+a+z#li3aladl 

(231) Menorqui (general) 

Lko.z;;)t.1se.vJs] 
[fad.'iíZe.ros] 

[,p,.z.t. 'ij'u.j.] - [,p'.""t. 'ij'u .• ] 

[,p,.zod.d3·· 'lat] 

a. maleu xoc Im.teS##S,k! [m.tet. 'ij',k] 

mole/x g/n Im.teS##3inl [m •. ted.'d3in] 
b. lIIaleÍ-' sac Im.teS##sak! [m •. tet:íSak] - [m •. tet.t~ak] 

maleix sol Im.teS##solf [m •. tet:íSol] - [m •. tet~ol] 

(232) Ciutadella i Ferreries 
a. lIIale/xxoc Im.teS##Sok! [m •. tej. 'Sok] 

mateix gin /rnateJ##3in/ [ma.tcj.13in] 

21 EIs casos amb semivocalització de ¡'elernent prepalatal que ocorren en mallorquí 
són estudiats en e¡ cap. 8, ates que aquest procés té unes motivacions independents 
que es desmarquen del rebuig pels contactes de sibilants adjacents. En rnenorquí, els 
contactes que impliquen una consonant prepalatal en posició de coda presenten una 
gran variabilitat motivada per diferents factors, com ara la varietat, el tipus de 
consonants en la posició d'obertura i el nivel! d'aplicació. Tots aquests aspectes són 
descrits i analitzats amb més profunditat en el cap.8. 
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mateix sac Im. teS##sak! [m • . tej.'sak] 
mareix sol Im.tcS##solf [m • . tej. 'sol] 

b. maleix xoc Im.teS##Sok! [m • . tej . 'ij'ok] 
mateix gin Im.teS##3inl [m •. tej. 'd3in] 
mateix sac Im.teS##sak! [m.tej.'tSak] 
mateix sol Im.teS##solf [m.tej.'tSol] 

En eivlssenc, les seqüencies de sibilants que acorren en el nivell postlexic 
es resolen amb un procés de simplificació/fusió, en que de forma general 
preval la segona consonant del grup (233a). Quan la consonant en posició 
de coda és prepalatal i la consonant que la segueix és alveolar, es pot parlar 
d'un procés de ¡lisió estricte que dóna 1I0c a una sibilant alveolar 
lIeugerament endarrerida (233b), fet que a priori també es pot atribuir a la 
resistencia que presenten les consonants palatals a perdre les seves 
característiques originals. així com a la prominencia de les consonants 
associades a la posicíó d1obertura. 

(233) Eivissenc 
a. coses seves /koz+;;!+z##sev~+zJ Lk:).z;;).lse.v~s] 

fas zeros Ifa+Z##zero+zJ [fa.'ze.ros] 
poses xulla Ipoz+,+z##Suj+a1 [,po.zo. 'Su.j.] 
poses gelat Ipoz+· +Z##3,latl [,Po.ZO·3a.'lat] 
mateix xoc Im,teS##Soletl [m •. ,teJo. 'let] 
matei:~ gin Im.teS##3inl [m •. te· '3in] 

b. maleú: SlIC ImateS##sukl [m •. te.'~uk] 
peix salal IpeS##sal+a+d/ [pqa. 'lat] 

7.2.2.3 Seqüencies amb clitics 

Les seqüencies integrades pel clitic corresponent a J'articJe definit masculi 
singular IsI seguit de mot comentrat en consonant sibilant es resolen serupre 
amb dissimilació en mallorquí i menorquí (234) i amb simplificació/fusió 
en eivissenc (235): 

(234) Mallorqui i menorqui 
es sol Is#solf [01.1.01] 

es XIII IS#Sutl [at.'ij'ut] 
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(235) Eivissenc 
es sol !S#S3V [a. lsoIJ 
es xul IS#SUII [o .'SUI] 

CLAUDIA PONS MOLL 

Quan }'articJe definit mascuIí plural va seguit de mot que comeneya en vocal 
també apareix aquesta africada en el cas del mallorquí i el menorquí, i una 
sola sibilant en el cas de l'eivissenc: 

(236) Mallorquí i menorquí 
es al/res Is+z#altr+:zJ 

es animals Is+z#;mimal+zJ 

(237) Eivissenc 

[od. 'dza]. tros] 
[dd.dZJ.ni.'mals J 

es al/res /s+z#altr+zJ [d.1zaJ.tfds] 

es animals /s+z#onimal+zJ [d.z;}.nL'mals J 

Són diverses les explicacions que s'han donat per a aquest fenomen . Veny 
([ 1982] 1998: 62), que no reconeix la presencia de dos segments subjacents, 
atribueix aquestes realitzacions africades de l 'artide masculí plural en 
posició prevocalica a un procés d' analogia a fonnes com ara es javes 
[ad,'d30.vas], en que actua un procés estricte de dissimilació entre sibilants 
que dóna 1I0c a una africada prepalataL A partir d'aquest context, l'articie 
masculí plural s'hauria interpretat com a efs (*efsjoves). La inexistencia del 
procés de dissimilació entre consonants sibilants en eivissenc (cf. esjoves 

[a.'30.vas]) explicaria la realització sense africada de I'article masculí plural 
en posició prevocalica en aquest subdialecte (cf. es arbres [ •. 'za.pros]). 
Segons DeIs (1993a), en aquests casos actua un procés de dissimilació entre 
la Isl corresponent a l'article masculi singular i el morf de plural IzJ, únic 
context en que aquests dos constituents es realitzarien foneticament de 
manera conjunta (238). Quan l'article masculí plural precedeix un mot que 
comenr¡;a en una consonant, en can vi, un deIs dos segments no es manifesta 
(239): 

(238) Mallorquí i menorquí 
s 'al/re (mase. sg.) Is#altrl ['saltr.] 
es alu"es (mase. plur.) Is+z#altr+zJ [od.' dzaJ. tros] 

(239) 
es can·ers Is+z#karrer+zJ [as.ka. (res J 
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7.3. ANÁLlS1 

7 J .l lnlroducció 

En els apartats precedents s'ha constatat que el contactes de sibilants es 
resolen de manera diferent en funció de tres factors: a) el nivell d'aplicació, 
11) la varietat dialectal i, oc.asionalme~t, e) la naturalesa de le~ consonants 
implicades. Totes les vanetats anahtzades presenten, efectlvament, un 
comportament diferent en funció de si es tracta del nivellléxic O del nivell 
postlexic. En el nivell lexic, en que aquests contactes es p~odueixen a c~usa 
de I'adjunció del morf de plural o de segona persona stngular a radlcals 
terminats en consonant sibilant, totes les varietats opten, llevat de casos 
esponldics, per la insercÍó d'una vocal epentetica. En el nivel1 postlexic, en 
canvi, les solucions que es desencadenen depenen de les varietats 
implicades. Mentre que mallorquí i menorquí resalen els contactes de 
sibilants mitjan¡;.ant el canvi de mode d'articulació de la primera consonant 
del grup, l'eivissenc, de manera analoga abona part de varietats del catala, 
opla per la fusió/simplificació del grup consonantic. La naturalesa de les 
consonants implicades és també un factor que cal tenir en compte: en 
mallorquí, quan la consonant en posició de coda és prepalatal, opera un 
procés de semivocalització, que tal com s'ha advertit, obeeix a unes 
motivacions diferents.22 El menorquí i l'eivissenc, d'altra banda, resolen les 
seqüéncies de sibilant prepalatal seguida de sibilant de manera diferent a la 
resta de casos: en menorquí, quan la segona consonan! del grup és alveolar, 
pot operar un procés de dissimilació que dóna com a resultat una africada 
alveolar lleugerament endarrerida; en eivissenc, es desencadena un procés 
de fusió que dóna Uoc a una sibilant alveolar també endarrerida. A 
Ciutadella j a Ferreries opera un procés que dóna com a resultat una 
seqüencia Us] (uz]-USl-U3lJ o U:tS] (U.dz]-U·íJ']-Ud3lJ· Sembla que cal 
atribuir aquestes realitzacíons a la resistencia de les consonants palatals a 
perdre la seva conftguració original i la tendencia que presenten les 
consonants associades a la posició d'obertura a preservar les seves 
caracteristiques segmentals (Recasens 1993, [1991]1996). 

La finalitat d'aquesta secció és oferir una anitlisi que doni compte 
d'aquest comportament. Per aixo, es revisaran primer les principals 
aportacions que han sorgit sobre aquesta qüestió en el marc de la fonología 

22 Aquest procés s'ha interpretat també com una manera d'evitar I'adjaceneia de dues 
consonants sibilants adjacents. Més endavant, es diseuteixen els problemes derivats 
d'una aproximació com aquesta. 
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generativa, concretament en el mare de la fono logia autosegmental, que és 
on aquest fenomen ha estat tractat amb més profunditat. Es constatara qUe 
una aproximació a la dissimilació i a la simplificació de sibilants en el mate 
de la fonología autosegrnental es mastra clarament insuficient, basicarnent 
perque no és capa, d'explicar - al marge d'estipulacions sense mes 
fonament que la voluntat d'obtelli r els resultats volgllts- les causes per les 
quals operen estrategies diferents en funció del nivell d'aplicaeió, les 
varietats implicades i, també, la naturalesa de les consonants. Arnb 
l'objectiu de superar aquestes mancances, s'assajara una analis i d'aquesl 
comportamenl en el mare de la leoria de I'optimitat, model que disposa deIs 
mecanismes necessaris per tal de donar compte d'aquestes diferents 
motivacions. 

7.3.2 L 'OCP en el mare de lafanolagio autasegmental 

Tal com s'ha avanc;at en els apartats precedents, els processos de 
dissimilació, de simplificació i d'epentesi que Qcorren entre eonsonants 
sibilants s'han interpretat eom a estrategies diferents per evitar I'adjacencia 
de dos segments massa semblants (Palmada 1 994a, 1994b). Cal tenir 
present que aquest comportament no és pas exclusiu del eatala, sinó que 
respon a una tendencia universal a evitar seqüencies de segments identics o 
gairebé identics. L'angles, per exemple, coneix un procés d'epentesi que es 
desencadena quan s'adjunta el morf de plural o de tercera persona singular
s a radicals nominals i verbals acabats en sibilant (cf. kisses ['krsrz] 'petons', 
peró hugs ['hogz) 'abra,ades ' ; (he) misses ['mlslZ) 'ell perd', peró (he) 
claims ['kleunz] ' e1l afirma', etc.). El base, per la seva banda, resol els 
contactes de sibilants o bé amb un procés de dissimilació quan es tracta del 
elitic ez (cf. ez zon e[! s)an 'no era ') o bé amb un procés de simplifieació (cf. 
indarrez zopaldu indarre [sJapaldu ' trepilja'l amb for,a'). 

Moltes lIengües coincideixen a evitar les seqilencies de segments 
semblants i ho fan mitjan,ant estraregies dispars; ara bé, no pas en totes les 
lIengües els segments o els trets sensibles a aquest rebuig s6n els maleixos. 
AIguns dialectes del grec, per posar un exemple, presenten un proeés de 
dissimilaci6 que afecta els grups integrats per dues consonants oclusives o 
per dues consonants frícatives; aquests contactes es resolen. semblantment 
al malJorqui i menorqui, amb un canvi del mode d'articulació opcional 
d'una de les dues consonants del grup (cf. [okroJ-[oxtoJ 'vuit'; [efxi]-[efki]) 
'beneint'). En angles, el procés d'epentesi exemplificat mes amunt també 
opera quan a radicals verbals acabats oclusiva alveolar s'afegeix el morf de 
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passat Id!. també alveolar (cf. wanfed [\vontad] 'voler, passat'; needed 

['nrdid) 'necessitar, passar', peró c/oimed ['k lejmdJ 'demanar,. pass,at')." . 
Diversos Ulvestlgadors han mtentat busear una expIlcaclO fonnal I 

unitaria per explicar aquest comportament, sembla que farc;a general, de les 
Jlcngües. Fou en el mare de la fonologia autosegmental que es va proposar 
per primera vegada un principi de caraeter universal que prohibeix les 
seqUencies de segments adjacents identics. Els origen s d'aquest principi, 
conegut com a Obligatory Contour PrincipIe (OCP) des que Goldsmith 
(1976) en va encunyar el nom, es remunten a l'estudi de Leben (1973), el 
qual, per explicar certes regularitats distribucionals en els sistemes lexics 
tonals," proposa un principi que prohibia l'adjaceneia de dos tons identies 
en el nivell melódie. Fou Goldsmith (1976), peró, qui el popularitza i el 
definí com segueix: 

(240) Goldsmith (1976: 36) 
HAI the me/odie leve! o/ fhe grammar, ally tWQ adjacent tOl/emes 
muSI be distincl. Thus HHL is nOI a possible me/odie pattern; ;r 
automatically simplifies lo HL.n 

Tot ¡que originalment el principi es referia exelusivament a les seqüencies 
d'autosegments, diferents investigadors van mirar d'ampliar-ne l'abast, 
incorporant les seqüencies de segments (Goldsmith 1976, McCarthy 1986). 
A MeCarthy (1986), s'argumenta que l'OCP és el principi responsable no 
només de I'organització lexica deIs morfemes, sinó del bloqueig de certes 
regles en la derivació. D'acord amb aquest estudi, I'OCP bloqueja les regles 
de síncope presents en detenninades lIengües semítiques quan aquestes 
donen lloe a seqüencies de consonants identiques, aixó és, a geminades; és 
el que l'autor anomena procés d'antigeminació. L'autor defensa, dones, 
l'activitat del principi en el nivell fónic de la !lengua, i el defineix aixi: 

2J Les dades de I'anglés són de Yip (1 988) i de Boersma (1998); les del base, de 
Hualde (1991), les del grec de Newton (1972) i Tserdanelis (2000). Vegeu el § 7.4 
d'aquesl capitel, on es trae ten comparativament diferents processos dissimilatoris des 
d'un pum de vista interlingüístic. 
24 Aquest principi neix., efectivament, com una condició de bona formació 
(Morpheme Stl1lcture Constraint), és a dir, com una restricció que afecta només la 
bona fonnació en el nivel! ¡hic de la lIengua. La fonnulació de Leben (1 973) és la 
que segueix.: «Adjacent identical tones are banned from the lexica l representation of 
a mornherne» (El subratllat és nostre). 
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(241) McCarthy (1986: 208) 
<<.At the me/odie leve!. adjacent identicaf elements are prohibited.» 

Yip (1988), per la seva banda, argüeix que el principi no únicament explica 
el bloqueig de determinades regles, sinó que també té la capacitat de 
desencadenar-neo Processos com ara la degeminació, l'assimilació, la 
dissimilació i l'epentesi són, segons l'autora, diferents estrategies de que 
disposen les lIenglies per tal de satisfer I'OCP. 

7.3.2.1 Els efectes de I'OCP en cata lit des de la perspectiva autosegmental 

La principal aplicació al catalit deis efectes d'aquest prineipi es troba en els 
diferents Ireballs de Palmada (Palmada 1988, 1994a, 1994b), que traeta el 
tema en el mare de la fonologia autosegmental, concretament en el model 
de la geometria de Irets. L'autora, partint de les proposta de Yip (1988), 
argumenta que I'OCP actua, en lIengües com el catala i I'espanyol, com a 
desencadenant de processos i com a bloquejador de regles. 

El procés de simplificació consomintica present en bona part de varietats 
del catala inclos l'eivissenc, com també el procés de dissimilació que opera 
en mallorquí i menorquÍ, es desencadenen, segons I'autora, per l'efecte 
d'aquest principio Així mateix, la vocal epentética que s'insereix entre les 
sibilants heteromorfiques en el nivell lexic es justificaria també per l'acció 
de I'OCP. Contrariament, el principi actuaria com a bloquejador de regles 
en el cas de les seqüencies consonantiques formades per una lateral seguida 
d'oclusiva dental sonora, en que no s'escamparia el tret [+cont], justament 
per evitar dos segments adjacents amb els mateixos valors de continultat i 
de 1I0c d'artieulació (cf. alcalde [ol. 'ka1.do])." 

Palmada (l994b) c1assifiea les diferenls eslrategies que satisfan I'OCP 
en el cas de les seqüencies de sibilants - dissimilació, simplificaci6 i 
epéntesi~ en funeió de la identitat i de l'adjaconeia deis segments 
resultants. Aixl, tal com es recul! en el quadre de (242), la inserció de vocal 
epentética té com a resultat la manca d'adjacencia de la seqü¿mcia original i 
el manteni01ent de la qualitat deIs segments; el procés de dissimilació 
consonimtica garanteix l'adjacencia deIs segments pero significa una perdua 

25 Vcgeu Bonet & L10ret (1998) per a una valoració deis problemes que implica 
I'especificació de trets proposada per Palmada (1994a) i els treballs subseqüents, i, 
especialment~ Bonet & Lloret (1998: 158) per aIs problemes que representa en el cas 
coneret de la regla d'escampament del tret [+cont]. 
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de la identitat; finalment, el procés d'elisió comporta tant una perdua de la 
identitat com una perdua de l'adjacencia.

26 

(242) Palmada (1994: 97) 

Epentesi Dissimilació Elisió 

Identitat + - -

Adjacencia - + -

Els segments que són sensibles a l'OCP són, segons la seva anaJisi , els que 
comparteixen el punt d'articulació primari i el mateix valor pel que fa a la 
continurtat. 27 Cal tenir en compte que el marc en que treballa I'autora és el 
de la teoria de la subespecificació, en que es preveu que no tots els 
segments subjacents estan especificats per a tots eIs trets , i aquests són 
assignats en el decurs de la derivació mitjan¡;ant les regles de redundancia, 
que introdueixen ets trets menys marcats des d'un punt de vista 
interlingüístic. En aquest marc, s'assumeix que en el grup de les obstruents 
només són marcades pel que fa al tret de continuItat les que tenen el valor 
positiu; no estan especificades, dones, les consonants oclusives i, pel seu 
eomportament próxim a les oclusives, la fricativa labiodental. Els trets [
eont] i [+cont] són introduYts posterionnent Jllitjan~ant dues regles de 
redundancia. Aixo explica per que en el cas de les seqüencies d'oclusives o 
de fTicatives labiodenta1s no operi cap procés (cf. cap porl [kap.'port]; b¡¡f 

fOI'l [buf. 'fort]). 
Pel que fa al grup de les sonanls, es parteix de la hipótesi que e l valor no 

mareat és [+eont], de manera que una regla de redundancia és la 
responsable d'inserir aquest tret. Aquesta circumstancia justifica també que 
les seqüéneies de laterals no es vegin afeetades per l'OCP (cf. 111011 Iíquides 

[moL'Ii.ki.ilos ]). 

26 La identitat, en aguest cas, no manté cap relació amb el principi de fidelitat sorgit 
en el mare de la teoria de la correspondencia (McCarthy & Prinee 1995) que advoca 
per la preservació deis trets associats als segments presents en la base. En aquest 
marc, ['elisió d'un segment no implica una perdua de la identitat, en la mesura que la 
relació de «correspondencüm es perd amb ¡'elisió del segment. D'altra banda, 
l'adjacencia també s'entén, en el marc de la teoria de la correspondencia, des d'una 
0ftica diferen!. 
2 Es tracta del que }'autora anomena nivell d'identitat pertinent per ['OCP. Aquesta 
interpretaeió és deutora, tal com l'autora reconeix, de t'analisi proposada per 
Borowsky (1987) per a l'anglés. 
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Quant aIs trets de Iloc d'articulació, també s'assumeix que el trel coronal 
-que té un cafaeter reconegudament menys marcat des d'un punt de vista 
interlingüistic- esta subespecificat i és introduH per una regla de 
redundancia. El trel coronal únicament esta subespecificat en aquells 
segments en que els trets de mode depenen del node coronal, aixc és, en el 
cas de les laterals i les sibilants, en que Lateral i Estrident depenen 
respectivament de Coronal. 

D'acord amb aquesta analisi, dones, les úniques consonants del catala 
especificades pel que fa al mode i allloc d'articulació són les sibilants - les 
Iaterals no estan especificades per al ruade d'articulació perque són 
sonants-, de manera que són les úniques susceptibles a I'DCP. En les 
seqüencies formades per dues sibilants, que tindrien la representació 
plenament especificada que figura a (243a), opera un procés de 
desassociació deis trets associats al primer segment, tal com es recull a 
(243b); d'aquesta manera, resta una posició temporal buida (243c):" 

(243) 

a. Seqüencia inicial 
X 

b. Desassociació 
X 

c. Posició temporal buida 

X 

X 

X 

X 

~ 
[+cont] COR 

28 Per motius de claredat, es prescindeix, seguint Palmada (1 994b), de la 
representació amb tots els nodes implicats. ates que és irrellevant per a la discussió 
aquí presentada. Vegeu, pero, Palmada (1994a) per a una visió detallada de les 
represeotacions. D'altra banda, cal tenir en compte que l'autora també traeta el cas de 
la semivocalització de les sibilants prepalatals en mallorquí com el resultat de l'efecte 
de rocp. En el capitol 8 es presenten arguments que qüestionen aquesta hipótesi. 
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El pas següent presenta solucions dispars en funció de la varietat de que es 
tracti: en varietats coro el mallorquí i menorquí, les regles de redundancia 
.ssignen els Irets menys marcats, [-<:ont] i CDR, a la posició temporal que 
ha quedat buida (244): 

(244) Reintelpretació: reg les de redllnd¿mó a 

[l ~ [-<onl] [l ~ [COR] 

AA 
[-<ont] COR [+cont1 COR 

En varietats com el central i I'eivissenc, la posició temporal que queda 
buida és esborrada abans que sigui reinterpretada per les regles de 
redundáncia (245): 

(245) Esborrament posició temporal 

[X]--> 0 

o X 

~ 
[+cont] COR 

Finalment, en el cas de les sequencies heteromórfiques de sibilan!s que 
acorren en el nivelllexic, en cap moment hi ha una desassociació de trets i 
el procés consisteix en l'afegiment d'un moment temporal entre els dos 
segments afectals, el qual desfa l'adjacencia i garanteix la preservació deis 
trets originals. 

(246) Epéntesi 

X 

~ 
[+cont] COR 

X 

I 
[o] 

X 

~ 
[+cont] COR 

Un deis problemes de l'análisi de Palmada, segurament detectat per Bonet 
& Lloret (1998), és que, d'acord amb la (sub)especificació de trels i el nivell 
d'identitat pertinent proposats per ¡'autora, res no impedeix que les 
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seqüencies de ratica més sibilant no es vegin afectades per l'activitat 
I'OCP. Efeclivament, en les diferents varietals del catalá, una seqüe d, 

(rs]. no éso mai object¡ ,de simplifica.ció/dissimil~ció (cf persona [Pdr.lso:~;~ 
bm senzllI Lbar.s.n. ZIÁ]). El malelx es pot dlr de I'escampament del 

. ~ 
cantmu en casos com ara desdir [dJz.'ói] o verda [[vac,oa], en que le 
consonants acaben compartínt ellJac d'articulació majar i el mateix valo d s 
continul'1at (veg. Bonet & L10ret 1998, Wheeler 2003). r e 

D'altra banda, en mallorquí i menorquí, una seqüencia postlexica d 
dues rotiques tampoc no experimenta cap tipus de canvi (cf. bar radica~ 
Lbar.r~d)L'kal]). En aquests casos, les consonants en contacte comparteixe 
el llac d'articulació primari i el valor de continuHat i, tanmateix, no ~ 
desencadena cap reparació. 

Segura¡~ent és per aq,uest tipus de problemes que Bonet & L10ret (1998) 
partelxen d un OIvell d Idenmat lIeugerament diferent del proposat per 
P,alm~da. ~es autores, que se centren estrictament en el procés de 
~lmphfic~clÓ. de continues present en central i que deriven el procés amb 
mdepe~dencla de l'OCP, consideren que les consonants adjacents 
sus~eptIbles de simplifica ció són les que comparteixen el lIoc dtarticulació 
maJo~, que ha de ser coronal, el mode d'articulació [+continu), així com els 
matelxos valors pel que fa a la resta de trets referents al mode d'articulació 
[a]: 

(247) Adapta! de Bone! & L10rel (1998: 169)29 

x x 

~ 
Man PA 

~ 
Mao PA 

~I ~I 
[+cont] (J. COR [+COIl1] a COR 

A diferéncia de I'análisi de Palmada, els segments susceptibles de 
simplificació són els que comparteixen el valor positiu pel que fa a la 
continuilat i el tret COR. Aixo permet a les autores prescindir de la 
subespecificació pel que fa a aquests trets. D'altra banda, el fet que els 

29 Semblantment a Palmada, les autores fan dependre del node supralaringi (SL) els 
nodes referents al mode d'articulaci6 (Man) i alUoc d'articulaci6 (PA), és a dir, tots 
els ?odes q,ue fan referencia a l'activitat que es d6na en la cavitat supraglotal. Per 
mottus de slmplificació, s'ha obviat aquest node superior, 
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segments adjacents hagin de compartir, també, la reS,ta de trets referents al 
!110de d!articulació explica que les seqüencies de eótica més sibilant ([rs]) o 
de rotica més aproximant ([r5]) no experimentin el procés de simplificació, 
ja que, si b~, comparteixel1 els trets [+cont] iCOR, no .prese~ten la mateixa 
especificaclo pel que fa a la resta de trets de mode d'artlculacló. 

Aquesta analisi penl1et donar compte del procés de simplificació que 
afecta les seqüencies de ratiques i de sibilants adjacents en central. Ara bé, 
eS mostra insuficient quan es vol aplicar al comportament del balear i de 
certs registres del catala, en qué les seqüéncies de rotiques postléxiques no 
experimenten cap tipus de canvi relacionat amb el rebuig pels segments 
semblants. 

Altres qüestions, com ara les causes que motiven I'aplicació d'una 
estrategia o altea, també escapen a I'analisi basada en la geometria de trets 
-tant la proposada per Palmada (1 994a, 1994b) com la proposada per 
Bonet & L10ret (1998). La discussió d'aquestes aspectes és I'objectiu de 
I'apartat següent. 

7.3.2.2 Resum i discussió 

En I'apartat precedent s'ha constatat que els processos de dissimilació, 
simplificació/fusió i epentesi que operen entre consonants sibilants en les 
diferents varietats del catalá es poden interpretar com a estratégies di ferents 
per tal de satisfer l'Obliga/O/y Contour Principie (OCP), que, lal com fou 
defmit per McCarthy (1986), prohibeix I'adjacencia d'elements idéntics. 
Aquesta situació pot reparar-se, en el cas del catala, miljan,ant la perdua de 
la idenlitat (i.e. dissimilació), miljan,ant la perdua de l'adjacéncia (i.e. 
epénlesi), o, encara, mitjanl'ant la perdua d'ambdues situacions (i.e. elisió). 

Una análisi com la que proposa Palmada és clarivident pel que fa, 
sobretot, a la descripció deis processos. El procés de dissimilació del balear 
s'entén, des d'aquesta perspectiva, coro I'esborrament deIs trets en 
discordan¡;:a i la posterior introducció deIs trets menys marcats 
interlingüísticament. El procés de simplificació, com I'esborrament deIs 
trets en conflicte i la posterior e1isió del primer segment del grupo 1, 
finalment, el procés d'epéntesi s'interpreta com una manera d'evitar 
I'adjacencia entre els elements discordants, mitjan¡;:ant la introducció d'una 
vocal epentética. 

Una análisi en aquests termes és lúcida pel que fa a la descripció deis 
processos, pero no pas pel que fa a les causes que deternlinen l'aplicació 
d'una estrategia o I'altra en funció de la varietat de que es tracti O en funció 
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del nivell d'aplicació. No hi ha, en aquesta interpretació, cap tipus d' 
mecanisme que expliqui per que en mallorquí i menorquí opera el procés de 
dissimilació i en eivissenc, el procés de simplificació. Només la convenc': 
pot assegurar el ban funcionament del model: Jo 

(248) Palmada (1994: 101) 
«[ ... } I'OCP pot actuar com a activador de regles, pero ni 
l'existencia ni la fanna d'aquestes en els sistemes particulars 56n 
fixades per la gramatica. Cada llengua pot tenir regles del ti pus 
que discuteixo o no tenir-ne. Són regles sense context que 
s'apliquen narnés si hi ha un activador extern, en aquest cas 
l'Oep, Si aquestes regles no existeixen a la Ilellgua. riel' 
Conflation unifica les melodies i no es produeix cap viola ció.)} 

Aquesta afirmació, pero, planteja diferents preguntes, dificils de Contestar 
en un model com I'adoptat per I'autora. Quina relació s'estableix entre I'OCP 
i aquestes regles? Que detennina que una lIengua tingui unes regles i que 
una altra llengua en tingui unes altres? Quines s6n les causes «naturals» que 
en forcen I'aplicació? Si Tier Conjlalion resol el problema en les lIengües 
que no disposen d'aquestes regles. per que no totes les llengües recorren a 
aquest recurs, intangible i immillorable al mateix temps, que garante ix la 
satisfacció de I'OCP alhora que pemlet la preservació deis Irets originals? 

La interprelació basada en la geometria de trets i els principis i 
panimetres tampoc no dóna explicació al diferent comportament que 
presenten totes les varietats en funció del nivell d'aplicació o els dominis 
morfológics. Com és que en el nivell lexic opera un procés d'epentesi en 
1I0c de les estrategies regulars de dissimilació i simplificació? 

Altres qüestions, com ara quina de les dues consonants del grup és 
afectada pel procés, ja sigui de dissimilació o de simplificació, també 
s'escapen de les possibilitats explicatives d'una análisi en aquests tenmes. 
Aquestes limitacions queden impIícites en la següent afinnació de rautora: 

(249) Palmada (1994a: 102) 
«S'ha d'establir. aixo sí, que el rnecanisme de compro vació 
relacional amb I'OCP actua d'esquerra a dreta») 

La finalitat deis apartats següents és donar raó d'aquestes divergencies de 
comportament ¡intentar establir quines en s6n les motivacions, despullant 
la línia argumental de la mera estipulació. Com assenyala encertadamenl 
McCarthy (1999: 38), «stipulation is the enemy of explanatioU». Aquests 
objectius sembla que es poden assolir gracies a I'inesgotable poder 
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explicatiu de que gaudeix la teoria de l'optimitat. A continuació s'ofereix un 
resum del tractament que aquest principi , I'OCP, ha rebut en el ruare de la 
teoria de I'optimitat. 

7.3.3 L'OCP en la leoria de I'oplimital: aspecles formals i fUncionals 

Les varietats del balear coincideixen a evitar les seqüencies de sibilants en 
tots els nivells fonológics, la qual cosa demostra que la restricció de 
marcatge que prohibeix aquestes seqüéncies ocupa una posició elevada en 
la jerarquia de restriccions de totes les varietats analitzades. El primer que 
cal determinar, dones, és la naturalesa d'aquesta restricció, així com sobre 
quin lipus de segments o, si es vol, sobre quin tipus de trets actua en el cas 
del eatalá. 

7.3.3.1 La naturalesa de I'OCP en la teoria de I'optimitat i la seva aplicació 
al catala 

L'OCP adopta, en el marc de la teoria de I'optimitat, la fesomia d'una 
restricció de marcatge. i, consegüentment, és transgredible. La simple 
ordenació d'una determinada restricció de fidelitat per damunt d'aquesta 
restricció n'implica la violació quan 11 és contraria. Aquesta perspectiva 
s'allunya substancialment del tractament que aquest principi havia rebut en 
models anteriors, en que, un cop assumida la seva validesa com a principi 
primitiu de la gramatica universal (McCarthy 1986), en cap cas era 
violable. El fet que en determinades lIengües no es desencadenin estrategies 
de reparació davant de seqüencies de segments identics posava en dubte, 
pero, la primitivitat de I'OCP (Goldsmith 1976). El caracter d'aquest 
principi, esdevingut restricció en el marc de la teoria de l'optimitat, sembla 
que resol les possibles objeccions en contra del seu caracter universal 
(Myers 1997). 

Tanmateix, també s'ha qüestionat el caracter universal dtaquesta 
restricció i la seva consegüent presencia a CON (component de la gramatica 
universal que conté totes les restriccions). En aquest sentit, cal tenir present 
que s'han proposat dues interpretacions d'aquesta restricció. L'una considera 
que ¡'OCP és una restricció primitiva de la gramatica universal segons la 
qual es prohibeixen les seqütmcies d'elements identics. Aquesta 
interpretació és encara bereva de McCarthy (1986) i s'allunya de la 
concepció que en tenia Goldsmith (1976). L'altra considera que la 
formulació d'una restricció específica referent a I'OCP és redundant, atés 
que els seus efectes es deriven de la conjunció, en un domini, d'una 
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restricció de marcatge amb ella mateixa. Efectivament, segons les prOpostes 
d'Alderete (1997) i de Fukazawa (1998), I'oep no és altra cosa que el 
resultat de I'activitat d'una local selj-conjuncriol1 (Smolensky 1995). 
Aquesta és una extensió de. l'an.~menada local conjun.cl!On (Smolensky 
1995), segons la qual la combmaciO, en un context o dOmlJl1 determinats, de 
dues restriccions de marcatge genera una restricció molt més decisiva en la 
jerarquía de restriccions de les lIengües: 

(250) Local COIyllllcrioll (Smolensky 1995) 
«Multiple conslrainl violarjons in a local COl11exl are categorally 
worse Ihan Ihe same violations in a I/oulacal context,» 

Suposem, per exemple, que el i e2 s6n dues restriccions que ocupen una 
posició menys elevada que la restricció C3 en la jerarquia de restrieeions 
d'una determinada varietat lingüística: 

(251)e,» e " e , 

Segons aquesta jerarquia de restriecions, la transgressió de e 3 és més greu 
que no pas la violació de les restriecions el o e2 considerades de manera 
independent i desvinculades d'un eontext, de manera que en aquesta lIengua 
és preferible transgredir e, i e 2 que no pas e,; ara bé, eON adroet la 
possibilitat de combinar aquestes dues restriccions en un domini determinat, 
D, i aixo pot donar Uoe a una «Iestricció» més potent que no pas C3, que en 
pot for,ar la transgressió: 

(252) [e,&e,]o » e, » e" e 2 

En un intent d'adaptar aquesta circumstancia als efectes de I'oep s'ha 
proposat la ja esmentada local selj-conjuncrion, segons la qual es preveu 
que la combinaeió di una restriceió de mareatge amb ella mateixa o, en aItres 
paraules, la repetició d'una mateixa restricció de marcatge en un domini 
determinat pot ocupar una posició més elevada en la jerarquia que no pas 
aquesta mateixa restricció a'lllada i desvinculada d'un context detenninat. 
Aixi, si es prossegueix amb l'exemple anterior, la conjunció de la restricció 
eh pose m per cas, amb ella mateixa dóna Iloc a una restricció que ocupa 
una posició més elevada que no pas e3 i, que, per tant, en pot for¡yar la 
violació: 

(253) [e ,&e,],x"",, » e,» e, 

TEORIA DE L ' OPT I~1ITAT, UNA INTRODUCClÓ APU C ADA AL CATALÁ DE LES 1. B AL EARS 191 LA 

Si es parteix de les dades ?el catahl, en que, ta~ com es veu~a: s'eviten les 
, üéncies de segments adJacents que compartelxen el tret [slb,lant], es pot 
~~¡ que la violació de la combin.ació, de la restri~~ió de m~rcatge lli,ure de 
context *[sibilant] amb eHa matelxa, I en un d01TIITII deter~nlllat, és mes greu 

e no pas aquesta mateixa restricció de marcatge considerada de manera 
qu d .. ., 1 
¡ndependent i desvinculada d'un context o omlm;, ~IX¡.' m~ntre que a 
hipotetica restricció "'[sibilant] pot ocupar una POSIC¡Ó mfenor qu: u~~ 
possible restricció de. fid~litat, MAx-IO, posem per. cas: la C011JU11CIO 
d'aquesta matelxa restncclO de marcatge amb ella matelx~ I .en un dO[~lI01 
detenni11at pot ocupar una posició més elevada que la restrlcc,ó de fidehtat; 
fins a tal punt que en podria fon;ar la violació. 

(254) ['[sibilant]&' [sibilantllo» MAx-IO » '[sibilanl] 

Tant la local conjunction com la local self-conjllnction són violades si i 
nornés si són transgredides. en el context detem1inat a que fan al'lusió, les 
dues restriccions de marcatge esmentades. Suzuki (1998: 96) adverteix que 
la interpretació de I'oep en termes de local selj-conjullction és 
excessivament restrictiva en dos sentits: d'una banda, perque relaciona de 
manera massa directa aquest principi amb el marcatge; i. de l'altra, perque, 
si bé incorpora dominis de tipus morfológic en la descripció, és incapay de 
donar compte de factors com ara el grau de proximitat existent entre els 
segments implicats,30 Des d'aquesta perspecdva, s'entén, efectivament, que 
nornés es prohibeixen les seqüencies d'elements més marcats en el marc 
d'una lIengua detenminada, de manera que sembla que no pot donar compte 
deis casos en que es desencadenen estrategies diferents per tal d'evitar les 
seqüencies d'elements tipologicament no marcats - com és el cas de 
coronal. Tal com assenyala Fukazawa (1999), pero, tots els segments han 
de ser considerats, en certa manera, més marcats; el can\cter més o menys 
marcat d'aquests es tradueix en la diferent posició que poden ocupar en el 
marc de la jerarquia de restriccions d'una llengua determinada. En el cas del 
catala, la formulació d'una local selj-conjunction del tipus ['[sibilant] 

30 No s'insistinl en aquest segon aspecte, De totes maneres, un dei s problemes que 
addueix Sukuzi (1998), que té a veure amb la localitat deis processos (Steriade 
1995), és contrarestat mitjan<;ant I'assumpció de dominis del tipus (consonants 
adjacents», ef., per exemple, *[[sibiJat1t]&[sibilant]Jco;.~S¡\UJ ' Veg. Moreton & 
Smolensky (2002), per a una discussió sobre els dominis possibles en les 
formulacions de les conjuncions de restriccions. 
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&'[sibilantllo pressuposa, en efecte, I'existencia d'una restricció d< 
marcatge independent del tipus '[sibilant]. 

Arribats aquí caldria fer dues observacions. Lluna esta relacionada runb 
la coherencia de la perspectiva adoptada en el present treball. L'ahra té ti 

eaire més general, i qüestiona I'argumentació de Suzuki (J 998) i mati: 
I'objecció de Fukazawa (1999). a 

En el mare d'aquest treball, processos com ara l'assimilació no són rn . 
. l U mterprel8ts com e resultat d'lm3 especial ordenació de restriccions dI! 
marcatge lIiures de context (del tipus '[sibilant]) sinó com el resultat d 
I'aetivitat de restrieeions de mareatge sensibles al context -i.e. COMP(PA~ 
COMP(MAr--, les quals. es justifiquen per factors extems de tipu; 
artlculaton I 8CU5t1C. Tat I que en el mare de la teoria de I'optimitat s'ha 
propasat la coexistencia d'aquests dos tipus de restriccions, la introducció 
de restricciolls de marcatge lIiures de context implicaria, inevitablement la 
redundancia de la maquinaria aquí establerta. Aquest és el principal m~tiu 
pel qual es descartará la hipótesi que I'OCP és el producte d'una local seif
conjUnctlOn. 

O'ahra banda, cal tenir present la relació que s'estableix entre el 
marcatge ¡les ordenacions jerarquiques de carácter universal. Fukazawa 
(1999), per tal de combatre I'argument de Suzuki (1998), assenyala que el 
fet que una detenninada propietat sigui més o menys marcada en una 
Ilengua determinada no depen de la presencia o J'absencia d'una 
determinada restricció de marcatge lliure de context, sinó de la diferent 
posieió que aquesta ocupa en la jerarquia de restriccions d'una detenninada 
lIengua en relació amb altres restriccions de marcatge de la mateixa 
naturalesa. Cal matisar, pero, aquesta afLnnació, en la mesura que les 
restriccions que fonnen part d'una escala de resu'iccions de canleter 
universal no són pennutables l, per tant, la relació de dominancia qlle 
s'estableix entre elles no és alterable per explicar el comportament especific 
d'una determinada varietat lingüística. 

La introducció de restriccions de marcatge d'aquesta mena complica 
l'explicaci6 del comportament del catahi, en que seria necessaria una 
ordenació de restriceions del tipus '[--cont] » *[sibilant] ---<]ue reflecteix 
la major tendencia a I'assimilació de les ocJusives en relació amb les 
sibi lants- i una ordenació del tipus '[sibi lant] » '[--cont] ---<]ue podria 
donar compte del procés de dissimilació que Qcorre en mallorquí i 
menorquí. La primera ordenació expressaria el carileter menys marcat de les 
oclusives respecte de la resta de consonants. La segona ordenació entra en 
contradicció amb qualsevol escala universal. 

LA TEORIA DE L'OPTIMITAT. UNA INTRODUCCIÓ APLICADA AL CATALÁ DE LES 1. BALEARS 193 

Cal tenir present, respecte d'aquesta qüestió, el carileter ambivalent que 
presenten les consonants sibilants pel que fa al marcatge. Des d'un punt de 
vista perceprual, els segments estridents (entre els quals cal inc10ure les 
sibilants del catalá) són menys mareats des d'un punt de vista tipológic, fet 
que s'ha atribuH al major grau de perceptibilitat que presenten respecte de la 
resta de fricatives (Kirehner 1998, Wheeler 2002); aixi> explica, de fet, el 
manteniment d'aquest tipus de consonants, en detriment d'altres. en els 
processos de simplificació consonantica en menorquí j en moltes altres 
varietats del eatalá (veg. el cap. 8). 

Ara bé, eom assenyala Wheeler (2003), seguint Kirehner (1998), aquest 
tipus de eonsonants exigeixen un major esfor~ articulatori que d'altres, 
circumstancia que explicaria, en certa manera, el rebuig que presenta el 
eatala per les seqüéneies de dues sibilants adjacents. O'ahra banda, ja s'ha 
apuntat que una possible causa del proeés de simplifieació/fusió en 
eivissenc ¡del procés de dissimilació en mallorquí i menorquí és la 
continunat característica d'aquest tipus de sons, que n'impossibilita la 
percepeió de la durada. La simplificació n'és una eonseqüéncia; la 
dissimilació, una reparació. 

Tots aquests són faetors que justifiquen la fom1Ulació d'una restricei6 de 
marcatge específica que prohibeix les seqüencies de consonants sibilants 
adjacents ('[sib][sib]) desvinculada del marcatge entes en un sentit 
eategóric (['[sibilaut]&*[sibilantllD) i que defuig, al mate ix temps, la 
indefinició propia de les restriccions de ti pus estrictament funcionaL A 
continuació, es reprodueixen unes paraules de McCarthy (2001), que posen 
de manifest I'esperit d'aquest treball. 

(255) MeCorthy (20020: 221) 
«PurefulIctionalism is 10 phonology \VITal natural selection is 10 genetics: it can 
supply post hoc explanarions for why lhings enrJed up (he way lhey did, hlll it 
won'( rel! us how many peasji-om this particular plant are going 10 be ye/low 01" 

green. rOllnd al' shriveled. 
~)OT's relevallce lo /hese issues should 110"' be apparenl. 111 OT. there ;s no need 
fa have (m apparatus of formal rules and a separate apparatl/s of observed 
tendencies. eac/t inadequale in themselves, fa evalllate the naturallless oi the 
rules. InSlead. violable cOllstraims model lhe tendencies. and those conslraints 
rhemselves make up Ihe formal grammar, )Vilh constrail1f ranking modeling "the 
lensiOIl belween e/a";/y and ease"» 

La nostra adscripció a aquest punt de vista ens serve ix per descartar, també, 
la hipótesi segons la qual els proeessos de dissimilació es deriven 
direclamenl de la necessitat de preservar el contrast entre dos segments 
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relat!~al11ent. sem~l~nts tot afav~rjnt-ne la perceptibilitat en detriment de 1-
«facIlItat artlculatona}). Aguest tlpUS d'explicació s'ha propasat, sobret ~ 
explicar processos de dissimilació que s'apliquen entre voca~t, Pcr 

. . . I s • 
necess~nament Igua s que acorren en el domini del mot (Suzuki 199 
Flemmmg 1995). Es recorre, en aquesls casos, a restriccions &. 
requereixen una mínima distancia entre els segments implicats que 
restri~ci?ns, en contra de I~ r~petició d'un . det~:minat tret. En el cas o de~ 
catala,Jlm~nez (2002: 177) msmua una expllcaclo semblanl per als casos d, 
dlsSlmllaCl? en formes com ara rnoura, pronunciat [maw.'raJ o [mow.'ra] en 

molles vanetats del catah" en que /0/ passa a [o], en lIoc de [u], per tal 
d'evitar la seqüencia repetitiva [uw] (cf. maura *[muw.'ra]); draque 
manera, s'assegura la discriminació deIs trets deis dos elements implicats. sta 

Aquesta interpretació és valida, sobretot, per explicar el comportam 
d 

. 'ni 
que pre~enten ete~mmats segments en el nivell léxic, on el contrast sembla 
que té I ha de teOlr un paper reIlevant. En varietals com el mallorqtú i el 
menorquí, en que els processos d'assimilació són tan freqüents, i en que pe 
tant, s'afebleix constantment aquest contrast, sembla que una interpre;aci~ 
com aquesta no és viable. 

~al com s'advertia, la fonnulació d'una restricció específica refecent al 
rebUlg pels con lactes de sibilants, tal com es proposa a Bonet & Llorel 
(2002), és suficient en el marc d'aquest trebalL Aquesta restricció --<oom 
ocorria amb COMP(PA)- queda racionalitzada i justificada per totes les 
motivacions de ti pus funcional adduldes en aquest apartat.31 

31 E l' 1 ' nana ltzar e tractament que IOCP ha rebut en el marc de la fonologia 
autosegmental , s'ha constatat que, per al cas del cataJa, s'havia proposat que afectava 
els segments adjacents que comparteixen els trets de continuHat i de !loc d'articulació 
concretament els segments que estan especificats pe) que fa a aquests trets en I~ 
rep:esentació subjacent (Palmada 1994a, 1 994b). Adoptant aquesta interpretació, pero 
tenmt present que en el mare de la teoria de l'optimitat no es preveu ¡'existencia de 
segments subespeciticats, caldria concloure que, en el cas del catala, I'OCP afecta 
aquells segm~nts que comparteixen els trets [+coot] iCOR. Entes I'OCP en aquests 
tennes, caldna fOnDular una local conjunction, integrada per les restriccions de 
marcatge OCP(+COllt) i OCP(cor). El domini d'aquesta local conjunclion seria una 
seq~encia ~e conson~nrs adjaccnts ([OCP(+cont) & OCP(cor)]ADJCONS)' En aquest 
sentJt. nomes ~s veunen afectades per aquesta restricció les seqüencies de segments 
que compartelxen el [ret de continuTtat i el Iloc d'aniculaci6 coronal. Aquesta 
restricció es derivada de dos factors que tenen una forta incidencia en els processos de 
dissimilació: d'una banda, els efectes de semblG11fO, i , de I'altra, els efectes del 
morcatge. El primer factor té a veure amb el fet que, com més semblants són dos 
segments, més susceptibles són d'experimentar processos que desfacin la semblan~a 
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3
4 E/s contactes de sibi/ants en balear des de la leoria de l'optimilat 

7 .. 

7.3.4. 1 Dades objecte d'análisi 

A efectes de simplificació, les dades que seran objecte d'allálisi són les q~e 
figuren en la taula següent. ~o. es tenen en c.o~pte els .pr~cessos r:nes 

irregulars o poc freqüents avUl d~a. No ~b~tant alXO, quan SlgUJ con~~m~nt 
s'hi farel. referencia. Les seqüenctes de sl~11anlt.s quedocorren end .sequencle~ 
lex.iques tautomorfiques (cf. piscina) ~o sana ltzen e manera IIecta. pero 

s'hi fara referencia de manera tangenciaL 

original. En treballs anteriors dedicats als efectes de I'OCP (Padgett 1991, 1992; 
Selkirk 1988, 1991 , 1993; Yip 1988 i Pierrehumberl 1993), s'ha argumenlal que ,les 
restriccions de coocurrencia són més fortes entre segments que comparte.lxen mes d un 
tret que 110 pas entre els segments que comparteixen només un tr~t. ~IP (J 9~8), per 

emple aporta el cas de I'a.rab, en que hi ha una forta tendencia a eV1 tar les 
::qüen¿es de consonants coronals que te?en la mateixa especificació pel que fa al tret 
onant. així, en aquesta l1engua és posslble una arrel formada per dues consonants 
~orona'ls que difereixen pel que fa a la sonancia (rasam ' dibuix~'), pero ~o pa~ una 
arrel formada per dues consonants coronals que presenten la matelxa especlficacló pel 
que fa a sonant (*dasam. *ralam). Aquest efecte, anomenat similarity effecI (veg. 
Suzuki 1998), en el marc de la teoria de l'opt iroitat, o OCP-subsidiO/y feaw re e!fect 
(veg. Padgett 1991 , 1992), en el marc de la fonologia autosegmen~~l, h~ estat reglstrat 
en diverses llengües, com ara el javanes (Mester 1986), el cambodJa (Ylp 1988), el rus 
(padgett 1991), entre moltes altres. Tot f~ pensa.r que en el ca.~ ,del. cata\<\ aquest efecte 
també podria ser actiu, ja que l'OCr sen a sensIble a les sequencles de segme~~s q."e 
presenten els trets (+continu] i COR~ mentre que no ho sen~ en aquelles sequencles 
que comparteixen el tret [+conünu] i el tret COR de manera IOdependent. Els ~fectes 
de marcalge explicarien que I'OCP sigui sensi~le als segments q~e compartelxen el 
valor positiu pel que fa a continu"itat. Cal [emr en compte, pe:o, que a~o~tar una 
restricció com l'esmenlada en el mare de la teoria de I'opumltat conduma a uos 
resultats erronis en el cas del balear, ja que, com que no es preveure ¡'existencia de 
segments subespeciticats, afectaría totes les seqüenc ies de consonants especificades 
com a [+cont] i lcor], aixo és, seqüencies del tipus [IT], [rs], [ro]. etc. L'ú~jca . manera 
de compensar aquest efecte massa general d'aquesta focal COlljU1~cliOfl sen a SItuar les 
restriccions de fidelitat que advoquell pel manteniment de les rotlques per sobre de la 
restricció [OCP (+cont) & OCP(cor)] CONSAO¡' 
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(256) 
Nivcll el C2 Mallorquí Menorquí Eivisscnc -
d'aplicació 

Nivel1 U:xic 

" " [ 'ku.z~s] ['ku . z~s] ['k-u.z:ls] 
CI +C2 " " [f~. ' li .s;;¡sJ [f::'l.'li.s;:!s ] [f;) .' Ii. s~s] 

ci. " 
[ko .'n,J,sJ [ku, 'n::'lSJs] [ku,'noSgsJ -

~ " (s;;Ir, 'v;;'lS9.s] [SOf.'V" .j~sJ [S::'If . ' vo.J~s ) ~ 

Nivell 

" 
> [dJl.tso,' la] [dot.ts::'l.' la] {d::'l .s<l.'la] -. 

postlexic " « • [ b.zouso,'bu.oas] [ b.Z::H.tso,'bu.a::'ls] [ b.z, ·". 'Pu.lIos' CI ##C2 
,; ci. [douSi. 'fra] [d,t:iJi. 'fraJ [d,Ji. 'fraJ 

" 
e 
~ [ kom.prod. 'd30tS] [ kom.pc;)d ,'d3oks ] [ kom.pfd"3J ksl -

(m;;¡,tej ,'3x f [m,.ted.'d3,kJ [m::J,te· '3::1kJ -
ci. ci. [m;;¡.tej· '30k] 
~ ~ (ciut., ferr.) I ~ ~ 

[m::'l.rej.'d3:Jk] 
(ciUL, ferr.) 

1 

[m;}.tej. 's:J1f [m;).tet.1s:>lJ [m;}.te.'~:;)l] 1 

ci. ~ 
[mo.tej .'sol] ¡ 

~ (ciut., ferr.) ~ 

[m;}.tej.1s:>]] 
(ciut., ferr.) 

Grup d ític " ;; [,I.'íS,IJ [,I.'íS,IJ [,' 53IJ 
CI#C2 " " 

" ci. [,d ' d3,kJ [,d' d3,k ] ['.'3,k] 

" ~ 
~ 

Grup clític ,; ,; [;}d. 'dz:J,mos] [:;,d. 'dz::l.mus] [o. 'z::l.m<)ns] 
CI+C2#V " " 

Aquestes realitzacions amb semivocalització de la fricativa prepalatal s'interpreten 
com el resultat d'un procés independent del rebuig aIs contactes de sibilants (veg. el 
cap. 8). Per a una interpretació d'aquests processos com el resultat de ]'activitat de 
I'OCP, vegeu Palmada (1994a, 1994b). 
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7.3.4.2 Análisi 

En aquesta secció, s'estudia, primer, quina és la jerarquia de restriccions 
responsable del procés de dissimilació del mallorquí i el rnenorquí davant 
les seqüencies de sibilant alveolar seguida de sibilant en el nivell postlexic. 
Es demostra com, en aquest. nivell, el procés de dissimilació s'ha d'entendre 
corn una manera d'evitar l'adjacencia de dues sibilants contigües mitjan¡;:ant 
el mínim canvi segmental, el qual es tradueix en l'activitat de tata una colla 
de restriccions de fidelitat. Aguest minim canvi, pero, es veu condicional per 
un conjunt de factors relacionats amb l'entoro fonológic, els quals 
s'expressen a partir de la restricció de marcatge contextual que requereix que 
els segments adjacents tinguin el mateix lloc d 'articulació. 

Posteriorment, s' introdueix la jerarquia que dóna compte del 
comportament de l' eivissenc davant de les seqüencies postlexiques de 
sibilant alveolar seguida de sibilant, en que tant pot operar un procés d'elisió 
com de fusió. Aquesta circumstancia es fOlmalitza mitjan¡;:ant la manca de 
jerarquització de dues restriccions que estan en conflicte respecte deis 
processos d'elisió i de fusió. Aquesta jerarquia possibilita que tan! el 
candidat amb elisió com el candidat amb fusió surtin elegits coro a óptims. 
Per donar compte de les seqüencies heterorgilOiques, s' invoquen dues 
restriccions de fidelitat que donen compte de les relacions que s'estableixen 
entre foroles superficial s relacionades mOffológicament; aquestes 
restriccions determinen quina és la consonant elidida, en cas d'elisió, ¡quina 
configuració segmental adopta la consonan! fusionada, en eas de [usió. 

Després, s'introdueix la jerarquia de restriccions que justifica les 
estrategies que es desencadenen en rnenorquí i en eivissenc quan la 
consonant en primera posició és prepalatal. El procés de dissimilació que 
ocorre en bona part de varietats del menorquí s' interpreta, també, com una 
estrategia per evitar els contactes de sibilants mitjanc;ant el mínim canvi 
segmental. El procés de semivocalització que opera en determinades 
varietats del menorquí (Ciutadella i Ferreries) s'interpreta com una manera 
d'evitar el contacte de sibilants sense perdre el caracter palatal de la 
consonant en primera posició. El procés d' escissió que opera en 
detenninades varietats del menorquí (Ciutadella i Ferreries) s'interpreta com 
una manera d'evitar el contacte de sibilants sense perdre el caracter paJatal i 
el caracter obstruent de la consonant en primera posició. Les resolucions de 
l'eivissenc, finalment, s'analitzen com el resultat d'un procés de fusió estflcte 
que pennet evitar el contacte de sibilants i manten ir el caracter palatal de la 
consonant en primera posició. Una restricció que dóna compte de les 
relacions que s' estableixen entre fonnes superficial s for¡;:a que en aquests 
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casos operi la fusió, en detrimentde }'elisió. 
A continuació, s'analitza el procés d'epfmtesi que afecta les seqüencies 

lexiques heteromórfiques de sibilants. Aquest comportament divergent és 
dificil de forrnalitzar en un mare no derivacional com el de la teoria de 
l'optimitat. Diversos factors n'impossibiliten una amUisi cómoda: en primer 
llae, el fet que cap de les varietats objecte d'amUisi insereix una vocal de 
supor! per raons d'excés de consonants en el nivelllexic (cf. camps ['kanlS] i 
no *ekampds]); aixo fa que la restricció que demana !'aIineament entre 
radical i sufix ocupj una posició elevada en la jerarquia; en segan lloc, el fet 
que les varietats objecte d'estudi opten per altfes estrategies en el nivel! 
postlexic (dissimilació, fusió i elisió); la impossibilitat de fer referencia a 
diferents nivells d'aplicació en un marc no seriaJ com I'adoptat en aquest 
treball fan que aquesta divergencia d'estrategies condicionada pel nivell 
d'aplicació sigui dificil d'implementar en un marc com el de la teoria de 
l' optimitat. 

Posterionnent, són objecte d'estudi els contactes de sibilants en les 
seqüencies. de clítics, i, finalment, es discuteixen els principals avantatges 
d'una interpretació de la dissimilació i de la simplificació/fusió com la 
proposada en aquest apartat i s'addueixen dades referents a altres fenomens 
que hi donen suporto 

7.3.4.2.1 Seqüencies postlexiques de sibilant alveolar seguida de sibilant 

7.3.4.2.1.1 El cas del mallorquí i el menorquí: dissimilació 

La restricció de marcatge responsable del procés de dissimilació en 
mallorquí i menorquí, així com del procés de simplificació/fusió en 
eivissenc, és *[sib][sib], la qual ocupa la posició més elevada en lajerarquia, 
ates que en cap cas es transgredeix. 

(257) *[sibJ[sib]: Es prohibeixen els segments sibilants adjacents (veg. 
McCarthy 1986: Bonet & L10ret 2002, Pons 2002a, Pons 2003a, Pons 2004, 
per al catalá) 

Si s'entén que el procés de dissimilació que opera en mal10rquí i menorquí 
és una manera d'evitar I'adjacencia de dues consonants sibilants adjacents 
mitjanyant la mínima alteració de les consonants implicades, és raonable 
suposar que la mínima alteració es tradueix, en primera instancia, en la 
preservació deis segments involucrats. La restricció MAX-IO, doncs, ha 
d 'ocupar una posició forya elevada en la jerarquia, i és la responsable del 
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manteniment de les dues consonants originals. En mallorquí i menorquí, la 
inseTció d'una vocal epentetica no és una estrategia disponible per tal 
d'evitar l'adjacencia de dos segments sibilants contigus en el nivell postléxic. 
Les rest riccions d'alineament ALrNEEU-Mots (segons la qual el costat dret 
del mot ha de coincidir amb el costat esquerre d'algun mot) i ALINEEU
Prefix (segons la qual el costat dret del radical ha de coincidir amb el costat 
dret de lot afix), són responsables d'aquest comportament. La responsabilitat 
de la manca d'inserció en aquests casos no pot recaure, en efecte, en la 
restricció DEP-IO, la qual s'ha de situar necessáriament per davall de MAX-
10, per tal com I'epentesi, i no pas I'elisió, és l'estrategia a que totes les 
varietats del cataUl recorren per qüestions d'estructura siHabica (veg. Bonet 
& L10ret 1996, 2002 ; Jiménez 1997, 1999). D'altra banda, la ubicació 
d'aquesta restricció en una posició elevada en la jerarquia bloquejaria 
erroniament el procés d'inserció vodllica que opera en les seqüencies de 
sibilants heteromórfiques que ocorren en el nivellléxic (cf. el/ses ['ku.z.s]). 

En les taules de (259) i de (260), es pot observar que les restriccions 
d'alineament AUN-Mots i ALlN-Pref (situades per damunt de MAX-IO) 
asseguren que, en el nivell postlexic, la inserció d1una vocal epentetica no 
sigui una estrategia disponible per tal de satisfer *[sib][sib] en les varietats 
de Mallorca i Menorca (259b, 260b). La restricció *[sib][sib] , situada al 
capdamunt de la jerarquia, garanteix que els candidats maximament fidels, 
(259a) i (260a), siguin descartats. La restricció MAx-IO, d'altra banda, 
penalitza els candidats amb elisió del primer segment, (259c) i (260c). Els 
candidats óptims són, doncs, els que presenten dissimilació, aixó és, (259d) i 
(260d). 

(258) Jerarquia mallorquÍ i menorqui (provisional) 

*[sib][sib], ALlN-Mots,AUN-Pref» MAX-IO» OEP-IO 

(259) Mallorquí i menorquí (formes prefixades) 

dessalar Idas##sal+a+rI [dat.tsa.lla] 

/dos##sal+a+r/ *[sib][sib] AUN-Pref 

a. [dos.s • .'la] *! 

b. [ do.z •. so.'la] *! 

C. [d •. so.'1a] 

d. <7 [do!.s •. 'la] 

MAX 

*! 

OEP 

* 
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(260) MaJJorquí i menorquí (mots adjacents) 

coses sabudes Ik>z+a+z##sab+u+d+a+zI LkJ.~t:tSd.lpU.¡)dS] 

!JClz+J+z##sab+u+d+a+zI *[sibJ[sibJ ALrN-Mots MAX DEP 

a. [ b.zos.so. 'jlu.ilos] *! 

b. [,ko.zo.z~. 'jlu.50s] *! * 

c. [,b.zo.s •. 'jlu.ó.s] *! 

d. <r [,b.z.t.so. 'jlu.o.s] 

Aquesta jerarquia de restriccions, peró, és insuficient per donar compte d I 
rets del balear. Efecti.v~-:nent, aquesta ordenació justifica el manteniment ~~ 
la consonant en pOSIClO de coda, peró no pas la naturalesa que aq d . . E uesta 
a q~lreLX. 1 problema queda relleetit en la taula de (261), en que la 
presenela de qualsevol ~onsonant que no sigui sibilant en la posició de coda 
g~rantelx la satlsfacclO de *[S1b][S1b], I res no impedeix que candidats 
d aquesta mena Stgu," eleglts com a óptims. 

(261) Mallorqui i menorqui 

coses sabudes /koz+J+z##sab+u+d+a+zI LkJ.ZdLtsJ. 'bu,lbs] 

lkoz+a+z##sab+u+d+a+zJ *[sibJ[sibJ ALlN~Mots MAX DEP 

a. [,b.z.s.s •. 'jlu.o.s] *! 

b. [,b.z •. zo.s •. ' jlu.5.s] *, * 

c. [,b.z •. so.'pu.o.s] *! 

d. <r [,b.z.!.s •. 'pu.o.s] 

e . .- . [,b .zop.so.'jlu.5.s] 

f . .- [,b .zor.Z •. s • . 'jlu.o.s] 

g . .-' [,b.zan.s •. 'jlu.ó.s 1 
h . .- [,b.zam.s •. 'jlu.5.s] 

i . .- [,b.z.f.s • .'jlu.i\.s] 

~a solueió al problema que es planteja en la taula anterior es troba en 
1 actlVltat .~e les restrlcclOns de fidelitat específiques que advoquen per la 
preserva~1O deis Irets presents en la fonna subjacent - IDENT(Trets)- i la 
restrlcclO de marcatge que demana J'homorganicitat de les seqüeneies de 
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consonants adjacents -COMP(PA). Les restriccions de fidelitat rellevants 
sén IDENT(sib) i [DENT(- sont). La restricció [DENT(sib) ha d' estar 
necessáriament jerarquitzada per davall de la restricció *[sib][sib], fet que 
explica que no es preservi el cankter sibilant de la consonant original en 
benefiei del mareatge. La restricció IDENT(- sont) garanteix que el segment 
rl!sultant del procés de dissimilació mantingui el cankter obstruent 
subjacent, aixo és, el cankter [- sont] ; aquesta restricció, per tant, descarta 
qualsevol candidat amb una consonant sonant en la posició de coda (veg. la 
taula de 263). La restricció de marcatge COMP(PA), finalment, assegura que 
el resultat del procés de dissimilació sigui una consonant coronal, ja que el 
segon element de les seqüencies de sibilants és sempre coronal. A primer 
cop d'ull, podria semblar que és la restricció IDENT(PA) la responsable del 
caracter coronal que adopta la consonant en posició de coda; aixo no és així , 
per tal com en mallorquí i menorquí aquesta restricció de fidelitat es traba 
dominada per COMP(PA); en altres paraules, els possibles efeetes de la 
restricció [DENT(PA) es veuen eclipsats per la restricció de mareatge 
COMP(PA). L'aetivitat de la restricció COMP(PA), d' allra banda, justifica 
que candidats amb les consonants fricatives [abiodentals [f] i [v] en la 
posició de coda no siguin elegits com a óptims; de fet, dins de I'inventari 
cOllsonantic del catali, les fricatives labiodentals són les que presenten més 
trets en comú amb les fricatives sibilants pel que fa al mode d'articulació, 
ates que hi comparteixen I'obstruencia, ¡'estridencia i la continurtat Ara bé, 
el canvi d'oclusiva a fricativa [abiodental no és possible per I'activitat de la 

restricció COMP(PA). 
S' ha constatat que els fets relacionats amb l'assimilaci6 regressiva de 

Uoc d'articulaeió demanen una jerarquia en qué IDENT(sib) domina 
COMP(PA) i en que COMP(PA) domina IDENT(- sont). Ja s'ha indicat, també, 
la necessitat de situar la restricció [DENT(sib) per davall de *[sib][sib]. Cal 
tenir present, d'altra banda, que és neeessari que la restrieció IDENT(sib) es 
trobi dominada per la restriceió MAX-IO, ja que, si no fos aixi, el candidat 
amb elisió, que satisfá váeuament IDENT(sib), sortiria elegit eom a óptimo La 
jerarquia que dóna eompte deis fets del mallorqui i el menorqui és, dones, la 
que figura a (262), i els seu s efectes els que s'observen en la taula de (263). 

(262)Jerarqllia mallorquí i menorquí (provisional) 

*[sib][sib], ALlN-Mots. AUN-Pref » MAx-IO » IDENT(sib) » 
COMI'(PA) >> IDENT(- sonl), DEP-IO 
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(263) Mallorquí i menorquí 

coses sabudes /k~z+;!+z##sab+u+d+é)+zJ Lk:l,zé)tTs'<). 'bu,Óaos] 

IkJz+é)+z##sab+u+d+é)+zJ '[sib] AUN- MAX lOENT COMP loe;r 
[sib] Mots (sib) (PA) , (-senil 

a. [ b.zos.sa. 'bu.5as] '! 
b. Lk~. zé).za.sa. ' bu.óas J " 
c. [,ka.lO.sa. 'bu. 50S ) ., 
d. O" Lk~.zat. sé). ' bu.óé)s] , 
e. LkJ,zé)p.sé),'bu,óé)s J " ' ! 
f. [kO.ZOf.Sé).'bu,6os] , 

" 
g. [b.zan.sa. 'bu.5as) , 

'! 
h. [kJ.zé)Ill,s<1,'bu,óas] " "' , 
1. [hz.f.sa. 'bu.5as) , ., 

La dissimilació slha d'entendre, dones, COl11 un procés per tal d'evitar 
l'adjacencia de dues consonants sibilanrs mitjanr;ant el mínim canvi 
segmental, canvi condicionat, d'altra banda, per faons contextuals. El mÍnim 
canvi s'expressa, basicament, a través de les restriccions de fidelitat MAx-lO 
i iDENT(- sont). Els condicionaments contextuals, d'altra banda, traben la 
seva expressió en I'activitat de la restricció de marcatge COMP(PA). 

La interpretació basada en el mínim canvi condicionat pel context troba 
suport en el comportament que presenta el catala i moltes altres lIengüe, pel 
que fa a diferents fenomens, de tipus dissimilatori i d'altra mena. 

Abans de considerar el comportament de Peivissenc, cal introduir altres 
candidats possibles, com ara forn1es amb un canvi del mode d'articulació de 
la segona consonant del grllp (cf. *[b.,zas.!o. 'bll.6os) o "[dos.to. 'la)). La 
impossibilitat de realitzacions com aquestes es justifica per les restriccions 
de fidelitat posicional de la família IDENTOBERTURA(Trets), introdui'des en 
el capítol dedicat a I'assimilació regressiva de lIoc d'articulació. La 
restricció rellevant en e l cas que ens ocupa és iDENTOBERTURA(sib). El fe! 
que el segment en la posició d'obertura experimenti un procés d'africació 
impedeix que la restricció invocada sigui més general: per exemple, 
IDENTOBERTURA(MA). En tot cas, la restricció IDENTOSERTURA(sib) 
impossibilita que el canvi de ruode d'articulació de sibilant o oclusiva afecti 
la consonant en posició d' obertura. 
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(264) IDENTOBERTURA(sib) (IDENTOB(sib) : Tota consonan! sil'labificada en 
la posici6 d 'obertura ha de preselVar el caracter sibilant del seu corresponent 
en la forma subjacent. 

(265)Jerarquia de restricciolls mallorquí i menorquí (provisional) 

IDENTOB(sib), '[sib)lsib], AU N-MolS, AUN-Prefix » MAX-IO » 
IDENT(sib) >> COMP(PA) >> iDENT(-sont), OEP-IO 

(266) Mallorqui i menorqui 

coses sablldes lk'Jz+a+z##sab+u+d+~+z1 [,k'J.zat .tSJ. 'bu.ó;}s] 

(kJz+Q+z##sab+u+d+a+zI 
IOENT '[sib] AUN- MAX loENT COMP IOENT 

OB(sib) [sib] Mots (sib) (PA) (-sont) 

a. o- Lb.zat.sa.'bu.óas] 
, 

b. Lk'J.zas.la.'bu.óas] 
., , 

Cal introduir tota una colla de candidats que, per la seva complexitat, s'han 
deixal per al final de I'argumentació. Són els candidats que figuren a (267), 
entre els quals hi ha el candidat real en mallorqui i menorqui, amb 
dissimilació i africació, (267a), el candidat fins ara considerat óptim, amb 
dissimilació, (267b), i, també, un candidat amb dissimilació i sil'labificació 
de les dues consonants en la posició d'obertura (267c), un candidat amb 
fusió de les dues s ibilants a una sola sibilant (267d) i un candidat amb [usió 
de les dues sibi lants a una africada (267e). 

(267) dessa!a/' /dos,##s,al+a+r/ 

, Canvi de mode d'articulació de /51/ i de /S2/ • Sil'labificació 
a. [dal ,.ts" . 'la] de /Sl / en posició de coda i de /52/ en~sició d'obertura 

• Canvi de mode d'articulaci6 de 1511 • S¡Habificació de /S I/ 
b. [datl.s2a.'la] en posició de coda i de Isi en posici6 d'obertura 

, Canvi de mode d'articulació de Isl l • SiHabifícaci6 de /sl l i 
c. [da.t ls2a. 'la] /~I en posició d'obertura 

, Fusi6 de /5]1 i /S2/ a [S I,2] • Manteniment marle d'articulació 
d. [do.s" a. 'la] de / SI / i /52/- Sil·labif¡cació de /5/ i Is21 en'posici6 d'obertura 

e. [da:tS6 'l.'la] 
, Fustó de /s/ i Is~1 a [tS l>2J • Can vi de l110de d'articulació de 
/sll j /52/ • Sil'labificaci6 de /s¡l i /s-) en posici6 d'obertura 
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La restricció responsable que el candidat real en mallorquí i menorquí si . 
el que presenta africació del segon segment sibilant és *DIST+l (veg. el:' 
5), segons la qualla sonicital entre segments helerosil·litbics adjacents ha:~ 
ser Igual o decrelxent. Com es Justifica en el cap. 5, dedlcat a l'assimila " 
regressiva de mode d'articulació, aquesta restricció es troba jerarquitZ:~o 
per davall d'IDENT(sib) i per damunl d ' IDENT(- sont), i descarta un candida' 
com el de (267b), ja que presenta una sonicitat intersiHibiea ereixent. E: 
candidat (267c) és descartat per la restrieció IDENTOB(sib), situada al 
capdamunt de la jerarquia. Cal tenir en compte que un candidal com aquest 
també seria descartat per, la restrieeió SON ICITAT GRADl ENT (veg. el cap. 4). 
EIs cand,dats amb fus,o (267d, 267e), finalment, són descartats per les 
restriccions d'alineament. A (269) es poden observar els efeetes de la 
jerarquia de (269), en que s'ha afegit la restricció *DIST + 1. 

(268) Mallorqui ; menorquí Oerarquia de restriccions definitiva) 

IDENTOB(sib), *[sib][sib], AUN-Pref, AUN-Mots » MAx-IO » 
lDENT(sib) >> COMP(PA), *D'ST+I » IDENT(-sont) >> DEP-IO 

(269) Mallorquí i menorqui 

dessalar Id,s##sal +a+rl [d,t.ts •. ' la] 

IdJs]##S2al+a+rI ID~;TOB *r~S~] AUN- MAx IOENT *DlsT+I 
sib) Slb Pref (sibl .. [d.s, .s".'I.] *! 

b. [dJ.z]J.s] J,lla] O! 

c. [d •. s".' I.] 0' 
d. [dot"s, • .'I.] * O! 

e. [d,.s", • .' I.] *! 

f. [dJ.ts I.2J.'la] O! * 

g. cr [d:,)t ].ts2J .'la] ° 
h. [d'.t,s, • .' I.] *' ° 

7.3.4.2.1.2 El eas de l'eivissenc: elisió i fusió 

En eivissenc, els contactes de sibilants es resalen amb un procés que dóna 
eom a resultat un sola sibilanl. Els fets relacionats amb les seqüencies de 
sibilant prepalatal seguida de sibilant alveolar, que donen 1I0c a un so 
intennedi entre la primera i la segona eonsonant (ef. maleix sol Im,tej##soV 
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(mo.te.',~JI]), sembla que donen evidencia que, en aquests casos, actua un 
procés de fusi.ó ~stri cte. A~a bé, en la re~ta de. seq~enci~~ es fa dificil 
detenninar qUin es el proces que opera, 51 la slmphficaclO (entesa com 
I'elisió del primer segmenl) o la fllsió. Ates que no es disposa de més 
evidencia empírica a banda de la relacionada amb les seqüéncies de sibilant 
prepalatal seguida de sibilanl alveolar, ~'hipotetitza"i, d:entrada, que t~nt po! 
operar un procés de fuSlO com un proces de slmphficacl6. Es tracta d un cas 
d'homonímia estructural. La teoria de I'optimitat pennet capturar aquesta 
circumstancia mitjanyant la manca de dominancia entre restriccions que 
estan en conflicte, és a dir, restriccions que ordenades una respecte de ,'altra 
donen 110e a resultats diferents. Tal eom s'esdevé en mallorquí i menorqui, 
les restrieeions ID ENTOB(sib) i *[sib][sib] se situen al eapdamunt de la 
jerarquia. La primera garanteix que el canvi de mode de la segona consonant 
del grup no sigui una estrategia disponible per tal de satisfer *[sib][sib], i la 
segona descarta lIn candida! amb dues sibilants adjacents. Una diferencia 
essencial entre I'eivissenc i el mallorquí i el menorquí és la posició que 
ocupa IDENT(sib) en la jerarquia. Aquesta restrieció ha d'estar situada tan 
amunt en la jerarquia com sigui possible, concretament per damunt de MAx-
10, per tal que no operi el proeés de dissimilació. L'opeionalilal entre la 
fusió i la simplificació es tradueix en una manca d'ordenació de la restricció 
MAX-10, que afavoreix els candidats amb fusió, i les restrieeions 
d'alineamen! (ALlN-Mots i AUN-Pref), que afavoreixen els eandidats amb 
elisió. La jerarquia provisional per a l'eivissene és la que figura a (270) i els 
seus efectes, els que es reflecleixen en la taula de (271): 

(270) Jerarquia eivissenc (provisional) 

IDENTOB(sib), *[sib][sib] » IOENT(sib)>> AUN-Pref, AUN-MoIS, MAJ(-
10 » DEP-IO 

(27\) Eivissenc 

dessalar Idas##sal+a+rI [da.sa.' la] 

Idas¡##s2al+a+rI IDENTOB (sib) O[sib][sib] IDENT(sib) AUN-Pref MAX 

•• [das1,s2a"la] O! 

b. [da.zld .sZd.'la] ° 
o- [da.s2a.'la] ° e. 

d. [d.t,.s".' I.] *! 

e. <r [do.s,.,o.'la] ° 
f. [d.s ,.t, • .' I.] *! * 

DEP 

O! 
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Tal com es pot observar en aquesta taula, la manca de dominancia 
. "d' l· . entre la restnccto a 1.neamem ALTN-Pref i la restricció MAX-IO assegura un e 

entre els candldats amb [usió i amb simplificació. D'altra banda la rest ?1P~~ 
O 10 . d ....' necIo 
~P- : s~tu~ a f~f(;:a ava]J, en, la jerarqUJa, Impedelx que el candidat amb 

epentesl SigUI elega com a Opt1lTI. Es tracta d'un cas en que emergeix 
estructura no marcada - manca d'epentesi entre mots adjacents- g , . una 
1, .. d' .., . . facies a 

actlVltat una restncclO sItuada molt avaIl en la jerarquia (veg. Mce 
2002a). anhy 

La formalització es complica, pero, quan el segon segment del gru 
mostra el mateix 1I0c d'aniculació que el primer (cf. desxi"rar [do j' 'f

P 
no . .·I.~ 

Cal explIcar, en efecte, per que en les seqüencies integrades per una sib'l . 
1 1 'd d 'b'l I am a veo ar segUI a e SI T ant palata] s'imposa aquesta darrera consonant. 

Com es pot observar en la taula de (272), amb la jerarquia de restriccions 
proposada, surten elegrts com a óptims candidats erronis i aixó és ., 
perque no hi ha cap restricció que reguli les característiq~es del segm

alX1 

fi · . ~ 
USlOnat, 111. tampoc ~~p restricció que detem1ini quina consonant és elidida 

en cas de slTnp!JficaclO. A pan deIs candidats reals, amb elisió de la primera 
consonant (272b), .1 amb fusió deis dos segments a una sibilant palatal 
(272d), surten eleglts com a optims, els candidats (272c), amb elisió de la 
segona consonant, (272e), amb fusió a un segment alveolar i (2721) b 
fu 

" ' , am 
S]O a una alveolar endarrerida. 

(272) Eivissenc 

desxifrar /dos##jifr+a+r/ [doJi. 'Ira] 

Id;;¡SI##f:)fr+a+r! IOENT *[sib] IDENT ALIN- MAX DEP 
OB (sib) [sib] (sib) Pref 

a. [dos,J,i.'fra] *! 

b. '" [doJ,i.'fra] * 
c. ~ [do.z,i.'fral • 
d. ",. [doJI.2i. 'fra] * 
e. " [d.1.sJ.2í. 'fra] * 
f " [d;;¡'~1.2i.'ffa] * 

yn ,a.s~e,cte important que cal tenir en compte abans de prosseguir en 
1 analIsl es que quan es tracta d'e lisió i de fusió de consonants la referencia a 
la p~sició d'obertura no és viable. Les restriccions de fidelitat posicional 
refendes a la posició sil· tabica de is sons implicats prescriuen que quan un 
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segment es troba sil·labificat en la posici? d'obertura ha de presentar la 
rnateixa especificació, pel que fa un de~ermT~at tr~~, qu~ el seu corresponent 
en la base. Ara bé, atesa la manca de sll'lablficaclO subJacent, aquesta mena 
de restriccions esdevenen insuficients quan hi ha elisió d'un segme~~ o [usió 
de dos segments. Per exemple, un candidat com (272c), amb ellsló de la 
egona consonant i siHabificació de la primera consonant en la posició 

s . 1 
d'obenura, satisfá la restricció IOENTOs(Trets), Ja que a consonant 
preservada, sil·labificada en la posició d' obertura, mostra 1~ matelxa 
especifica ció de trets que el seu corresponent en la forma subJacent. Els 
casOS de fusió (272d, 272e, 2721) són encara més complexos: lIevat que els 
dos segments de l'input siguin idéntics pel que fa als Irets de. Hoc 
d'articulació ----com el cas de dessalar o mareix joe- , sempre hl haura una 
violació d'loENTOB(Tretsl. En efecte, tots els candidats amb fusió impliquen 
una transgressió d'aquesta restricció: el candidat (272d) transgredetx 
IOENTOs(Trets) en relació amb /s/; el candidat (272e) transgredelx 
IDENTOs(Trels) respecte a /j,/, i el candidat (2721) viola IDENTOB(Trets) en 

relació amb /s/ i /j,/. 
En teoria de l'optimitat, s'han desenvolupat diferents mecanismes per 

regular la consonant que ~s elidida, en cas d'~~ isió, i ,la config;rr~ció que 
adquireix la consonant fuSIOnada, en cas de fuslo. Un d a~uests es TIlvocant 
restriccions de ftdelitat que donen compte de les relaclOos entre fonnes 
superficial s relacionades morfológicament (Benua [1997] 2000; veg. el § 
2.6.4), tal com proposen Bonet & Lloret (2002) i Pons (2003a, 2004). La 
restricció que penalitza un candidat com el de (272c l, amb eh SI o, es 
OUTPUT-OUTPUT MA.'XCINlCJAL, segons la qual la consonant inicial de la base ha 
de tenir un corresponent en totes les seves ocurrencies. 

(273) O UTPUT-OUTPUT MAXCINICI,\L (O-OMAXC 1N): La conso~an.t inicial de la .ba~e 
ha de tenlr un corresponent en totes les seves ocurrenCles. (Es prohIbe IX 

l'elisió de la consonant inicial de la base.) (Veg. Bonet & Lloret 2002, Pons 
2003a per al catala.) 

El fet que la restricció es refereixi al segment inicial dels ~Iements en 
correspondencia no és pas una condició ad hoc, tal com podna semblar a 
primer cop d'ull, sinó que respon a la major prominencia de ~e~, c?~s?nants 
situades en posicions extremes, i, més concretament, en pOSlCIO lDlCla!. Es 
tracta d'una fidelitat posicional -amb motivacions més aviat 
psicológiques- semblant a la que s'atribueix a les consonants en posició 

d'obertura sil·lábica. 
Si es considerés que en eivissenc actua sempre un procés de 
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simplificació bastaria introduir aquesta restricció en la jerarquia. Ara bé 
sempre hi ha un procés de simplificació. tal com s'ha demostrat i tal ~ono 
~viden~ieT1 les seqüencies en que la primera consonant és prepalatal; c~ 
II1tr,odUlr, dones, dues restriccions de fidelitat més que donin compte del 
caracter prepalatal que adopta el candidat amb fusió. L'una és IDENT(- ant) 
segons la quaI els elements en correspondencia han de tenif la m3teix ' 
especificació pel que fa al tret [- ant] (274a). IDENT(- ant) no fa altra ca: 
que expressar la resistencia que presenten les consonants palataIs a perdre 1: 
palatalitat que les caracteritza, malgrat trobar-se, en alguns casos e . . , n 
pOSlClons febles. L'altr~ .r~stricció és OUTPUT-OUTPUT¡oCN1 (1'A}CO¡,;S IN, que 
demana que el segment lnlcIaI de totes les ocurrencies d'una base tinguin la 
mateixa especificació pel que fa al trets de 1I0c d'articulació (274b). 

(274) Restriccions 

a. lDENT(- ant): Els segments en correspondencia han de presentar la 
mateixa especificació pel que fa al tret [- ant]. (McCarthy & Prince 
1995a) [Prohibeix el canvi de mode d'articulació d'Wl segment 
especifica! subjacentment com a [- ant]] 

b. OUTPUTwOUTI'UT1DENT(PA)(:ONS1N (Ü-O[I)ENT{PA}C1N): La consonant inicial de la 
base té la mateixa especificació, pel que fa al lloc d'articuJació, en tates 
les seves ocurrencies. 

L'ordenació d'aquestes noves restriccions respecte de la jerarquia proposada 
més amunt és la que figura a (275). OUTPUT-OUTPUh1N<O"ClA' se situa al 
capdamunt de la jerarquia, perque es tracta, óbviament, d'una restricció de 
fidelitat rellevant en catala. IDENT(- ant) ocupa una posició relativament 
elevada, d'acord amb la tendéncia general a preservar aquest lre!. D'altra 
banda, la restricció OUTPUT-OUTPUT[OENT(rA)CONSIN es traba situada 
estratégicament per davall de DEP-IO i, per tant, per davall de MAx-IO (el 
comportament de les seqüencies amb una sibilant prepalatal en primera 
~osició )u~tifiquen aquesta ordenació). OUTPUT-OUTPUTIDENT{PA)CONSIN és 
lmprescmdlble, ta l com es pot veure en la taula de (276), perqué un candidat 
subóptim com el de (276g), amb fusió de les dues sibilants a una sibilant 
aJveolar Ileugerament endarrerida, sigui descartat com a óptimo 

(275) Jerarquia de restriccions eivissenc (provisional) 

IDENTOB(sib), üUTPUTwOUTPUTMAXCIN ICIAl, *[sib](sib] » IDENT(-ant), 
IDENT(sib) » ALlN-Pref, ALlN-Mots, Max-IO » DEP-IO » OUTl'UT
O UTPUTIDQIT(PA)CO¡";SIN 
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(276) Eivissenc 

desxifrar /dos ,##Sifr+a+r/ [da.Si.'fra] 

/d.s,##S,ifr+a+rI cf. O-O *[sib] IOENT IDENT AUNw MAX OEP O-O 

xifrar [fi.1fraJ M"XC!N Isib] (sib) (-am) Pref I n[ ~T(r .\ ) 

e" 

[d.s·S, i.'fra] * a. 

b. [ d • . z ,~·S,i.'fra] * *' 
C. <7 [d •. S,i .' fra] * 
d. [d •. z,i.'fra] *' 

e. <7 [d'.J, .,i. 'fra] * 
f. [da,s! .2i. tfra] *' * * 

g. [da'~ l.2 i. t fra] * *! 

En la taula anterior es constata que tanl el candidat amb elisió de la primera 
consonant (276c) com el candidat amb fusió de les dues consonants a una 
sibilant prepalatal (276e) surten elegits com a óptims. El candidat amb fusió 
a una sola sibilant alveolar (2761) viola fatalment la restricció ¡DENT(-ant). 
Finalrnent, la restricció O-OIDENT(PA)CIN s'encarrega de descartar el candidat 
amb fusió a una sibilant alveolar endarrerida (276g). En aquest cas, pot 
semblar que les restriccions IDENT(-ant) i O-O,I>Em(PAlCIN ran la mateixa 
funció -sobretot si es té en compte el candidat de (276t)- ¡que IDENT(
ant) és redundant. No obstant aixo, tal com es demostra més endavant, els 
fets relacionats amb les seqüencies de sibilant prepalatal seguida de sibilant 
alveolar demanen aquesta ordenació de restriccions. 

Un altre deis mecanismes desenvolupats en el marc de la teoria de 
I'optimitat per regular quina consonant s'elideix i les caracteristiques de la 
consonant fusionada és recorrent a les restriccions de fidelitat que fan 
referencia a la necessitat de preservar el segment inicial del radical (277a) i 
a la conveniéncia de preservar I'especificació de 1I0c d'articulació deis 
segment inicial d'un radical (277b). Aquestes restriccions, com es pot 
observar en la taula de (277), aconsegueixen els mateixos efectes que les 
restriccions de fidelitat OUTPUT-OUTPUT adduldes més amun!. 
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a. 
b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

(277) 

a. MAX-CONSONANTINICIALRAoICAL (M AXClR): El segment inicial del 
radkal ha de ser preservat en la fonna superficial. 

b. IDENT(PA)-CONSONANTINICIALRADICAL (lDENT(PA)CIR): Els lrelS del 
segment inicial del radical han de ser preservats en la fonn3 superficiaL 

(278) desxifrar Id.s##Sifr+a+rl [d.Ji.'fra] 

Id.s,##S, ifr+a+rl 
MAX '[sib] IOENT IOENT ALlN- MAX DEP ¡DENT 
0' [sib] (sib) (-anl) Pref (PA h 

[d.s ,·S, i. 'fra] '! 

[d •. z , • . S,i. 'fra] * *' -
,., [d.J,i.'fra] , 

[d;),zli .'fra] '! 

<1" [d.Jui.'fra] * 
[ da.s¡,2i.'fra] '! * , 
[ d;::I.~ I,2 i. lfra] • '! 

7.3.4.2.2 Seqüencies postlexiques de sibilant prepalatal seguida de sibilam 

Cal justificar ara quina és la jerarquia de restriccions responsable del 
comportament que presenten les varietats de Menorca i Eivissa quan la 
consonant en posició de coda es una sibi lant prepalata!. El comportamem 
del mallorquí davant d'aquesta mena de seqüencies es tracta en el cap. 8, ja 
que s'assumeix que el procés de semivocalització que hi té lloc respon a 
unes motivacions independents a la restricció *[sib][sib]. 

7.3 .4.2.2.1 El cas del menorquí: dissimilació, semivocalització i escissió 

A Menorca, les solucions d'aquests contactes difereixen en funció de la 
varietat de que es tracti. Bona part de les varietats del menorquí presenten 
un proces de dissimilació identic al que s'ha estudiat per al cas de les 
seqüencies amb una sibilant alveolar en la posició de coda (279a). El resultat 
d'aquest procés és una seqüencia d'oc1usiva seguida d'una africada que pren 
el 1I0c d'articulació de la consonant en segona posició, IOt i que, quan la 
segona consonant és alveolar, l'africada pot adoptar un punt d'articulació 
Ileugerament endarreri!. A Ciutadella i a Ferreries, aquests contactes es 
poden resoldre amb un procés de semivocalització que dóna com a resultat 
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semivocal anterior seguida de la segona consonant del grup (279b); 
una , " l' .. est procés, a diferencia del mallorqUl. esta motlvat, en part, per actlvItat 
~~ula restricció *[sib][sibj. A Ciutadella i Ferreries tambe són possibles les 

realitzacions amb escissió i fusió [j .tsj-[j .ifj] (279b). 

(279) Menorqui 

a. Menorquí (general) 

motei:e sol 
mateixjoc 

[mo.tet.1.olj- [mo.tet.~ol] 
[m •. ted.'ifjok] 

b. Ciutadella i Ferreries 

[m • . tej .'sol] - [m •. tej.1.ol] 
[m •. tej.'30k] - [m •. lej .'d30k] 

Per a les varietats del rnenorquí en que opera el procés de dissimilació 
regular, es pot adduir la mateixa jerarquia de. restriccions proposada per als 
contactes amb una sibilant alveolar com a pnmer elernent. Es pot constatar 
en la taula que figura a (280), en que es elegit com a óptim el candidat amb 
dissimilació i africació de la segona consonant. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

(280)Jerarquia menorqllÍ (general) 

IDB<TOB(sib), '[sib][sib], AUN-MolS, AUN-Prefix » MAX-IO » 
IDENT(sib) >> COMP(PA), 'DIST+ I » IDENT(-sont) >> DEP- IO 

(281) Menorqui (general) 

lIIaleix sol/m.teS##soV [mo.to(,1.ol] 

IOENT ' [sib] ALlN~ MAX ID COMP *DIST+ 

Im.teS,##s,oV OB (sib) [sibl Mots (sib) (PA) I 

[m •. teS,·'s,ol] *! 

[m •. teJ, •. 's,ol] '! 

[ma.te.!s2~11 *' 
[ma.tet ¡. ' S2~1J 

, '! 

[ma.te. '~¡.201] *' 
[ma.te.1SI2~1] '! 

, 
<:Ir [rna.tet¡.1s2~1] * 

[ rna.te.' tIS2JI] ., 

La situació és diferent. pero, en les varietats de Ciutadella i de Ferreries, en 
que opera un procés de semivocalització. Aquest fet s 'ha de rel~cionar amb 
la resistencia de les consonants palatals a perdre la palatahtat que les 
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caracteritza. La reslricció de fidelital [DENT(- ant) invocada pe l' 
.... ' r.p~ comportament de I elVlssenc, es la responsable que es mantingui I ,r .: 

palatal de la consonant original. En mallorquí i menorquí. aquesta
e C~Ct¡;. 

b · . d d rest,," " es tro a jerarqUltza a per avall de COMP(PA), ja que en les s ... ~' 
d' l' I ' equen..:r oc lIS1va ve ar (que es [- ant]) seguida de consonant es viol ' 

. ". a aquc' 
restncclO per tal de satlsfer COMP(PA) (cf. pllC Irel/re [pUt.'tCEw.r.j) D' ., 
banda, [DENT(- ant) ha de dominar IDENT(- sont), ja que, si no fo; . ~h:, 
candidat amb dissimilació i africació sortiria elegit Com a ó /IXI, el 
introducció d'aquesta restricció garanteix que el candil tlm. L., 
semivocalització sigui elegit com a óptimo a arnh 

(282)Jerarquia Ciutadella i Ferreries 

IDEN1ÜB(sib), '[sib][sib], AUN·Mo!s, AUN-Prefix » MAX-IO » 
IDENT(sib) >> COMP(PA). 'DIST+I » IDENT(-ant) >> IDENT(-SOnt) >> DEP 
~ -

(283) Ciutade/la i Ferreries 

mareix sol lm~teS##sJlI [m~.tej"sJI] 

/m~teS I ##S2JU 
IDENT '[sibl AUN- MAX ID COMP *OIST ID ID 08 (sib) [sibl Mots (sib) (PA) +1 ( anl) -SOnt) 

a. [m •. teS,.'s"I] '! 
b. [mo.teS,·.'s" I] *' 
C. [mo.!e.'s"I] '! 
d. (ma.tetj.'s2ol] • '! 
e. [m~ue.'fi12JI] '! 
f. [ma,te.1sI ,2ol] '! , 
g. [ma.tetr·1s1:>IJ • *! 
h. [mo.te.ts!."l] '! , 
i. qr [ma.tej 1,IS2 :)l] • * 

En les varietats que no presenten aquest procés de semivocalització la 
restricció IDENT(- ant) esta situada més aval! en la jerarquia, concreta~ent 
per sota d'IDENT(- sont), jerarquització que descarta el candidat amb 
semivocalització. 

A Ciutadel!a i Ferreries, les realitzacions 3mb semivocalització alternen 
de forma lliure amb realitzacions amb escissió i fusió (cf. mateix sol 
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Im,.tej.'íS,I]; veg. 229b). Partint de la jerarquia proposada fins ara, aquestes 
. rmes. que s'esquematitzen a (284), es mostren encara més harmóniques 
t:e no pas les famles amb semivocalització. ja que, a banda de satisfer 
;~ENT(-ant) , satisfan IDENT(- sont). L'element oclusiu de J'africada, en 
di:cte, es portador del car:kter obstruent del segment original. Aquestes 
n:alitzacions, dones, es poden interpretar com una manera d'evitar els 
contactes de sibilants conservant el Hoc d'articulació palatal i el mode 
d'articulació obstruent de la consonant original. Es pot observar en la taula 
de (285), en que s'introdueixen diferents candidats amb cscissió. 

(284) Escissió i fusió a maleix sol lm~teJI##s2'J1/ [m~.tejl.1s 1.2 'JIJ 

s, 

N 
ji tS l,2 

(285) male;x sol lm.teS##soV [m • .tej. 'íS,I] 

*[sibl AUN- MAX ID COMP SON ID ID 
Im.teS,##s" V [sibl Mots (sib) (PA) INT (- anl) (-sont) 

a. [ma.tet l.1s2J1] 
, '! 

b. (ma.tej r S I.s2~1] ' ! 

c. [ma.tej Itr.s2J1] ' ! , 
d. [m •. tej,.'s"I] 

, '! 

e. " [ma.lej ¡.1sn'Jl] 
, 

Per tal de donar compte que tant la realització amb semivocalització com la 
realització amb escissió són possibles, basta situar la restricció que 
prohibeix I'escissió (INTEGRlTAT-IO; veg. el § 2.5.3.1) al mateix nivell que 
la restricció [DENT(-sont), de manera que s'estableix un empa! entre el 
candidat amb semivocalització i el candidat amb escissi6. (Per a una am\1isi 
detallada deis processos d'escissió que tenen 1I0c en balear, veg. el cap. 8). 

7.3.4.2.2.2 El cas de I'eivissenc: [usió 

Vegem ara quina és l'ordenació de restriccions que dóna compte del procés 
de fusió que acorre en eivissenc en les seqüencies de sibilant prepalatal 
seguida de sibilant alveolar. La jerarquia de restriccions proposada en el § 
7.3.4.2.1.2 és la que figura a continuació: 
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(286) Jerarquia eivissenc (provisional) 

IOENTOn(sib), O UTPUT-OUTPUTM AXONICJAl> *[sib][sib] » ¡DENT(-ant}, 
IOENT(sib) » AUN-Pref, ALIN-Mots, MAx-IO » DEP-IO » OIJTpUT_ 
OUTPUT10ENT(PA}CONS1N 

Com reflecteix la taula de (287), amb la jerarquia de restriccions proposada 
fins ara, no s 'obtenen els resultats volguts, ja que el candidat (287c) es elegit 
erróniament com a óptimo I aixó és aixi perqué el candidat real, (2871), viola 
fatalment la restricció OUTPUT-OUTPUT¡DENl'jPA )CONSIN' D'altra banda, el 
candidat elegit erróniament com a óptim satisffl vacuament la restricció 
IDENT(-ant) , de manera que es perd la SL'posada prominencia deis segmen!> 
palatals. 

(287) mafeix sollm.teí##soV [m •. te.',oIJ 

Imoteí,##s,ol! O-O '[sibJ rD ID AUN- MAX DEP O-O 
MAXClN [s ib] (-ant) (sib) Mots 

1000''TCI''('A¡ 
a. [m • . teí,· 's,oIJ '! 
b. [m •. teJ, • .'s,oIJ , 

'! 
C. ~ [mo.te.s, oIJ , 
d. [mo.te.'3 ,.IJ *, , 
e. [mo.te.s,.,. IJ , 

" f. [rnJ.te,I§I.2J1] , 
" g. [rnJ.tej ¡.'s2:11j " 

Per tal de descartar un candidat com el de (287c) és neeessaria una nova 
restricció. Aquesta restricció és O UTPUT-OUTPUTMAXCFINAL, que demana que 
el segment final de la base tingui un corresponent en totes les seves 
ocurrencies. Aquesta restricció, jerarquitzada al mateix nivell que les 
restriccions d'alinearnent i per damunt de O UTPUT-OUTPUT1lJENT(PA}CONSIN. 

garanteix que el candidat amb elisió de la darrera consonant de la base, sigui 
descartat com a óptimo La introducció d'aquesta restricció possibilita situar 
MAX-!O més avaJl en la jerarquia, ja que totes dues restrieeions 
aconsegueixen, si fa no fa, els mateixos efectes. Una jerarquía del tipus 
AUN-Mots, ALlN-Pref, O-OMAXCFINAL » MAX- IO prediu que només hi por 
haver elisió quan el primer segment no fonna part d'una base, la qual cosa és 
comprensible si es té en eompte la major prominencia de les arrels o radieals 
-que actuen de base- respecte deIs afixos -que no actuen com a base 
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'o MeCarthy 2002a i més endavant). És a dir, les r~alit~aeio.ns de 
(\ g'l desxlifirar podrien ser interpretades com un proces d ehslO, ates 
kS5a

aro 
.. '1"dO " l' sborrament del primer segment no ImplIca una VIO actO e _ .'ue e . . .// 

.. FlW En els casos en que hi ha lUla base (PIS .a, J!lS sen~l : ?,o: a ~os 
~M.u.f . d S a dos-cenes), en canvi, hi ha sempre fuslO Ja que I elisIO Impltca 
xlmp~, IOeJ'6 de O O e i de MAx-IO. L 'activitat de O-Ü¡"'IA.XCFINAI. una vIO a - M,\x FINAL , . , . 

r l'aplicació sistematica del proces de fuSlO quan la pnm~ra con~o~ant :xp 
lea latal J'a que tots els casos en qué hi ha una seqUéne,a de Slbllant 

«prepa , . . , . d .... d tsode re alata1 seguida de consonant son IOstanCles e sequenc1es e ~o 
P P tos D' altra banda seguiot amb la proposta que es fe,a al final Olots campos . ' .. . ., M 

1 § 7342 1 2 també es podna addUlr una restneclO eom ara AX-
~~NSO~A~;F'I~A'LRADlCAL (MAXm), la qua! prohibeix I'elisió. ~e ,la 

t final del radical i que Jgualment captura la maJor prom1l1enc13 consonan, d 89) 
deis radical s i les arrels en relaeió amb e ls afixos (veg. la taula e 2 . 

(288) maleu sollmoteí##s.1! [mo.te.',.I] 

o-o '[,ib) LD ID AUN- O-O MAX DEP O-O Im.teí,##s,.1 [,ib) ( anl) (sib) Mats MAXCfl~ IIlF.'11Cl¡..¡E'A.) M,uCI¡.,. 

a. [mo.teí,.'s,.LJ *1 

b. [m • .teS,·.'s, .I] * " 
C. [mo.te.s,.IJ , 

" 
d. [m •. te'3,·IJ *' , 
e. [m •. te.s ,.,. IJ *' * 
f. r:r [m;}.te . I~ 12:>1] 

, , 
g. [m;;),tej 1,ls2:>1] *' 

(289) maleix 501Imoteí##s.11 [m •. te. 'plJ 

MAX ' [sibJ rD ID A UN- MAX MAX DEP ID 
Im.teí,##s,.1! 

e'R [sib) ( an') (sib) Mots CFR (PAkll{ 

a. [m • . teí,.'s,.IJ *' b. [m;;).te.sl~.I S2:>1] 
, 

*' 
C. [mo.te.s,.IJ , 

" 
d. [mo.te.'31.IJ 

., , 
e. [ mo.te.su·IJ *' 

, 
f. r:r [m;}.te. I1iI.2:>1] * * 
g. { m;;).tej l. ls201] .. 
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Cal advertir que la major idonei"tat d'un candidat amb fusió a una 'b' 
lIeugerament endarrerida respecte d'un candidat ~no considerat en SI 11 471 : 

d t 1 b fi .. 'b'l I aque", arreres au es- am USIO a una SI 1 ao! prepalata (cf. *[ma.te.tr 1]' 
d ' d I di ' . JI." l., en va e esg ossament de la restrlccló O-O]OENT(PA}CIN (o, altemativ 
del desglossament d'ID(PA)c,,) en la mesura que una sibilant alam,.:. 

d 'd ' . Veol . en aITen a compartelx mes trets de lIoc d'articulació amb una s'b'l " 
11 '1 "'l dlb lIana veo ar --que es e segment mIela e a ase sol- que no pas una sibil . 

prepalatal. 'nl 

Un aspecte important que cal tenir en compte a l'hora de delimit 
'd' '" O ar el, electes una restncclO corn ara -OMAXCFINAL és si la base pot ser una e ' 

f1 . d .Qnna eXlOna a o no. De fet, Benua (1995, [1997]2000) i Kenstowicz (1996) h 
entenen així. Una seqiiencia com ara coses sabudes tindria per base COJeso 
de la mateixa manera que camp ['karn] o camps ['kams] són la base de le: 
seqiien~les camp ober/ [tka.mu. tf3grt] j camps oberls Lkam.zu. t~;}rsJ~ 
respectlvament. Enteses les coses així, coses és la base de coses sabudes d~ 
manera que en casos com aquests sthauria d'assumir que hi ha fusió i no'p 
elis ió. En cas contrari, tant hi podria haver fusió com elisió. as 

Caldria estudiar, per acabar, quines són les conseqüencies que té o. 
OMAXCfLNA.L en relació amb altres tipus de fenómens com ara la simplificació 
consonantiea. La subjerarquia AUN-Mots, ALIN-Pref, O-OMAXCFINAL » 
MAX-IO » DEP-10 preveu que en les seqüencies de mots es mantingui 
sempre la darrera consonant. De fet, el comportament de J'eivissenc és 
aquest. L1evat deIs casos d'elisió en posició final en les seqüencies de sonant 
seguida d 'oclusiva homorgánica (camp ['kam]) i la consegüent absencia del 
segment oclusiu en el nivell postlexic (camp humit [tka.mu.'mit], camp 
semhrat Lkam.sgm.1brat]) , les seqiiencies postlexiques que impliquen més 
d'una consonant se sol en resoldre amb manteniment íntegre del grup, fins i 
tot quan la consonant en posició de coda és oclusiva: are petit Lark.pa.'tit], 
ares pelits Larks.pa.1tits], ares es/re/s Larg.zas.1trgts], De fet, només en 
aquests dos darrers casos (cf arcs es/rets) I'eivissenc pot presentar elisió 
opcional , fet que no implica ni una transgressió drO-OMAXcFINAL ni d'ALJN
Mots, ja que es manté la darrera consonant de l grup i es preserva l'alineaeió. 

Cal establir qu ina relació malltenen les restriccions introduldes per a 
l'eivissene amb la jerarquia proposada per a l mallorquí i el menorquí. Una 
restricció com ara O-OMAXCINICIAL és innecessaria en menorquí i mallorquí si 
es té en compte que MAX-IO fa, en part, la mateixa fe ina. Ara bé, si 
s'assumeix la seva vigencia en eivissenc, també s'ha d'assumir en mallorquí i 
menorquí. Com en el cas de l'eivissenc, aquesta restricció no és mai violada, 
de manera que s'assumeix que es traba situada al capdamunt de la jerarquia, 

o )CIN és més especifica que no pas IDENTOS(PA), introdui'da en 
(:~ ~~Pdedicat a }'assimilació de lloc, ja que el s,eu,ma!,g.e .d'aplicació és 
I r duTt: només és sensible als segments consonantlcs Illlclals de fonnes 
mes re d' 'd" , ' ~ t en una base de referencia, Donada la manca eVl enCla empmca ~~@. . , , ' 
, a especial ordenacIO entre aquestes dues restncclOns, s assumelx que d~ . d .. 

pen la mateixa posició en la jerarqUla e restncclons, 
t)CU l ' ' , 

Finalment,la restriceió O-OMAXCFINA,L ocupa, el~ ~a] or~Ullme,na.r~~I, una 
sició molt poc elevada en la jerarqUla de restncclOOS, Ja que I elisIO de la 

~~rrera consonant en el niveIl postlexic és molt freqüent. 

7.3.4.2.3 Seqüencies lexiques de sibilant seguida de sibilan! heteromorfica 

Cal determinar ara quina és la jerarquia, de. restric~i?ns responsab~e de la 
inserció d'una vocal de suport en les seqüencles de slbllants heteromorfiques 
que ocorren en el nive111exic. , . . 

En un marc estrietament denvaclOnal, 1 concretament en el mare de la 
fono logia lexica (veg., per exemple" Kiparsky 1982, I ~85), aquest 

mportamen! diferent deIs contactes de slbtlants motivats per l adJunclo del 
ro '1 morf de segona persona singular a radicals verbals de la segona 1 a tercera 
conjugació acabats en consonant sibilant (cf., coneixes [ku.1uJ.fJs], Cllses 
['ku.zosJ) o I'adjunció del morf de plural a radicals nominals o adjectivals 
(invariables quan! a genere en les formes de smgular) acabats, tambe, en 
sibilant (cf. casos ['ka.zys] , felices [fo.'Ji,s"s], fe/ü;os [fo.'Ii.s~,]) s'exphca 

assumint que el procés d'inserció voc31ica és d'aplicació ~exica: El pro~és ~~ 
dissimilació o de simplificació de sibilants, en canVI, sena d'apltcaclO 
postlexica, la qual cosa explicaria el compo~ame~t divergent en~~ a~uests 
dos niveUs, el niveU deis mot, (word-/evef) l el ntveU de les sequencles de 
mots (phrasa//evel) . '. 

Des d'un punt de vista estrictament operatm, aquest tIpus de 
formalització és eficac; perque aconsegueix els efectes volguts. Ara bé, les 
interpretacions basarles en la dicotom,ia nivell le~jc / ni~el1 postl~xic, són 
pobres pel que fa al poder explicatiu. Es a dir, bo I assummt la presenc~a de 
nivells i de dominis, és indiscutible que hi ha epentesi en el nIveU !eXIC; 
d'aquí el titol d'aques! subapartat. Ara bé, ¿per que en aquest nivell i no pas 
en un altre? Hi ha alguna raó, a banda de les mateixes dades, que ho 

justifiqui? . ," 
Explicar aquest comportament en el marc de la teona de 1 optImltat, 

concretamen! en el marc d'una tearia de I'optimitat no serial o no estratal, no 
és pas una tasca lacil. la s'han explorat les conseqüencies negatives que té 
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una amlIisl optimal basada en la combinació de nivells o dOluinis . 
restriccions d'alineament. Basicament són la pervivencia de la pob

1 d~ 
explicativa que caracteritza la fonologia léxica i la redundancia e l't!,;J 
maquinária (veg. el § 2.6). Per tal de mantenir la coheréncia del trebal~ , 
descarta, dfentrada. recórrer a aquesta possibilitat. ' ~) 

Cal tenir present, abans que res, que ens enfrontem a un cas I 
d'opacitat de nivells (leve! opacity), el qual no es pOI resoldre reco: ar 
exclusiva~ent a l.'ali~eament i a la combinació de les restriccions e~ 
marcatge 1 de fidel!tat mput-output. D'una banda, perqué la inserció vocal' 
no és una estrategia regular en aquest nivel!. EIs contactes de consonal~a 
heteromorfiques finals ----que no són sibilants- es resolen sempre a~~ 
simplificació i no pas amb inserció vocalica. Aixó determina una elevad 
jerarquització de la restricció d'alineament que prohibeix la inserció ent~ 
radical i sufix que dificulta I'análisi deis contactes de sibilants en el flivell 
léxic. 

La teoria de I'optimitat ha desencadenat diferents estratégies, a banda de 
I'analisi serial o estratal, per tal de donar compte d'aquests casos d'opacitat: 
un d'aquests mecanismes és la teoria deis paradigmes óptims (veg. el § 
2.6.4). En aquesta secció, s'assaja una análisi del comportament de les 
seqüencies heteromorfiques de sibilants que parteix d'aquest model. 

A (290) es reprodueix la jerarquia de restriccions proposada per al 
mallorquí i el menorquí en els punts anteriors, despullada de les restriccions 
irrellevants en aquest nivell. 

(290) Jerarquia mallorqui i menorqui (simplificada) 

'[sib][sib] » MAX-IO » IOENT(sib) >> DEP-IO 

La consideració deIs fenomens que acorren en aquest nivell obliga a 
introduir una restricció que faci referencia a ralineament entre el costat dret 
del radical i el costat esquerre del sufix. Aquesta restricció rep la fomulació 
següent: 

(291) ALlN-Suf(ix) (R, D, A, E): El costal dret de 101 radical ha de coincidir 
amb el costat esquerre de tot afix (veg. McCarthy & Prince 1993b; Bonet & 
L10rel 2002 per al catalá) 

Una aproximació precipitada a les dades establiria que aquesta restricció 
está estratégicament situada per davall d'IDENT(sib), fe! que garantiria la 
selecció del candidat amb epéntesi com a óptimo Efec!ivament, tal com es 
pot observar en la taula de restriccions de (293), la ubicació d'aquesta 
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tricció per davall d'IDENT(sib) condueix als resultats volguts. Es podria 
res umentar, en aquest sentit, que en aquest nivell és preferible mantenir la 
ar~litat deis segments implicats a la concatenació de sufix i radical , i aixo 
~~consegueix mitjan~ant I'aplicació d'epentesi. 

(292) Mallorquí j menorqui nivell /i!xic Oerarquia provisional) 

*[sib][sibl » MAx-IO » IDENT(sib) >> ALl N-Sufix » DEP-IO 

(293) Mallorquí i menorquí 

euses !k.uz+sl ['ku.zª-s] 

!k.UZI+ ZZ/ '[sib][sib] 

a. ekUS,S2] ' ! 

b. r.r ['kU .Z,aS2] 

C. ['kus¡J 

d. ['kus,l 

e. ['kut,s,] 

MAX IDENT (sib) AUN-Suf 

, 
'! 

'! 
*! 

OH 

, 

Cal investigar, pero, quines són les conseqüencies que una ord~nac.ió co~~ 
aquesta té en l'ex~1i.cació d'altres fen?mens, cO,m ~ra la sllnphfic~CIO 
consonantica en POSICIÓ final de mot motIvada per I exces de consonants. les 
conseqüéncies que té ¡'ordenació de MAx-IO per damunt d'AuN-Suf pel que 
fa a aquests processos són insalvables. Com e~ deJa "~ e~ el~ p,roce~sos ~e 
simplificació consonantica que acorren en el n1vell lexlc, 1 epentesl no es 
mai una estratégia disponible (cf. mall i meno camps lkamp+zJ ['kams], verds 
Ivard+zI ['vars]). Una ordenació d'aques! tipus conduiria indefectiblement a 
la inserci6 d'una vocal de suport en aquests casos, tal com es reproduelx en 

la taula següen!: 

(294) Mallorquí i menorquí 

eamps lkanp+zJ ['kams] 

lkanp+zJ ' CCJ 

a. ['kamps] ' ! 

b. 6" ['kampas] 

C. ['kams] 

MAX ALlN-Sufix DEP 

, , 
*! 
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De fet, la inserció vocalica no es desencadena mai per tal de reparar ¡'e . 
de consonants, tant en el nivellléxic com en e l nivell postlexic. DaIs (2~~:: 
334), en parlar deis proeessos de simplifieaeió eonsonimtiea, afirma :, 
següent: «[ ... ] es dedueix la tendimeia del eatala de Mallorca a restn t. 

l'actuació de )'epentesi a zones 00 no compliqui l'estructura morfológica [gl] 
l'epf!fltesi és preferida sempre que no afecta la "zona de flexió" ni OjO 

concatenació de mots». L'afirmaCÍó que l'epentesi no afecta la zona de flex '~ 
no és prou certa, ja que en els casos de contacte de sibilants per adjunció dlc; 
morf de segona persona O de plural a radicals acabats en sibilant s'insere~ 
una vocal de suporto Els fets relacionats amb la simplificació consonantic ~ 
obliguen a teoiT, peró, una ordenaci6 en que la restricció MAX-IO ocupa una 
posició menys elevada que no pas AUN-Sufix. Aquesta circumstimcia r: 
trontollar, doncs, la hipótesi segons la qual l' aplicació d'epentesi en les 
seqüencies de sibilants heteromorfiques que ocorren en el nivelllexic es deu 
a la jerarquia MAx-lO » lDENT(sib) » ALlN-Sufix. L'ordenaeió ha de ser 
neeessariament AUN-Sufix » MAX-lO » lDENT(sib) Ua s'ha assenyalat, 
d'altra banda, que, en el cas de les seqüeneies de sibilants postlexiques, la 
restricció MAx-IO havia de dominar lDENT(sib), ja que, si no, surten elegits 
candidats amb elisió de la primera consonant). Tal com es pot observar en la 
taula de restriccions segilent, aquesta nova jerarquia de restriccions 
(*[sib][sib] » ALIN-Sufix » MAX-IO » lDENT(sib) » DEP-lO), 
complica l'analisi deIs fets, ates que surt elegit el candidat amb dissimilaeió 
(295e), tal com s'esdevé en el nivell postlexic. D'altra banda, eandidats amb 
elisió d'algun deis dos segments es mostren més óptims que no pas el 
candidat real, amb epentesi. 

(295) Mallorqui i menorquí 

cuses Ikuz+zI ['ku.z~s] 

Ikuzl+Z21 *[sib)[sib] 
a. ['kus,s,) *' 
b. ['ku.z,os,) 
C. ['kus,] 
d. ['kus,] 
e. " ['kut,s,) 
f. ['kus..,) 

AUN-SUr MAX LDENT(sib) DEP 

*' * 
*' 
*' 

* 

*' 
La solució al problema que es plan teja en la taula anterior es podria cercar 
en les relacions de fidelitat que s'estableixen entre els rnembres d'un 
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d'gma tlexiu. lntui"tivament. sembla que l'aplicació d'epentesi en aquests 
pa'" 'e's una estrategia per tal de satisfer igualment *[sib][sib] preservant, 
¡;asos . . 1 

. la unifonnitat del paradIgma verbal -o nomma , en casos com ara 
re/roe,s [e, 'Ii sos] Una fonua amb dissimilació com la de (295e) és ti IC '... - . 
-discordant respecte de tota la resta de formes del paradigma, en qué la 

d 
ra consonant del radical és sempre slbllant (cf. cus, Cl/S, cosan, COSIU, 

arre .. 1 b 
etc.) . Una restricció q~e fa refe~encla a I~ nec~~sltat que tot~ ~ S mem, res 
d I aradigma presentm la matelxa especIficaclO pel que a ~lbllant sena ~a 
e Ponsable que en el nivell lhie operés, de forma excepcIOnal, el proces 
~ . d d'e entesi, Aquesta interpretació és extensible al comportament lV~rgent 
def mallorqui en les seqüencies heteromórfiques d~ p~ep.a latal segUida de 

ooant, en que, de forma general, opera un proces d epentes! en el mvell 
cons . . " 1'11 
lexíc (cf. mateixos [m~,jte.sºs]) i un procés de semlvocalttzaclO en e mve 
postl"xic (cf. mateix dia [mo.tej .'oioj). Ates que en el eas que ens ~cupa, la 
uniformitat s'estableix entre formes relaclOnades per flexló, cal recorrer a la 
teoria deIs paradigmes optims proposada per McCarthy ([2001]2005). Com 
s'apuntava en el § 3.4.4, una de les premisses básiques d'aquest model é~ 
que aquestes pressions paradigm~tiq~es entre for~es ,relacl,onades ~er ,flexlO 
només poden motivar la sobreaplIcacló (overapp/¡cat/O~) d un proces, Jaque 
la infraaplicació (underapplication) ImplIca la vJOlaclO de la restncclO de 
marcatge activa en una lle!1gua determinada, que" en el nostr~ ~~s, es 
*[sib][sib]. La interpretació que aquí es fa n~ entrana en contradleclO amb 
aquesta premissa, Si bé és cert que ~a p~:SSIO que ~xercelxen els membres 
del paradigma eondueix a la infraaphcacJO del proces regular en el marc del 
mal10rquí i menorquí (i,e. la dissimilació), aixo no Impltca una transgresslO 
de la restrieció de marcatge *[sib][sib]: simplement es desencadena una 
estrategia diferent (i .e. l'epentesi), que garanteix igualment la satisfacció de 

*[sib][sib] . . .. 
En la taula de restriccions de (297), s'hi ha introdu'it la restncclO 

intraparadigmatica OP-IDENT(sib), segons la qual tots els membres del 
paradigma han de tenir la mateixa especificació pel fa que fa al tret slbllant. 
Aquesta restriceió si situa per davall de *[slb][Slb], JO .q~e , per matlsar els 
efeetes de la restricció OP-IDENT(sib) en elmvell posltexle, cal supedItar-la 
a les restriccions d'alineament; d'aquesta manera, es descarten els candidats 
amb inserció en aquest nivel!. 
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(296) Jerarquia de restriccions mallorquí i menorquí 

IOENTOB(sib), *[sibJ[sibJ » OP-IOENT(sib) >> AUN-Suf» MAx-IO » 
lDENT(sib) >> DEP-IO 

(297) Mallorquí i menorquí 

euses /kuz+zJ [!ku.zªs] 

lkuzi IOENT *[sibJ OP-IDENT AUN- MAX IDENT DEP OB(sib) [sibJ (sib) Suf (sib) 

C7 <kus, kuzJs, -
a. kus. kuzim, * • 

kuziw, kuz~m> 

<kus, kuts, kus, 

b. 
kuzirn, 

*(xIO)! 
kuziw, * 
kuzJn> 

<kut, kuts, kut, 
c. kutim, kutiw ***! 

kutJn> 

Tal com es pot veure en la tau1a de restriccions anterior, un paradigma com 
el de (24 7b) és descartat perqué no es homogeni pel que fa a l' especificació 
del tret slbIlant 1, per tant, transgredeix OP-IDENT(sib): en la forma de 
segona persona singular, amb dissimilació, la darrera consonant del radical 
no és ~ibil~nt sinó oclusiva. El paradigma de (297c), en qué la forma amb 
dlsslmllaclO es la que exerceix la pressió, també és descartat, perque tres 
membres del paradigma violen la restricció de fidelitat posicional 
lDENT<?B(Slb). El paradIgma elegit com a óptim és, doncs, el que presenta 
IllsercJO vocálica (297a). 

Cal estudiar, ara, la possibilitat que es generin a!tres candidats amb 
a!tres paradigmes. Un candidat amb elisió de la darrera consona~t (cf. 
*[kus ,D és descartat per la restricció ANCOREU(PG, F, FF, F), segons la qual 
el darrer segment de la paraula gramatical s 'ha de trobar al final de la frase 
fonológica (veg. el § 2.5.3.1, en qué s'introdueix aquesta restricció). Un 
candldat amb fusió (cf. *[kusI.2D és descartat perqué, a banda de transgredir 
la rest~i~ció AUN-Sufix, com el candidat real, transgredeix, també, la 
restncclO UNIFORMITAT, la qual es troba jerarquitzada per damunt de DEP
lO. El mateix ocorreria amb un candidat amb fusió a una africada alveolar 
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(cf. *[kutsd), ja que transgredeix UNlFORMITAT i DEP-IO. En la taula de 
restriccions següent, es poden veure aquests efectes. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

(298) Mallorqui i menorquÍ 

cuses /kuz+zJ ['ku.~s ] 

IDENT *[sib] 
lkuzi OB [sib] 

(sib) 

r:r <kus, kuzJs, 
kus, kuzim, 
kuziw, 
kuz.-:In> 

<kus, kuts, 
~.kuzim, 

kuziw, 

kuz;m> 

<kut, kuts, 

kut, kutim, 
***! 

kutiw, 

kut~m> 

<kus, kus¡, 
kus, kuzim, 
kuziw, 
kuz;m> 

<kus, kusu, 
kus, kuzim, 
kuziw, 

kuz;:m> 

ANC oP- AUN- MAX IDENT UNIF DEP 
(PO, FF) IOENT Suf (sib) 

(sib) 

• * 

*( lO)! * 

*! * 

* *' 

També podrien generar-se candidats en qué la vocal inserida fOIDla part del 
radical (cf. <kuz.[s» o del sufix (cf. <kuz[.s»; s'assumeix que aquests 
candidats serien descartats per les restriccions de fidelitat OP que regulen la 
inserció i l'elisió, en el primer cas, i per la restricció CONSISTENCIA 
MÉTRICA, en el segon caso D'al!ra banda, un paradigma amb sobreaplicació 
d'inserció a causa de la pressió d'una forma com ara <kuza[s> seria 
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descartat per la restricció de marcatge que prohibeix les seqüencies 
adjaeents de voeals (ef. *<kuza[im, kuz'[iw, etc». (Per a una análisi més 
detallada d'aquestes possibilitats, vegeu Lloret 2003 , 2004.) 

La mateixa explicació propasada per al mallorqui i el menorquí és valida 
per donar compte del comportament de !'eivissenc7 en que també opera Un 
proeés d'epentesi. Simplement, ealdria ajustar I'ordenaeió d 'ALIN-Suf 
MAX-IO i fDENT(sib), tal eüm s' ha proposat en els apartats anteriors, ¡ 
introduir la restrieeió UNIFORMITAT (per damunt de DEP-IO) per deseanar 
un eandidat amb fusió de les dues sibilants. 

7.3.4.2.4 Seqüeneies de sibilants en elitics 

Resta analitzar el eümportament de les seqüeneies de sibilants que 
impliquen un elitie. En aquest apartat, són objeete d'estudi les formes que 
figuren a (299) i (300): s'estudia només el eomportament de les seqüencies 
formades pel elítie corresponent a l'article definit masculi singular es 
(subjacentment Isi) seguit de mot que eomen,a en sibilant (299a, 300a) i de 
les seqüeneies formades pel clítie eorresponent a I'article definit masculí 
plural es (subjaeentment Is+zf) quan va seguit de mot que comenp en vocal 
(299b, 300b). 

(299) Mallorquí i menorquí 

a. es sol 
esjoc 

b. es a/tres 

(300) Eivissenc 

a. es sol 
esjoc 

b. es altres 

Is#soV 
IS##30 g/ 
/s+z##altr+zI 

Is#sol! 
IS##3091 
Is+z##altr+z/ 

[,t.1$01] 

[,d.'d30k] 
[ ad.'dzaj.t",s] 

[,.'sol] 
[a.'30k] 
[a.' zaj.tr,s] 

Tal com es pot veure en les fannes anteriors, en mallorquí i menorquí, 
aquestes seqüencies es resolen amb un procés de dissimilació entre les dues 
sibilants subjaeents que dóna eom a resultat una afrieada lIarga (o una 
seqüencia d'ocJusiva i africada coronals). En eivissenc, en canvi, opera el 
proeés regular de simplificaeió/fusió entre les dues sibilants originals. 

Cal tenir en eompte, abans que res, que l'artiele definit masculí és 
subjaeentment asiH'bie, és a dir, no pot conformar una sil· laba ell tot sol. 
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Per aixo. el sistema ha de recórrer a un procés d'epentesi per tal que es pugui 
siHabificar correctament (ef. Is#treol -+ [.s.'tren]). La posició de I'epentesi 
és periferica quan es tracta del detenninant es, pero no pas en el cas deis 
c1ítics pronominals, en que la vocal de suport se situa sempre darrere del 
clítie (ef. em compra /m#kompr+al [mª.lkom.pra]; comprar-me 

/kompr+a+r#mI [kum.pram.'rna]- [kum.'prar.ma]). Una restricció d'alineament 
específica referida a la concatenació del detem1inant es i una fonna no 
verbal és la que dóna eompte d'aquest comportament (veg. Bonet & Llorel 
2002). Aquesta restricció d'alineament explica la manca d'insereió d'una 
vocal epentetica entre el clític es /sl i un mot comen¡;:at en consonant sibilant 
(cf. es sorteig Is#sortady *[s •. sor't.íj']). La restriceió d'alineament referida a 
la concatenaci6 del determinant i el seu hoste rep la fonnulació següent: 

(301) AUN-Oet (el, o, -v, E): Ellímit dret del determinant ha de coincidir 
amb ellímit esquerre d'una fonna no verbal (veg. Bonet & Lloret 2002) 

A (252) es reprodueix la jerarquia propasada per al mallorquí i el menorquí, 
en qué s'ha incorporat la restriceió AUN-Del. La introdueeió d'ALIN-Det, per 
damunt de MAX-lO, condueix als resultats volguts. En la taula de (303), en 
que es considera una seqüencia formada per I'article definit masculí singular 
es i un mot comenerat en sibilant, es pot veure com aquesta restricció és la 
responsable que els eandidats amb vocal inserida entre clítie i hoste (303b) o 
amb fusió (303h, 303i) siguin deseartats com a óptims. Tal com ocorria en el 
nivell postléxic, la resta de eandidats - a exeepció del candidat real- són 
correctament descartats per la jerarquia de restriccions propasada en els 
punts anteriors. Cal destacar, en aquest cas, el paper de la restrieeió 0-
OMAXCIN, que, si bé es mostrava irrellevant en el nivell postlexic, ara 
s'encarrega de descartar un candidat amb elisió del segon segment (303d). 

(302) Jerarquia de restl'iccions mallorquí i menorqui 

IOENTOB(sib), O-OMAXCIN' *[sib][sib], AUN-Oet » MAX-IO » 
IOENT(sib) >> 'OtST+ 1 »OEP-IO 
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(303) MalJorquí i menorquí 

es sorteig /s#sJftad:y' [at.'tSur, ltatjJ 

Is,#s,oct,dy IDENT o-o *[sibj ALJN- MAX IDENl . *D1ST+ 08 (sib) [sibj DE' MA.XCIN Del (sib) I 
a. ~SI.S2uc ltdtSJ *! *-
b. [Sld,S2llr ,ltJtJJ *' *-
c. [s,ur. 't,rn '! -
d. [s, ur.'t,íj'j ' ! * 
e. [ªll .S2uf.1tatJj * -, 

*' f. c:r [a1 I.lS2Uf,ttaíj') 
* , 

g. Ctlslur.
1taíJ1 *! * 

h. CS1 ,2ur.tdtJ] *! * 
1. [1sl.2urt,íj'j '! 
j [,s,.'t,ur.tiiJ) *! 

Aquesta. jerarquia de restriccions també dóna compte d'una seqüe . 
ara es JO 1 # g/ [ d ,- nCla com c s, 3" ,. d3,kj , en que la segona conson.nt del g . 
prepalatal: rup es 

a. 
b. 
c. 

d. 
e. 
f. 

g. 

h. 

i. 

(304) M.llorquí i menorqui 

es j oe /S#3'91 [,d. 'd3,kj 

Is,#3,'91 rDENT 
Oa (sib) 

[;1z'·3,okj 
[S,'·3" kj 
['3"k] 
['s"k] 

[od ,· '3"kj 
". [od,. 'd3,okj 

['d,3"kj *' 
['31.2,k] 

['d3 ,." kj 

o-o 
M.\XC1N 

*! 

'[sibj A UN- MAX IOENT *DrST DEr [sibj De. (sib) +1 
*! , 

*! , 
'! 
• 

• *' * 
* * 
• 

*' * 
*! 
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Cal analitzar ara el comportament que presenten les seqüencies formades pel 
clític corresponent a rarticle definit masculí plural seguit de mol que 
comen9a en vocal. Es tracta de l'únic cas en que el morf de plural l li i el 
clític Is/ es realitzen foneticament de manera conjunta (ef. es carrers 

lo+z##k,rrer+zJ [, s.k, .'res]). En la taula de (305) es consideren tots els 
candidats possibles per a una seqüencia com es altres Is+z#altr+zI i la 
interacció que aquests presenten amb la jerarquia ja proposada: 

(305) Mallorquí i menorquí 

es ailres /s+z#altr+z1 [ad.'dzaJ.tfJs] 

/sl+zz#altr+zI 
*[sib][sib] AUN·Det MAX IDENT *DIST + I DEP 

(sib) 

a. [az),lz2aJ.trasJ *! 

b. [SI a, Iz2aj.tras] *! 

c. [lz2aJ.tros] *! 

d. ['s,aJ.tr,s] '! 

e. [ad l . 'z2aJ.tcasJ *! * 

f. [;1d ,. 'dz, .j. tros] *! 

g. ['d,z,aJ.tr,s] *! 

h. 6" [' dZ 1.2aj. tras J 

i. 6" ['zl.2a].tros] 

En aquest cas, la jerarquia de restriccions proposada és insuficient per tal de 
donar compte deIs fels del m.llorquí i el menorquí: els candidats amb fusió 
(305h, 305i) es mostren més hannónics que no pas el candidat real; d'altra 
banda, el candidat amb vocal epentetica entre la IsI corresponent al clític 
masculí singular i el morf de plural lli (305b) també es mostra més 
harmónic que no pas el candidat real. De fet, aquesta és la solució que 
exhibeixen algunes varietats del catala parlades en la zona costanera que 
abra9a Blanes i Begur (<<parlar salab'). La restricció AUN-Oet, tal com ha 
estat definida, és satisfeta per aquests tres candidats, ja que la IzJ del plural 
forma part del clític i, per tant, el clític esta perfectamenl alineat amb la 
forma no verbal a la qual acompanya. O'.ltra banda, cal tenir en compte 
que, des d'un punt de vista sil·labic, la forma de (305b) es mostra molt 
harmanica, ja que respecta la restrieció de bona formaeió sil·labiea - no 
considerada en aquesta taula de restriceions- OBERTURA, que demana que 
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les síHabes tinguin obertura. Cal trobar, doncs, quin és el motiu pel 
t d 'd '1 . 1 11 ' . qUal aques can I al no es e gramatlca en ma orqUl I menorquí. Borret & LJ 

(2002) . " d . I Or<t pr~~osen una re~tncclO e t lpUS general, a qual exigeix la 
concatenacIO de morfs adJ3cents. Aquesta restricció rep la formulació d 
(306), i, per les seves característiques més generals, podria substituir ALIN~ 
Sufix: 

(306) AUN-Morf: El costat esquerre d'un morf ha d'estar alineat amb el COstat 
dre! d'algun morf(veg. Bone! & Llore! 2002). 

Tenint en comple que una seqüencia com ara Is+71 esta constiturda per dos 
morfs, basta introduir aquesta restricció per tal d'impedir que s'insereixi Un 

vocal epentética enlre la Isl corresponent a I'article definit masculí i la 1; 
corresponent al morfema de plural. La posició d'aquesta restricció és pe 
davall d'ALlN-Det,ja que es tracta d'una restricció més general. r 

(307)Jerarquia de restriccions mallorquí i menorquí 

O[sib][sib]. AUN-Det » AUN-Morf » MAX-IO » IDENT(sib) » 
SONINTER» DEP-IO 

En la taula que segueix es pot veure com el candidat amb inserció d'una 
vocal de suport entre el clitic i el morf de plural és correctament descartat 
per la restricció ALIN-Morf. 

(308) MaIlorqui i menorqui 

es altres Is+zllaltr+zI [od.'dZaj.tr:ls] 

Is1+z2#altr+z! O[sib] AUN- AUN- MAX Ir.E:)T 
*DrST DEP 

';ibl De! Morf Slb +1 
a. [s la. 'z2aJ.tras] 0' ° b. r:J'" (~dl. 'dz2aJ. tr~sJ * 
c. ['dz12aJ.trosJ O! 
d. ['zl,2aJ.trasJ *! 

El cas de I'eivissenc és un xic més complexo En els apartats precedents, 
s'havia canelos que en aquesta varietat hi pot haver fusió a simplificació, 
sempre que la simplificació no impliqui l'elisió del darrer segment de 
I'ocurrencia d'uDa base. A propósit d'aixó, cal tenir en compte que, 
semblantment als afixos, el clitic lsi no pot considerar-se una base: no pOI 
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apareixer mai tot sol, la qual cosa implica que la influencia que pOl exercir 
en les seves diferents ocurrencies és nuHa, Pel que fa a les seqüencies del 
c1ític /51 seguit de mot que comen¡¡;a en sibilant, cal introdu¡r, en primer lIoc, 
la restricció AUN-Det, la qual es troba per davall de MAx-lO. 

(309)Jerarquia evissenc 

O-OMAXCIN' *(sibJ[sib]» IDENT(sib» > MAX-IO » AUN-Det» DEP-IO 

(310) Eivissenc 

es solls#soIJ [o.'sol] 

o-o *[sib][sib] I~E:)T MAX AUN-Del DEP 
ISI#spll 

MAXCIN s,b 

a. ~Sl,'S201] O! * 

b. [s,a, 's201] O! 

C. ['s,ol] *' 
d. ['s,ol] O! ° 
e. [:;>,I SIo201] * O! 

f. [:;>,'5201] O! ° 
g. ['t,s,ol] *! 

h. ~ ['S',201] * 

Tal com es pot veure en la taula de (310), aquesta jerarquia de restriccions 
dóna lloc a resultats incorrectes en eivissenc. El problema es troba en el fet 
que la fusió es mostra suficient per tal de satisfer no només *[sib][sib], sinó 
també les restriccions de bona forrnació siHabica (OBERTURA), que 
justifiquen la inserció d'una vocal epentetica en la resta de seqüencies que 
impliquen un clitic (cf. me compr [m~.'kompr]). El candidat real, (223e), amb 
fusió i inserció vocalica, és descartat perqué viola DEP-IO, i viola, també, la 
restricció OBERTURA, no introduYda en aquesta taula de restriccions. Cal 
esbrinar, dones, que motiva l'aplicació d'epentesi en aquests casos, Bonet & 
Lloret (2002) tracten un cas similar: en totes les varietats del catala central, 
s'insereix una vocal de suport quan el cJític pronominal es Isl va seguit de 
mol que comenya en sibilant (se-es senl Is#sentl); en la major part de 
varietats, aquests contactes es resalen amb una seqüencia [s-ª.'sen], amb 
inserció vocalica entre el clític i el verb; en altres varietats, pero, la resolució 
és [~.'sen]. De manera similar al comportament del clitic masculí singular de 
l'eivissenc, I'aplicació d'epentesi en aquests casos és injustificada, ja que la 
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fusió entre les dues sibilants ja serveixen com a estrategies per satisfi 
*[sib][sib] i les restrieeions de bona fomlaeió sil·lábiea. Per tal tal d'eXPlic:

r 

aquests casos de sobreaplicació d'epentesi, les autores recorren a un; 
restricció que fa referencia a la uniformitat de paradigmes (Kenstowicz 
2000). El fet que la resta de elítics pronominal s presentin una estructura 
siHabica ve, i no pas ev, en posició proclítica (cf. em sen! [~m"sen], el sen¡ 

[~t1senJ, el sen! [d1. 'sell], etc.) podria haver motivat l'aplicació d'epentesi 
periflrica en aquests casos. Una restricció del ti pus UNIFORMITAT DE 
PARADlGMES és la responsable, segons les autores, que el elítie Isl adopti la 
forma si l·lábiea [.(s)]. D'altra banda, també explica que hi hagi fusió de Is,1 i 
Is,1 i no pas elisió de Is, /; l'elisió ([ •. 's,en]) implica, segons les autores, la 
perdua de ¡'estructura ve. Entesa d'aquesta manera, aquesta influencia 
intraparadigmatica permetria, de retruc, que el cHtie es realitzés 
foneticament juntament amb la sibilant del mot següent. En el cas de 
1'eivissenc, la situació és un xic diferent, ja que no són altres fornles del 
mateix paradigma les que exerceixen la seva influencia. sinó les altres 
ocurrencies del mateix morfema (es tren Is#tren/ [os,ltrenJ; es govern 
Is#gov.mI [.z.yo.'v.rn]). Una restrieeió eom ara CONSISTENCIA-VC Isl 
(Burzio 1994) fóra suficient per tal de donar eompte d'aquest comportament: 

(31 1) C(ONSISTENCIA) M(ÉTRICA)-VC /sI: El morfema /sI corresponent al 
clític masculi singular s'ha de reaIitzar consistentment corn a Ve. (Burzio 
1994) 

Si s'incorpora aquesta restricció en la jerarquia, al mateix nivell que ALIN
Det, s'obtenen els resultats volguts. Es pot veure en la taula de (313), en que 
els cand,dats amb només fusió i elisió són deseartats perque violen CM-VC 
/s/ i les restricciolls AUN-Det i MAX-IO, respectivament. Aquesta restricció, 
d'altra banda, penalitza un candidat eom el de (313b), amb insereió vocálica 
entre el elitic i la forma no verbal. Surt elegit, dones, el candidat amb fusió i 
inserció d'una vocal epentética periférica. Cal tenir present que és crucial 
que CM-VC Isl domini OBERTURA. 

(312) Jerarquia evissenc 

O-OMAXClN, *[sib][sib]» IOENT(sib) >> MAX-IO» CM-VC /s/, AUN
De!» DEP-IO 
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(313) Eivissenc 

es sol /s#SJV [::l,'s:;,I) 

o-o *[sib][sib] IDENT MAX ALlN- CM-VC DEP 151#52011 
,\1 AXClN (sib) Del /s/ 

a. [;}SI.'S20IJ *! 

b. [S I;;l,I S2JI] *! * 

c. ['s,ol] *! * 

d. ['s ,oIJ *! * * 

e. L~t l·I S2JI] *' 

f. [.".1s,ol] *' 

g. ['"s,oIJ *' * 

h. ['s ,., oIJ *' 

i. [ • .'s,ol] *! * 

J. qr [;},'S I,2J1] * * 

Per tal de donar eomple deIs casos en que el clític masculí singnlar va seguit 
de sibilant prepalatal, cal introduir les restriccions TDENT(-ant) i 0-
OIDHH[NlTIAl(placo:h que ocupen la mateixa posició que se'ls ha assignat 
anteriorrnent: aquestes restriccions determinen que el candidat eIegit com a 
óptim sigui el que presenta fusió a una sibilant prepalatal (cf. esjoc Is,#32091 
['·'3,.,ok]). 

Cal determinar ara la jerarqnia de restrieeions que dóna compte de les 
seqüeneies formades pel elítie maseuli plural seguit de mot que eomen~a en 
vocal (cf. es altres). En agues! cas, les restriccions O-O no són necessaries, 
ja que els segmenls implicats (/s#zI) no formen part de cap base. Cal 
introduir, aixo sí, la restricció ALIN-Morf, tot i que no tingui uns efectes 
decisius. El paper decisiu torna a recaure en la restricció MC-ve /s/, que 
descarta tots els candidats amb una estructura diferent de Ve. La naturalesa 
sonora de la consonant fusionada s'explica per la restricció IOENT(+sonor), 
que cal assumir que está jerarquitzada per damunt IDENT(-sonor), per 
descartar un candidat amb fusió a una sibilant sorda (315k). 

(314)Jerarquia de reslricciolls e;vissellc 

*[sib][sib] » IOENT(sib) >> MAX-IO» AUN-Del, CM-VC Is/ » DEP-
10, AUN-Morf» IOENT(+sonor»> IDENT(-sonor) 
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(315) Eivissenc 

es a/tres fs+z#altr+zI [@..zaJ.trgs] 

/s[+zz#altr+zJ 
*[sib] IOENT MAX AUN- CM-VC DEP AUN- [DENT 
[sib] (sib) De' /sI Morf (+son) 

a. [nI. !z2aJ.lr~s] *! -
b. rzzaJ.trgsJ *! * -
c. ['s,aJ.tros] *' * 

-d. [SJg,'z2aJ.tc;,s] *! 
-e. ['Z¡,2aj.trJS] *! 

f. ['sh2aj.tras] *' 
g. [gd l,lz2aj.tCJS] *' * 

-h. [.d,'dz,a].tr.s] *! * 

i. [a,'zzaj.tras] *! * 

j. [.'s,a].tr.s] *! * 

k. <:r [a,'zl.2aj.tras] * 

1. [ •. S1.2a]. tr.s] * *! 

7.4 Resum i discussió 

~n aquest subapartat dedicat als contactes de consonants sibilants en balear 
s ha exposat una.nahs, basada en la teoria de la correspondencia estimda"i 
(Mc~arthy & Prmce 1995a). S'ha pogut comprovar com, en aquest marc, el 
proces de dlsslmilacló que ocorre en mallorquÍ i menorquÍ admet de 
a~~1 1 tzat CO~ una est~a.tegia per tal d'evitar el contacte de dues consona~~~ 
Slb,lants adJacents mltJan9ant el mínim canvi segmental. El rebuig els 
contactes ~e slbilants s'expressa a través de la restricció de marc~tge 
contextual [Slb][S1b], la qual ocupa una posició elevada en la jerarquia de 
r~stncc~ons ?~ totes, l e~ ~arietats objecte d'analisi. La mínima alteració 
s assolelx gracles a I actlvltat de tot un conjunt de restriccions de fidelitat 
mput-output. que asseguren, en primer terme, el manteniment de les 
c?nsonants mvolucrades (MAX-IO) i la maxima preservació del mode 
d ~rtleulacló de la, pnm~:ra consonant del grup (lDENT(Trets)). Aquesta 
rnaXIma p~es~rva~lO, p~ro, no pot entrar en conflicte amb la restricció de 
marcatge [slb][Slb]. Es per aixá que els efectes d'IDENT(sib) -situada 
for9a amuot en la jerarquía respecte d'altres restriccioos de fidelitat lDENT-
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eS veuen neutralitzats. El canvi de sibilant alveolar a oclusiva dental 
s'interpreta com una conseqüencia de l'activitat de la restricció de fidelitat 
lDENT(- sont) i de la restrícció de marcatge contextual COMP(PA). 
COMP(PA) no solament assegura que la consonant en primera posició 
adquireixi el lloc d'articulació de la consonant següent, que és coronal, sinó 
que també garanteix que candidats amb una fricativa labiodental en la 
posició de coda siguin descartats com a optims; tot ¡que aquest tipus de 
eonsonants presenten for9a similituds amb les sibilants pel que fa al mode 
d'articulació, no són possibles perque no satisfan COMP(PA). Es tracta, 
dones, d'una mínima alteració condicionada per factors contextuals. 

La interpretació basada en el mínim canvi traba suport en el 
comportament que presenta el eatalá i moltes altres lIengües pel que fa altres 

tipus de fenámens. 
En són un exemple els coneguts processos de dissimilació que, 

esporndicament i en un registre col'loquial, aCorren entre consonants sonants 
en llengües com el mateix catalá (jllliol(:ju.'rjol] , qualsevol [kwan.s • .'polJ) o 
I'espanyol (celebro [8e.'re.pro]); en aquests casos, sol mantenir-se el carácter 
sonant, així com el lloc d'articulació deis segments originals. Aquest 
comportament, peró, no és pas exclusiu de les llengües romaniques, sinó que 
es troba documentat interlingüÍstÍcament. Així, tal com s'exposa a (316), en 
georgia opera un procés de dissimilaci6 entre rotiques vibrants que es traben 
en síl'labes adjaeents. Aquest procés, que consisteix en el eanvi de Irl a [1], 
ha estat interpretat com el resultat d'una estrategia per evitar la presencia de 
dues consonants rátiques identiques en sil·labes adjacenlS preservant al 
maxim la naturalesa de les consonants implicades (Walsh-Dickey 1997). 

(316) Georgia (Dickey 1997) 

lasuru+uril 
lungr+uriJ 

[asuruli] 
[ungruli] 

'siri ' 
'hongares' 

(ef. Idan+uril [danuri] 'danes '; Isom+uril [somuri] 'armeni') 

El procés de dissimilació que opera en diverses varietats del grec mostra 
unes característiques semblants a les del mallorquÍ i el menorquí. En aquests 
dialectes, el procés de dissimilaeió es desencadena en les seqüencies de 
consonants adjacents que comparteixen el tret continu; en els exemples que 
figuren a (317), es pot constatar com les consonants afectades pel procés de 
dissimilació conserven sempre les especificacions primitives de 1I0c i de 
mode d'articulació, lleva!, és ciar, de I'especificació de continu'ítat: 
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(317) Grec (Newlon 1972, Tserdanelis 2000) 

[pl]ero - [fi]ero 
[kt]ena - [xI]ena 
e[pl]a - e[fi]a 
o[kt]- o[xt]o 

'ploma' 

'pinta' 

'set' 

'vuit' 

La influéncia més o menys directa del contex! en la resolució d'un 
determinat fenomen és també un factor recurrent. En mallorquí 1 menorquí, 
per exemple, és prou freqüent un procés de dissimilació entre vocal s labials 
posteriors, en qué la vocal átona inicial o (realitzada [o] en mallorqui i [u] en 
menorquí) esdevé [J] quan va seguida de u tónica. El mínim canvi garanteix 
que el resultat del procés no sigui una [i], ja que es perdria el tret 
[+posterior]; i el context - posició átona- determina que la vocal resultam 
no sigui una [.] : 

(318) Mallorquí i menorquí 

rompul 
mogut 
pogut 

[rom' put] 
[m •. 'yut] 

[p • .'yut] 

(ef. rompre ['rom.pr.]) 
(er. moure ['mJw ,rg]) 
(ef. pOI ['pot]) 

L'eotoro fooetic pot influir també en la naturalesa de les consonants 
inserides. L10ret (2002a: 241) fa notar, per exemple, que les caracteristiques 
de les consonants epentetiques afegides entre radical i terminació per faons 
d'estructura sil'!abica en algunes formes verbals de certes varietats del 
catala, depenen, en gran mesura, de la naturalesa de les consonants 
contigües, i, rnés concretament, de les consonants precedents. Així, per 
exemple, alguns parlars de Girana afegeixen, en alguns verbs de la segona 
conjugació, una oclusiva labial sonora entre els radicals acabats en nasal 
labia.! i els morfs d'infinitu, futur i condicional (319a). Semblantment, certes 
varietats d'Alacant insereixen una consonant oclusiva entre el radical acabat 
en palatal o sibilant alveolar i els morfs de futur, condicional i infinitiu; 
aquesta consonant és sorda o sonora en funció de la sonoritat de la darrera 
consonant del radical (319b): 
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(3\9) L10rel (2002a) 

a. GiTona (algunes varietats) 

tembre Item+rI ('tem.~ra] 

tembré Item+rel [tam.'Qre] 
tembria /tem+ria/ [taro. 'QriaJ 

b. Alacant (algunes varietats) 

coneixtre !koneS+re/ [ko.' neJ.!re] 
plallyd,..¡ IplaJ1+rel [pl'J1.'We] 
cusdré Ikuz+rel [kuz.'Qre] 

La naturalesa de la consonant antihüitica inserida en mallorqui e~ ~asos eom 
els que s'exposen a (320) sembla que també res pon a condlciOnaments 
contextuals. Com asseuyala L10ret (2002a:, 241), aquesta consonant 
comparteix, amb les vocals que I'envolten, el caracter labm\. 

(320) Mallorqui (Bibiloni 1983: 67, Moll 1934: 25, Llore12002a) 

raó [r,'yo] 

Ueó [Á • .'yo] 

caenl [ko.'yent] 

J1aó [fl •. 'yo] 

De fel, la influencia que pot exereir el contexto en les característiques d'un 
detenninat segment també esta documentada unlversalment. . 

El portugués, de manera semblant a algunes varietats del catalá, afegelx 
una Ul antihiatica en les seqüimcies de dues vocals adJacents quan la pnmera 

és una [e] accentuada: 

(32\) Portugués (Crysmann 2001: 5) 

a. passeDlo 'passeig' 

b. rece[j]o 'tinc por' 

c. arema 'arena' 

En Lenakel la naturalesa de les vocals inserides per raons d'estructura 
sil.lábica i' morfológica depen de la configuració segmental de les 
consonants precedents. Com mostren els exemples de (322), en aquesta 
\lengua s'insereix una vocal central alta [i] quan la consonant precedent és 
una alveolar (322a); en la resta de contextos, s'insereix sempre la vocal de 

defecte [.] (322b). 
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(322) Lenakel (Kager 1999: 126, a panir de Lynch) 

a. It+n+ak+oll [tj.na.gol] 'ho faras ' 
lark+ark/ [ar.ga.rjk] 'rondinar' 

Ir+n+oll [rj.nol] 'ho ha fet' 

b. Ito+rm+nl [tor.m;)n] 'per al seu pare' 

/apn+apn/ [ab.na.b,n] ' lliure' 

lr+om+oDw [rj.mo·D,n] 'estava preocupat per el!' 

Kager (1999) argüeix que les restriccions Iliures de context, que afavoreixen 
els elements menys marcats interlingüísticament, són les responsables de la 
inserció de [a] en detriment d'altres segments. Ara bé, aquestes restriccions 
es poden veure inhibides o matisades pel marcatge contextual (contexlllol 
colollring) , que afavoriria la inserció de [i] en Iloc de [o] quan la consonant 
precedent és coronal. 

A diferencia deis casos d'epentesi, en que naturalment les restriccions de 
fidelitat 1-0 no intervenen, la dissimilació del balear es pot enlendre com el 
resultat de la interacció de les restriccions de fidelilat, que garanteixen la 
mínima alteració. i les restriccions de marcatge contextua/, que condicionen 
la naturalesa d'aquest canvi. 

A continuació, s'exposen les jerarquies propasades per a les diferents 
varietats analitzades. A (323) s'introdueíx la jerarquía proposada per al 
maliorquí, del qual solamen! s'han analitzat les seqüencies de sibilants en 
que la primera consonant és alveolar, ja que quan aquesta és prepalatal 
experimenta una altra serie de processos desvinculats del rebuig al contactes 
de sibilants. A (324) i (325) s' exposen les jerarquies proposades per al 
menorquí i l'eivissenc. 

(323)Jerarquia maJJorquí 

a. Jerarquía mallorquí (dissimilació i afrieació en seqüencies de mOls) 

IDENTOB(sib), *[sib}[sib], ALIN-MolS, ALlN~Prefix, (O~OM.o.xClNlnAL, O~OID&"l U'A)())' Sl'l) 
MAX-10 

IOENT(sib) 
COMP(PA), "DrST+1 

IOENT(---son') 
DEP-lO 

(O~OMAXCFINAL) 
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b. Jerarquia malforquí (dissimifació i africaeió en seqiiimcies amb clil¡es) 

IDENTOB(sib), *[sib](sib], ALlN-Del, (O~OMAXC"'lC1"L) 
ALlN~Morf 

(324)Jerarquia mellorqui 

MAX-lO 
IOENT(sib) 

COMP(1'A), *DrsT+1 
IDENT(-sont) 

DEP-IO 

8. Jerarquía menorq/lí (general) (dissimilaeió i ajrieació en seqiiencies de mOls) 

lOENTOB(sib), *[sib][sib], ALIN-Mots, AL1N~Prefix, (O-OMAXelNICtAL, Ü-OJDI:>IT(PA)COSS1N) 
MAX-IO 

IOENT(sib) 
COMP(PA), "OIST+I 

lDENT(- sonl) 
lDENr(- ant) 

DEP-IO 
(O-OMAXCFI'IJ\L) 

b. Jerarquía menorqui (general) (dissimilació i africaeió en seqülmcies amb 
cJitics) 

IOENTOB(sib), *[sib][sib], AUN-Del, (O-OMAXcoN,mJ 
AUN-Morf 

MAX-lO 
IOENT(sib) 

COMP(PA), *DrST+ 1 
IDENT(- son') 
IOENT(- ant) 

DEP-lO 
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c. Jerarquía menorqui (Cita. i Ferr.) (semivocalilzació, escissió i ¡usió elJ 
seqiicmcies de 11101S) 

IDENTOS(sib), *[sib][sib], ALIN-Mots, ALlN-Prefix, (O-OMAXCINICIA"'. 0-0[011'>'1(' ) 
MAX-IO . '\)('V'.,I\ 

IDENT(sib) 
COMP(PA), 'OIST+1 

IDENT(-ant) 
IOENT( -sont), INTEGRlT AT -JO 

OEP-IO 
(O-OMAXCFnw.) 

(325) Jerarquia eivissenc 

a. Jerarquía eivissenc (simplificadó ¡fusió en seqüencies de mots) 

IDENTOB(sib), üUTPUT -OUTPUTMAXCiNICIAL. *[sib J[ sib] 
IDENT(- ant),IDENT(sib) 

ALlN-Pref, ALlN-Mots, OVTPUT-üUTPur"1AXCFINAI.. 
MAX-IO 
OEP- IO 

üUTPUT-ÜUTPUTJo¡¡N1(PA)CU"SIN 

b. Jerarquia eivissenc (simplificació i jusió en seqüimcies de cliúes) 

IDENTOB(sib), OUTPUT-OUTPUTMAXCIN1CJAL, *[sib][sib] 
IDENT(- ant),IDENT(sib) 

MAX-IO 
ALlN-Det 

CONSISTÉNCIA MÉTRICA- VC /s/, DEP- IO 
ALeN-Morf 

IDENT(+son) 
IDENT(- son) 

8. LA SEMIVOCALlTZACIÓ, L'ESCISSIÓ 1 LA DESPALATALlTZAClÓ 

DE CONSONANTSPALATALS 

La benuyral1sa és promesa a aqueils 
qui són simples e suaus 
Ramon Llull , Doctrina Pueril, 38 

8.1 . DESCRIPCIÓ 

1 adore simple pleaslIres. They are 
the /ast rejúge o/the complex. 
Osear Wilde 

En el cata la de Mallorca i de Menorca, les eonsonants palatals, quan van 
seguides de consonant, són susceptibles d'experimentar for<¡:a processos, com 
ara l'escissió en dos segments diferents, la semivocalització, la 
despalatalitzaeió i la despalatalitzaeió parcial: 

NASAL PALATAL + CONSONANT 

(a) 1j1/ seguida de consonant heteromorfica (escissió) 

• Resultat en mallorauí: UNC) 

· Resultat en menorguÍ: UNC] 

Exemples: anys ['ajns], empenys [~m.lpajns]. ally passal Cajm.pa,lsat] 

(b) [P], resuhat d'un procés d'assimilació, seguida de consonant heteromorfica 
(escissió) 

• Resultat en mal1orquí: (jNe] 
Exemples: trones rtrojns], trone petil Ltrojm.pa. ltit], 

menj palales [,rnC1jm.pC1. l ta.tC1s] 
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CASOS ESPECIALS 

• Ip/ seguida de consonant lateral ¡nasal heteromorfiques (semivocalització) 
Exemples: any mole ha Laj.moL 'P~l, any lamentable Laj.l;:).m~Q,'tab.blQJ 

• Úl], resultat d'un procés d'assimilació, seguida de consonant tautomorfica 
(assimílació/no escissió) 
Exemples: menjar [mdo.13a]. s6n lliures [sop.'Áiw.ras],!an cas [f'Ul.'cas] 
(mall.) 

• [¡¡], resultat d'un procés d'assimilació, seguida de consonant palatal 
heteromorfica (escissió /assimilació) 
Exemples:fang calenl [,fa.iJ1.co.'lel¡t] (mall.) 

FRICATIV A/AFRICADA PREPALA TAL + CONSONANT 

(e) Fricativa prepalatal lSI seguida de consonant: 

• Resultar en mallorguí: (jC] (semivocalització) 
Exemple: maleixos [ma.1tejs] (opcional), maleix colxe [m;:¡ .tej. 'kot1j'"o] 

• Resultat en menorguí (manteniment, escissió, sernivocalització, dissimilació 
escissió & fusió) , 

• Manteniment: [3C1 davant de consanant labial O velar 

Exemples: mateLr cotxe [m~.teS.'kot:tjuJ 

• Despalatalització parcjal; [~C/~CJ davant de consonant dental O alveolar 

Exemples: maleix dia [m~.te~. I()i.~], maleix nas [m~.te~. lnasJ 

· Escissió: [jzC/jsC) davant de consonan! dental o alveolar 

Exemples: mateix dia [m~.tejz.IOi.dJ, mateix tros [m~.tejs.ltrosJ 

• Semivocalització (for,a sistematica): UC] davant de [Á], [r] i UJ 
Exemples: mateix l/l/m [m~.tej.IÁwllJ, matea ram [m~.tej.lram], malea iol 

[mo.tej.'jot] 

• Semivocalització (mol! freqüent): [jI] davant de [1] 
Exemples: malea lamen! [m:;)'ltej.l:l.lmelJt] 

· Assimilació de mode: [CC] davanl de [Á]. [1], [r], (jJ 

Exemples: maleix Ilum [m~.teÁ.IÁum], maleix ram [m~.ter.lram}, mateix ;01 

[mo.tej.Ja.te] 

· Semivocalització: [jc) davant de sibilam (algunes var.) (veg. el cap. 7) 
Exemples: mateix suc {md.tej.'suk] 
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• Dissimilació: [t:ts], [t:iD, [d.d:l] davanl de sibilant (alguncs var.) (veg. el 
cap. 7) 
Exemples: mateix suc [m~.tet.1sllk] 

• Escissió & fusió: [j.ts / j.íj' / j.d:l] davant de sibilant (algunes var.) (veg. el 
cap. 7) 

CASOS ESPECIALS 

• Fricativa prepalatal ISI seguida de -s de plural o de segana persona singular 
(epentesi) 
Exemples: maleixos [m;;}.lteJus], serveixes [s~r. ! v~ ·S:ls], cOl1áres [ku.!n:;)J;;,}sl 
(veg. el cap. 7) 

LATERAL PALATAL+ CONSONANT 

(d) Lateral palatal seguida de lateral alveolar (semivocalització): 

• Resultat en mallorauí i menorquí: [jI] 
Exemple: ball lentamenl [,baj.lelJ·t;;,} .'mcQt] 

(e) Lateral palatal seguida de consonant i precedida de e (despalataJització): 

• Resultat en mallorquí: [le] (opcional) 
Exemple: aquells [o.'kels], aquell dia [o.keJ.'di.o] 

La complexitat de les dades presentades aconsella de rer-ne algunes 
observacions. D'una banda, cal insistir en la forta resistencia que presenten les 
consonants palatals a assimilar-se completament a la consanant següent a 
causa deis elevats requisits articulatoris que les caracteritzen (Reeasens 1986). 
En contrapartida, pero, aquest tipus de consonants són susceptibles 
d'experimentar tot un conjunt de processos que en certa manera simplifiquen 
la consonant original. De vegades, aquests processos signifiquen una perdua 
deis trets de mode originals (veg. , per exemple, la perdua de sibilant en alguns 
deIs exemples de e o la pérdua del mode lateral en els exemples de d). En 
altres casos, aquests processos impliquen nornés un canvi en la quantitat 
segmental del segmenl original, peró no en la qualitat segmental (veg. els 
exemples de a, en que es manté el caracter palatal i nasal del segment 
original). 1, tinalment, en alguns casos, més aviat esporadies, es perd el 1I0c 
d'artieulaeió de la eonsonant original (veg. els exemples de e, en qué té 1I0e un 
procés de despalatalitzaeió). 
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Tal com afirma Recasens (1996), aquest tipus de fenomens --<jue I'aulo 
qualifica de despalatalitzacions- podrien haver estat motivats pe! balx grau d; 
palatalitat que presenten les consonants palatals en aquestes varietats. El 
mateix autor, referint-se al comportament de les palatals en les varietats del 
catala central , precisa que els fenómens de despalatalització tenen lIoc 
principalment davant de consonant dental o alveolar. 1 aquest és precisament el 
comportament que es troba en menorquí, en que la majo da de canvis que 
experimenta la consonant fricativa prepalatal (escissió, despalalalització 
parcial) es donen quan va seguida de consonant dental o alveolar. En canvi 
quan la fricativa prepalatal va seguida de labial o de velar es manté molt rué; 
estable. 

Els canvis que experimenta la fricativa prepalatal en menorquí sembla que 
també poden atribuir-se al fiade d'articulació de la consonant següent: la 
semivocali tzació és fon;a sistematica davant de líquida i totaIment sistematica 
davant de semivocal, precisament els contextos en que la fricativa alveolar és 
susceptible a l'assimilació regressiva de ruode (veg. el cap. 5). 

En altres casos, sembla que el mode i el 1I0c d'articulació contribueixeo a 
decidir conjuntament quin és el resultat d'un determinat contacte consonantic: 
cal tenir en compte, en aquest sentit, que el fenomen de semivocalització de la 
lateral palatal acorre precisarueot quao aquesta va seguida de lateral alveolar, 
pero no opera quan va seguida de lateral palatal. 

Cal insistir, finalment, que les dacles del menorquí aporten evidencia que, 
potser, un estadi previ a la semivocalització de les fricatives palatals en 
maliorquí és el d 'escissió d'aquestes consonants en una semivocal anterior 
seguida de sibilant alveolar. Com s'ha vist, les consonants nasal s palatals, a 
diferencia de les consonants fricatives prepalatals, es descomponen sempre en 
dos segments diferents quan van seguides de consonant heteromorfica (cf. anys 
['ajns]). Inteotant buscar un paral ·lelisme per al comportament de les nasals 
palatals i el comportament de les fricatives, s' ha insinuat (Palmada 1996) que 
un esladi deri vacional previ a la seqüéncia [jC] podria ser una seqüéncia [jsC], 
és a dir, amb descomposició de la fricativa prepalatal en una semivocal i una 
fricativa alveolar. La supervivencia del segrnent sibilant en mallorquí és mol! 
tTagil , ja que aquesl dialecte no permel més d'una consonant en la posició de 
coda interna (cf. alls pel;ls [,aj.p •. 'tits]). En menorqui, en caovi, les seqüéncies 
subjacents de semivocal més fricativa alveolar finals no experimenten 
simplificació (cf. all,. pelits [,ajs.p •. 'tUs]), la qual cosa explicaria la presencia, 
en el marc de1 subdíalecte, de realitzacions com ara mateix dia [mJ.tejz.lói.J]. 
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L'analisi que es proposi per donar comple d'aquestes dades hauria de 
rendre en consideració tots aquests factors, concretament hauria de donar 

~ornpte de les qüestions següents: 

a) Per que els processos d'escissió, semivocalització i centralitzaci6 afecten 
només les consonants paJatals? Com és que no afecten, peró, les ocJusives 
paJatals (ef. pue caure [puc.1caw.Id], puc treure [pUl.ltrEw . r~])? 

b) Per que, en rnallorquí , les nasals palatals, les fricatives prepalatals ¡les laterals 
palatals es comporten de manera diferen( quan van seguides de consonant? 

e) Per que. en el cas del menorquí, els processos d'escissió i de despalatalització 
parcial s6n més freqüents quan aquestes consonants van seguides de 
consonant coronal? 

d) Per que, en el cas del menorquí, s'imposa la semivocalització a I'escissió i al 
manteniment en les seqüencies de fricativa prepalatal seguida de líquida i de 
semivocal? 

e) Com és que el procés d'escissió de [P] resultat d'un procés d'assimilació 
només opera quan aquest procés és desencadenat per una consonant que 
posteriorment és elidida (ef. són lIyores [SOJI.'.Jto.ras]), encara [~J1 .'ca . ral YS. 
troncs ['trojns], tronc pe!;l Ltrojm.pa. 'tit])? 

f) Com és que en el n¡vell lexic no opef<l el procés de semivocalització de 
fricatives i opera, en can vi, un procés d'epentesi? 

8.2. ANÁLlSI 

8.2.1 ANÁLtSIS PRÉVtES 

Treballs anleriors, emmarcalS sobretot en la fonologia autosegmental, han 
intentat donar resposta a algunes d'aquestes qüestions, sobrelot a aquelles 
referides al mallorquí. El primer treball que hi fa referéncia és el de Mascaró 
(1986b). En aques! estudi, s 'hipotitza que la [j] apareix en l'estadi en que la iJÚ 
subjacent perd les seves propietats de 1I0c d' articulació com a conseqüéncia 
d'un procés d'assimilació, és a dir, quan aquest segment va seguit de 
consonant. L'autor interpreta l'assimilaci6 de nasals en mallorquí com un 
procés de desassociació (326b, 327b) i de reassociació (326c, 327c), el qual 
deixa un autosegmeot flotant en un esladi de la derivació (326b, 327b). Quan 
aquest autosegment és palatal, s'associa a la vocal precedent, tot formant un 
diftong breu (327d). La diftongació s'entendria, dones, com un procés que 
opera per tal de compensar la perdua d 'una propietat, aixi> és, el lIoc 
d'articulació palalal. La mateixa explicació donaria compte deis casos tipus 
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"'oncs rtrojns]. tot i que, en aquest cas, la [j] apareixeria per tal de corn 
1 'd d' . . , pensar a per ua un segment, tambe palatal ([eJ), I no pas la perdua d'una pro' 
(328). pletat 

(326) 

a. X LAS b. X LAS PAL e. X LAS PAL 

//1 
plo N plo N Cá plo N Cá 

(327) 

a. X PAL b. X PAL ALV e. X PAL ALV d. X PAL ALV 

á N á N s á N 

(328) 

a. X PAL b. X PAL ALV e. X PAL ALV d. X PAL ALV 

tro N e tro N e s Iro N s tro N s 

L 'autor argumenta que aquest procés no afecta aJtres seqüencies 
consonantiques com ara ploms ['plons] ("['plownsJ), paraHela a anys ['ajns], o 
comps ['kams] ('['kawns]), paraHeJa a troncs ['Irojns], perque la semivocal [w] 
no compartelx les matelxes propietats de 1I0c d'articuJació amb les velars i Jes 
labials, a diferencia de la semivocal [j], que sí que comparteix Jes mateixes 
propietats de 1I0c amb les consonants palatals fe] i 1J1]. 

Els treballs de Palmada & Serra (1991) i Palmada (1994a, 1996) tambe 
anahtzen, des d'una perspectiva autosegmental , els processos d'escissió i de 
semivocalització que afecten les nasals palatals i les fricatives prepalatals del 
mallorquí. En aquests estudis, s'argumenta, seguint Keating (1988), que el 
comportament deIs segments palatals en el catala de Mallorca requereix una 
rcpresentació d'aquest tipus de segments com a segments complexos, aixo és, 
amb dos articuladors de 1I0c d'articulació major: U11 de CORONAL, que 
corresponctria a 1 'articulador primari, i un altre de DORSAL, que correspondria 
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I'articulador secundario En el cas de les fricatives prepalatals. el mode 
~'articulació quedada expressat, com en el cas de les fricatives alveolars. 
rnitjan9ant la dependencia del tre! Estrident de l'articulador CORONAL (veg. el 

cap. 3): 

(329) Palmada (1996: 35) 

¡JI 
X 

~[+eontl 
~ 

Coronal Dorsal 

Estriden! [+all] 

Palmada (1996) entén el procés de semivocalització que afecta les fricatives 
prepalatals com una instrucció que demana la .desassocia~i~ del tret Estr~de~t 
de la representació original (330a, 330b); partmt del SUpOSI! que la presencJa 
de l'articulador CORONAL només queda justificada quan en depenen Estndent I 
Lateral (veg. el cap. 3), la desassociació d'Estrident fa inneeessaria la 
presencia de l'articulador CORONAL en la representació, de manera que també 
és elidi!. D'aquesta manera, DORSAL, que era l'artlculador secundan, queda 
com a únic articulador i esdevé l'articulador primad per la Condició de 
['Articulador Primari - segons la qual tol$ els segments han de tenir un 
articulador primario La representació de (330c) es correspondria, segons la 
seva propos!a, aJ segment fi]; i aquest és, de fet, el resultat del procés de 
semivoealitzaeió que afecta les fricatives prepalatals en ma1Jorquí. 
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(330) 

(a) 

X 

~[+cont] 
r-

Coronal Dorsal 

~ I 
Estrident [+a1t] 
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(b) 

X 

~[+eont] 
K 

Coronal Dorsal 

I 
Estrident [+a11] 

(e) 

x 

~[+eont] 
~~ Dorsal 

I 
[+a1tJ 

L'autora apunta que la creació d'una nova posició per a I'autosegment 
Estrident (peix ji-U *[pejs. 'frit]) no és una estrategia possible tenint en comple 
les restriccions de llargada maxima de les codes internes del mallorquí, que, de 
fonna general, és d'un lUaxim d'una consonant (veg., també, el cap. 9, dedicat 
a la simplificació consonimtica): 

(331 ) Mallorqui 

camp segal 

lens por 

al/s pelits 
ous pe fils 

[,kan.so'yatJ 
[te111. 'po J 
[,aj.po. 'tiíS) 
[,ow.po.'tiíS) 

Per donar compte del procés d' escissió de les nasals palatals seguides de 
consonant heteromorfica, Palmada (1996) propasa, també, un procés de 
desassociació del tret Nasal (332b), que donaria 1I0c a la representació de 
(332c), és a dir, al segment liJ. En aquest cas, pero, la propietat desassociada, 
Nasal, té I'oportunitat d'associar-se al segment següent, de manera que el 
resultat de l'operació és una seqüencia d'una semivocal seguida de nasal 
assimilada a la consonant següent. La preservació de Nasal s'ha de relacionar, 
segons l'autora, amb les possibilitats assimilatories de les nasal s enfront de les 
estridents, fet que també explicaria la preservació de les seqilencies de 
semivocal més nasal subjacents (333b), i la preservació de la nasal , i no pas de 
la bategant, en les seqilencies subjacents de bategant més nasal seguides de 
eonsonant (334): 
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(332) 
(a) 

X 

~Nasal 

~-Dorra1 

[+aItJ 

(333) Mallorqui 

a. anys 
banys 

b. fe im cas 

el/ in/aves 

(334) Mallorqui 

dorms 

carn podrida 

(b) 
X 

~Nasal 
~ 

['ajns] 
['bajns] 

Dorral 

[ +all] 

[foj~ .'kas) 

[kuj~ . 'fa.vos] 

['dons) 
[,kam.pu. 'Ori.Oo] 

(e) 
X 

~Nasal 
fPA 
~ DOfsal 

[ +alt] 

(cf. verds ['vars]) 

(ef. pares ['pars]) 

(ef. alls pe/Us [,aj.po.tiíS) 
(cf. OllS petils [,~w.pd. ' tits]) 

(cf. pares ['pars]) 
(ef. pare peli! [,par.pa. 'tit]) 
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DaIs (1993b), seguint de prop la proposta de Masearó (1986b), argumenta que 
la semivocal resultat del procés d'eseissió de la nasal palatal forma part d' un 
nucli complex i no pas de la coda; aixó explicaria, segons l'autor, que aquestes 
seqüencies no transgredeixin les restriccions de llargada maxima de les codes 
del mallorquí (335a, 335b). Sí que ha farien, pero, les seqilencies de semivocal 
més nasal subjacents (335b), que, des d'aquesta perspectiva, haurien de ser 
considerades excepcionals. 
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(335) Dols (1993a: 190-191: 196-197) 

a. 

A 
b. A 

o R o R 

A A 
N C N C 

/\/\ /\1 
b a n s b a m 

banys ['bajrs] bany pefit Lbajrn.pa .1tit] 

En aquest treball, el procés de semivocalització que afecta les fricatives 
prepalatals s'explica estipulant que una coda interna no pot legitimar més de 
dos trets de 1I0c d'articulació, fet que motiva I'esborrament del tret Estrident. 
Un problema d'aquesta proposta és que res no impedeix que la semivocal 
;'onni un nucli complex juntament amb la vocal precedent, tal com OCorre en el 
,as de la nasal pala tal , i que I' autosegment Estrident crei la seva propia posició 
en la representació. 

Mirant de superar aquest tipus de problellles, L10ret (2002a: 205-206) 
relaciona aques! comportament asimetric entre les fricatives ¡les nasals 
palatals precedides de semivocal amb la cOlllplexitat de les codeso L' autora, 
seguint la proposla je Clements (1990), argumenta que les codes formades per 
semivJcal més nasal són més hann6niques que no pas les codes formades per 
semivocal més fricativa, ates que la diferencia de sonicitat entre els dos 
segments en el primer Cas és menor. Aixó podria explicar, segons l'autora, el 
manteniment de les codes internes fonnades per semivocal més nasal (bany 
petit [,bajm.po.'tit],jeim cas [foju.'kasD i la simplificació de les codes internes 
formades per semivocal més fricativa sibi lant (peix petit [,pej.po.'tit), al/S petits 
[,ow.p;>. 'tits D. 

L'única analisi d'aquestes realitzacions en el mare de la teoria de 
I'optimitat és la que es troba a Dols (2000). L'autor es planteja de quina 
manera es pot explicar el caracter excepcional de les seqüencies de semivocal 
més nasal finals seguides de mot que comen¡;a en consonant, siguin de caraeter 
subjacent o no. Aquestes seqüencies, com argumenta I'autor, no respanen a la 
jerarquia ALlN(O, L, O, R) » 'CODA-COMPLEXA » 'At'ÉNDrX, que dóna 
compte de la resta de contactes consom\ntics que tenen 1I0c en el oiveIl 
postléxic (cf. camp petit [,kam.po.'tit); veg., també, el cap. 9). L'autor proposa 
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.. ·bles per a aquest tipus de seqüéncies. Una possibilitat és pltcaclOnS pOSSl . 
:::, eX I [jJ forma un diftong breu juntarnent amb la vocal precedent, I 
~'llnsldera: que

l 
a ment nasal se siHabifica en la posició de coda, tal com 

, nomes e seg b II t · (Dols 2000· 4"' Mascaró (1986b) o el lIlateix autor en un tre a an enor . 
rropo~ quest cas perseveren els mateixos problemes que es detectaven ,en el 
)20). d

n 
ala fonolo~ia autosegmental: res no explica per que el proces de 

~arc C
eiÓ 

afecta narnés les nasals palatals, i no pas la resta de conso.nants 
dlftonga I ·bt·ll·tat suggerida a I' autor per Wheeler, és consIderar JI Is Una a tra pOSSI . r 
p at~ .~ t es tracta d' un segment consonantic doble de forma, que es rea liza 
que, e[p~ ~uan les condicions ho permeten, és a dir, en posic~ó ~n~l , ~uan la 
~Úm a " orn un apendix Aquesta interpretac,ó es InSinuada, 

nsonant s mcorpora c · e el 
'0 , en el treball de Mascaró (l986b) i adaptada, en certa maner~, n . 
tambe, & F . d (1996) en que es proposa una especllicacló 

ball de Romera eman ez , 
:mplexa per a les nasals palatals, com la de (336): 

(336) Romera & Femández (1996: 46) 

e 

~ 
[+,ons) [--<:ons) 

I I 
[+nasal) [+alt) 

FI
.nalment I'autor suggereix una altra explicació, de tipus fonetic: que

l I . ' ssat amb una semlvoca 
iote reta les real1tzaclOOS de fe/m cas o any p~ . . . 

rp I·t da O] segment que satis fa les restncclOns de !largada maxlma 
antenor nasa 1 za , . d 1 t 

1I . . també el manteniment del caracter nasal e a consonan 
de.l ~al O;qU~é\ue és ~ossible detectar aquestes realitzacions en detemnnats 

~~I;:~:t~s, e~o sembla que tinguin un caracter general (veg. any passat 

[.ajm.p;) .'satl VS. ony que ve Laj .ci.'ve]) . 

8.2 .2 Resum j discussió 

d M ' (1986b) cal destacar el re! que relaciona el procés De la proposta e ascare , ' 
de diftongació amb el procés d'assimilació de. nasals; ~questa potser ~o ~ 
I'explicació més apropiada per al ma!lorqm, . en que totes les p~ .ata

i
: 

. t un procés o altre - i no necessanament com a consequenc 
expenmen en .. ( r /1 cava/l 
d'un procés d'assimilació a la consonant seguent c . aque 
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[a .. keLka"V3/(]}-. pero sí per al menorquí, en que sembla que aquest procé 
I . b l' ... I s es re aCIona estretament am eXigencia que es consonants adjac 

comparteixin el mateix 1I0c d'articulació. Un altre aspecte importam d'aqu:
nts 

pro posta, repres en els diferents treballs de Palmada, és que interpreta s:a 
realització [j] resultat del procés com una estratégia per no perdre la palatalit a 
di . . • e segment onglOa!. El treball de Palmada (1994a), i sobretot de Palmad 
(1996), tenen I'avantatge, respecte de Mascaró (!986b), que ofereixen u • 
interpretació global deis processos de semivocalització i escissió que afect~~ 
les palatals en mallorquí: aquests processos donen evidencia, segons ¡'autora 
que es tracta de segments amb dues especificacions de lloc d'articulació majo' 
(CORONAL i DORSAL), que es tracta de segments complexos. El fet que altre' 
segments que, foneticament, també poden ser interpretats com a complexos n~ 
experimentin aquesta mena de processos ([j], [1]) condueix a I'autora a assumir 
unes representacions d'aquests segments com a segments simples; també 
haurien de rebre aquesta interpretació els segments [c], ú], ja que no 
experimenten cap mena de procés quan van seguits de consonant. És 
inqüestionable, en aquest sentit, el carácter estipulatiu de la proposta. És per 
aixó que en el present treball, tot i que també s'assumeix la doble especificació 
deIs segments palatals, la qual els diferencia, per exemple, deis segments 
coronals, s'evitara invocar una restricció en contra deIs segments complexos 
en general. 

De la proposta de Dais (l993b), cal destacar que relaciona el resultat 
d'aquests fenomens amb les restriccions de lIargada máxima de les codes 
internes en mallorquí. la s'ha apuntat, pero, que encara poden rebre un millar 
tractament si es fa referencia al grau de complexitat de les codes en funció de 
les relacions de sonicitat que s'estableixen entre els segments que les 
componen (L1oret 2002), o, tal com s'argumenta més endavant, fent referéncia 
a la necessitat de preservar detenninats segments en funció de la seva 
naturalesa segmenta!. 

8.2.3 Analisi en feoria de / 'optimitat 

8.2.3.1. Escissió, semivocalització i centralització en mallorquí 

En el present trebal! , s'interpreta que els processos d'escissió, semivocalització 
i centralització que afecten les consonants palatals seguides de consonant 
heteromórfica en mallorquí són diferents estrategies desencadenades per 
satisfer les restriccions de marcatge 'se, *)le i *he (337) mitjan~ant el minim 
canvi segmental de les consonants implicades (Mascaró I 986b, Palmada 
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1994a, 1996). Aquest mínim canvi s'expressa a través de les restriccions de 
fidelitat referents a la preservació deis trees presents en l'input, les quals 
expliquen la disparitat d'estrategies desencadenades en mallorquí, i es troba 
condicionat per les restriccions de marcatge que fan referencia a la complexitat 
de les codeso 

(337) *SC. *)lC, *,(C: Es prohibeixen les consonanlS palatals [J] , lI' ] i [Á] 
seguides de consonant. 

S'assumeix que la restricció *]lC també descarta candidats amb una nasal 
prepalata! en la posició de coda interna ([o]): el fet que el procés d'escissió 
operi en casos com ara menj pomes [m:.:>jm.rpo.rn:::Js], en que la nasal és 
prepalatal i no pas palatal, evidencien que aquest tipus de consonants també 
són rebutjades en mallorquí quan van seguides de consonant heteromórfica. 

Abans de comen,ar l'análisi , caldria tenir en compte alguns fets relacionats 
amb el comportament assimilatori del catalá de Mallorca. Tal com s'ha vist en 
el capítol 3 d'aquest treball , en aquest dialecte una seqüéncia subjacent de 
nasal no palatal seguida de consonant palata! es resol amb un procés 
d'assirnilació regressiva de lloc d'articulació que dóna com a resultat una nasal 
palatal en la posici6 de coda. Ocorre el mateix quan una lateral alveolar va 
seguida de lateral palata!. De fet, es tracta d'un cas d'opacitat, concretament 
aquella opacitat en que una determinada generalització lingüística ---com és 
ara el rebuig per les consonants palatals seguides de consonant- no és 
superficialment certa, és a dir, ens trobem davant d'un cas d'infraaplicació 
d'un procés (i.e. escissió). Davant d ' aquesta situació, sembla que unajerarquia 
en qué eOMP(PA) domina *)1e i *Áe és la més adequada (338), ja que, si no 
fas així, l'aplicació de !'assimilació regressiva de lloc d'articulació en aquests 
casos quedaria bloquejada per les restriccions *)le i *he (339). 

(338) COMP(PA) >> *)1C 

són nyores /so+n##Jlor+a+zI [so]l.po.ras] 

Iso+n##)lor+o+z/ COMP(PA) 

a. O' [SO)1.)lO.ros] * 
b. [son.')lo.ras] *! 
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(339) "JlC» COMP(PA) 

són "yores Iso+n##J1or+d+Z} [SOJ1 .jJo o t'<1s] 

/so+n##Jlor+;}+z/ "JlC COMP(PA) 

a. [SOJl.)lO.r.s] "! 

b. '" [son.)lO.r.s] " 

Per tal d'obtenir una ancllisi consistent del comportament deIs segments 
palatals, tanmateix, és més apropiada una jerarquia en que la restricció *}lC 
domini la restricció COMP(PA), de manera que aquella primera restricció sigui 
l'única responsable de desencadenar tot aquest conjunt de processos; si no fos 
així, en alguns casos el procés s'explicada per l'activítat de la restricció 
COMP(PA) (cf. any passal [,ajm.p • .'satJ , aquells [ • .'kelsJ), i, en d'altres, per la 
restricció "Jle (cf. aquell colxo [ •. kel.'kot.í]'oJ). És per aixi> que, seguint el 
marcatge comparatiu (McCarthy 2003a), s'hipotetitza que, de fet, hi ha dues 
restriccions de marcatge ·]le i *..<C, les veIles i les noves: V(cll)*]lC I V(clt)*ÁC j 

N(ou)*]lC / NCou)*ÁC. Els candidats subjectes a avaluació transgredeixen les dues 
primeres restriccions si també les transgredeix el candidat plenament fidel , 
3ixó és, el candidat més fidel a la forma subajcent; i transgredeixen les segones 
si no ho fa el candidat plenament fidel. Tal com es pot observar en la taula de 
(340), un candidat amb el segment lJ1] en la posició de coda que és el resultat 
d 'un procés d'assimilació regressiva de lloc d'articulació viola la restricció 
N*JlC peró no pas la restricció v*J1C. 

(340) só" "yores !so+n##Jlor+.+v [SOJl.)lO.r.s] 

Iso+n##)10f+;)+7J V*JlC 

a. [SOJ1.)lO.r.sJ " 
b. CPF [son.)lO.r,sJ 

Una jerarquia del tipus v"J1C » COMP(PA»> N'J1C pennet que un candidat 
amb assimilació regressiva de lloc d'articulació, sense escissió, sigui elegit 
com a óptim, tot ¡que lingui el segment f.p] seguit de consonant, i. al mateix 
temps, explica la impossibilitat d 'un candidat amb lJ1J seguit de consonant, si 
aquest segment també és present en la forma subjacent (341). 
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Iso+n##J1or+;,+zJ v*JlC COMP(PA) N*J1C 

a. cr [SOJl.)lO.r.sJ " 
b. CPF [son.po.",sJ "! 

!aJl##pas+a+d! 

a. CPF [,aJ1.p • .'satJ "! " 
b. O" Lajm.p;,.' sat] 

Aquesta jerarquia també justifica la manca d'esciss~ó en les seq~encies ~e 
nasal palata! seguida de consonant tautomórfica que son el resultat d Wl proces 
d'assimilació (342):" 

(342) v"JlC» COMP(PA)>> N"J1C 

Im:m3+a+rl v*J1C COMP(PA) N*JlC 

a. cr [m.n.'Ja] " 
b. CPF [m.n'3aJ "! 

lancaral 

a. CPF [:m.1ca.ra] "! 

b. o- ['Jl.'ca.r.] " 

Com s'avan<;:ava, els processos d'escissió, semivocalització i despa!atalització 
que operen en el catalá de Mallorca es poden entendre com a diferents 
estrategies per tal de satisfer les restriccions 'JlC, 'JC i *,(C mitjan9ant la 
mínima alteració deIs segments involucrats. Aquesta circumstancia s'expressa 
a través de les restriccions de fidelitat que advoquen per la preservació deis 
trets de ['input. En el cas de les nasal s paJatals seguides de consonant, les 

32 Per riqucsa de la base, caldria considerar, per a aquestes fonnes, representacions 
subjacents amb una consonant palatal ; aleshores aquests candidats sí que transgredirien 
la restricció de marcatge v*J1C. Tal com s'estudia més endavant. aixo no implica un 
problema per a ¡'amllisi proposada. Com ja s'ba advertit en diferents punt~ del tr~ball, 
en els casos en que no hi ha altemancra, és important donar compte de la Jerarqma de 
reslriccions de les diferents varietats partint de les fonnes subjacents menys acostades a 
les reals,ja que són les que requereixen una especialjerarquia de restriccions. 
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restriccions de fidelitat rellevants sóu lDENT(pal)," segons la qual els segments 
en correspondencia han de tenir la mateixa especificació pel que fa a palatal 
(343), i lDENT(nas), segons la qual els segments en correspondéncia han de 
tenir la mateixa especiticació pel que fa a nasal (344). La posició elevada de la 
restricció IDENT(pal) expressa la resisténcia d'aquests segments a perdre la 
seva configuració original tot i trabar-se en una posició feble; la posició 
elevada de la restricció lDENT(nas) es justifica pel grau de perceptibilitat 
d'aquest tipus de segments, que explica no salament la seva resistencia a 
assimilar el mode d'articulació de la consonant següent (veg. el cap. 5), sinó 
també la seva resisténcia a l'elisió (veg. el cap. 9). La jerarquització d'aquestes 
dues restriccions per damunt de les restriccions de marcatge que prohibeixen 
les codes complexes internes (345) i les codes complexes formad es per tres 
consonants (346), i per damunt de la restricció INTEGRITAT, que prohibeix 
l'escissió (347), garanteix que el candidat elegit com a óptim s igui el que 
presenta escissió. La restricció COMP(PA), per la seva banda, contribueix a 
detemünar la configuració segmental del grup resultant. 

(343)IDENT(pal): Tot segroent palatal de I'input també ha de ser palatal en 
l'output(McCarthy & Prince 1995a) 

(344) IDENT(nas): EIs segments en correspondencia han de tenir la mateixa 
especificació pel que fa a nasal (McCarthy & Prince 1995a) 

(345) 'CODACOMPLEXAINTERNA ('CCI): Es prohibeixen les codes complexes 
internes (Jiménez 1997, 1999; veg. el cap. 9) 

(346) *CODACOMl'LEXA3 (*CC3): Es prohibeixen les codes complexes 
fonnades per tres consonants (veg. el cap. 9 per a una justificació d'aquesta 
restricció) 

(347) lNTEGRITAT-IO (l NTEGR): Cap elernent de SI pot tenir més d'un 
corresponent en S2' [Prohibeix l'escissi6.] (McCarthy & Prince 1995a; veg. el 
cap. 2) 

33 Una manera de diferenciar els segments palatals, que es resisteixen a l'assimilació, 
deis segments velars, que s'assimilen a la consonant següent, és rnitjan(\:ant la conjunció 
de restriccions !DENT(Dor) & IDENT(-post)ls,", i la jerarquía IDENT(Dor) & IDENT 
(-post)JSIiG» COMP(PA). Per motius de c1aredat, pero, s'utilitza la restricció de fidelitat 
IDENT(pa1). 
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Abans de prosseguir, caldria fer referencia a ~a ~elació que s'~stableix entre els 

d·dats amb elements eseindits i les restrlcclOOS de fidelItat IDENT(Trets). can J d' . 
Segons la definició d'aquestes restriccions, els elements e? corresp~~ :ncla 
han de tenir la mateixa especificació pel que fa a un determmat tret. IX.I, una 
c. rroa escindida com ara Um] corresponent a un segment subJacent 
'o . I 
¡pi transgredeix IDENT(nas), ja que només un deIs con~sponents, [m], es nasa. 
El corresponent U), en canvi, no és nasal. Una sltuaclO semblant ocorre en el 
cas d'IDENT(pal); només el corresponent OJ, i no pa~. [m], respecta aquesta 
restrieció. Davant d'aquest tipus de limitacions,. St~'Jke & de Lacy (2000) 
veuen la necessitat de modificar l'abast de la restncclO IDEN~C:rets) I propo.s~n 
1 que ells anomenen «existencial faith.fitlness). AIXl, la defintcl,ó 

~' I DENT(Trets) proposada per McCarthy & Prinee i la qual figura a a es 

modificada per la definició de b. 

a 

b 

Fidelital estándard IDENT(Trets) (MeCarthy & Prince 1995a) 
'V-IOENT(F): "Ifx is uF, then a11 correspondents of x are aF" 

Fidelitat existencial InENT(Trets) (Struijke 2000, Struijke & de Lacy 2000) 
3- loENT(F) tllf x is uF, then sorne correspondents of x are aFIO 

L'anillisi que aquí s'ofereix parteix d'aquesta darrera definici~ de fidelitat, de 
manera que un candidat amb escissió a semivocal més nas.al Um}. corresponenl 
a la forma subjacent ¡pi, no transgredeix ni IDENT(nas) nI lDENT(pal). Aquest 
marc també és l'adoptat implícitament en el eapítol anteTlor dedIca! als 

contactes de sibilants. 

(348) Jerarquia ma/JorquÍ (provisional) 
34 

IDENT(pal), IDENT(nas), v')lC » 'CCI » COMP(PA), INTEGR 

34 L jerarquía .Cel » COMP(PA) es justifica per la relació de transitivitat ~ue 
s'es~bleix entre aquestes dues restriccions: corn es veuni t?t seguít, *CCl domma 
IDENT(sib) i IDENT(sib) domina COMP(PA). Per tant, 'CC! domma COMP(PA). 
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(349) Mallorquí 

a. any passal /aJl##pas+a+d/ [,ajm.p:;,. 'sat} 

/a]l##pas+a+d/ [DENT I 1 DENT I v·JlC ' CCI COMP INTEGR 
(pal) I (nas) (PA) 

a. [a]l.po.sat] i ' ! , 
b. [au.po.sat] I '! , 
c. [am.p •. sat] '! I 
d. [aj .po.sat] ! '! 
e. [ajn.po.sat] ! 

, • ' ! 
f. cr [ajm.po.sat] I 

, , 

b. anys /a]l+z! ['ajns] 

/a]l+z! 
IDENT I IDENT I v·JlC ' CC3 COMP INTEGR 
(pal) I (nas) 1 (PA) 

a. ['a]ls] I '! , 
b. ['aGs) I I ' ! 
c. ['ans) '! ! 
d. ['ajs] ' ! 

e. cr ['ajns] * * I 

f. ['a]lSJ I I *! 

El procés de semivocalització que opera quan la primera consonant és fricati va 
prepalatal es pot entendre de la mateixa manera, si bé, en aquest cas, la 
preservació del mode d'articulació sibilant no és possible, ja la restricció de 
fidelitat lDENT(sib) es troba dominada per la restricció de marcatge que 
prohibeix les codes complexes internes. Aixó explica la asimetria que 
s 'estableix entre les consonants nasals palatals i les consonants fricatives 
palatals. Cal insistir, en aquest sentit, que, en aquest punt, la present proposta 
difereix de la de Palmada (1994a, 1996), que relaciona el manteniment del 
segment nasal amb les possibilitats assimilatóries d' aquest segment. D' altra 
banda, cal fer notar que el fet que la restricció COMP(PA) afecti sol amen! les 
seqüencies de segments caracteritzats com a més consomlntics fa que el 
candidat amb semivocalització es mostri sovint més hannónic que el candidat 
amb escissió pel que fa a aquest aspecte, aixc> és, respecte de COMP(PA) (veg. , 
en aquest sentit, les taules de (351) i (352), en que els candidats amb escissió 
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transgredeixen la restricció COMP(PA), ja que la consonant que segueix no és 

coronal. 

(350)Jerarqllia mallorquí (provisional) 

lDENT(pal), lDENT(nas), v'SC » *CCI» lDENT(sib) >> COMP(PA), lNTEGR 

(351) MaIlorquí 

mareu dia /moteS##di+ol [mo.tej .' ili.o] , 
'CCI COMP INTEGR 

/moteS##di+o/ IDENT I *fC IOENT 

(pal) I (sib) (PA) 

[mo.te3·'5i.o] I ' ! 
, 

a. 

b. [mo. teg. '5i.o) i ' ! 

[mo.tejz.'5i .• ] I '! * c. 

d. cr [mo.tej.'5i.o] ! • I 
[ m:;,.tez.1ói.:;,] *' 

, 
i e. , , 

(352) Mallorqui 

mareu pa ImoteS##panl [mo.tej.'pa] 
IOENT ! 

'fC 'CCI IDENT COMP 1 INTEGR 
/moteS##pan/ (pal) ! (sib) (PA) 

[mo.teJ.'pa] 
I 

a. ' ! 
, 

b. [m • . te~.'pa) i *' 
, i 

[m;J.tejs.lpa] ! ' ! * * c. 

d. cr [mo.tej .'pa] I 
, 

[mo.tes.'pa] ' ! i 
, 

e. 

(353) Mallorquí 

matei-r cos /m:;,teS##kos/ [m:;, .tej .lk:ls] 
IOENT 

I 
' fC ' CCt InENT COMP INTEGR 

/moteS##kos/ 
, 

(pal) ! (sib) (PA) 

[m •. teJ.'kos] 1 " 
, 

a. 

b. [mo .te~.' kos) ! ' ! 
, 

! 
[mo.tejs.'kos] ! *! , , 

c. 

d. cr [mo.tej. 'b s) 1 • 
e. [m • . tes. 'bs] '! I • 1 
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La jerarquia que dóna compte deis fets del mallorquí, pel que fa a 1 
seqüencies de nasal palatal i fricativa prepalatal seguida de consona~S 
h;teromór~ca és, d~nc~, la ~u~ figura a continuació .. En aquesta jerarqUi~ 
s han afeglt les restncclOns d ahneament, que descartarlen els candidats amb 
inserció vocalica, i la restricció de fidelitat MAX-TO, que descartaria el 
candidats amb elisió. s 

(354) Jerarqlda mallorquí (provisional) 

AUN-MoIS, AUN-Prefix » IDENT(pal) {[ IDENT(Dor) & IDENT(-post)]s,.}, 
IDENT(nas), v']le. v'fC» 'CCI» MAX-IO » IDENT(sib) >> COMP(PA), 
INTEGR 

Cal explicar, ara, per que també hi ha escissió en casos com els que s'cxposen 
a (355). De moment, es considera que aquests mots tcnco una nasal alveolar 
subjacen!. Seguint la hipótesi de la riquesa de la base, més endavant 
s'introdueix la possibilitat que aquesta consonant ja sigui palatal 
subjacentment. 

(355) Mallorquí 

Irones 

trone petir 

menjpa 

Itronc+z1 
Itronc+p~tit/ 

Im~n3+panl 

['trojns] 

Ltrojm.p~.'tit] 

[mojm.'pa] 

En un marc no derivacional corn el de la teoria de l'optimitat, aquests casos 
són encara més problematics que els que s'adduYen anteriorment (són nyores), 
ja que la consonant responsable del procés de palatalització de la nasal que la 
fa susceptible al procés d'escissió és eliminada; es tracta d'aquell tipus 
d' opacitat en que la forma superficial reflecteix l'activitat d'una determinada 
generalització, tot i que les condicions que en motiven I'aplicació no són 
superfic ialment visibles (nol surface-apparent opacity); és a dir, aquells casos 
que, en un maTe derivacional , es resolien invocant estadis intemledis. Partint 
de les formes subjacents Itronc+zJ, Itronc##p~titl o Im~n3##panJ, en efecte, és 
dificil explicar les formes superficial s ['trojns], [,trojm.po.'tit] i [rnojm.'pa]: ens 
trobem davant d'un cas de sobreaplicació d'un procés, el procés d'escissió. 

La teoria de l'optimitat ha desenvolupat diferents mecanismes per resoldre 
aquests casos d'opacitat un d'aquests és, com s'apuntava en la introducció, la 
teoria de la correspondimcia transderivacionaJ (veg. el § 3.6.4), que preveu la 
pressió que pot exerc ir una base damunt de tates tes seves ocurrencies (en la 

L,\ fEORJA DE L'OPT1MITAT . UNA lNTRODUCCIÓ APLICADA AL CATALÁ DE LES I. BALEA RS 259 

derivació i en la fonologia de I'enunciat). En els casos de (355), la pressió 
"indda donada per les bases [Itropc] i [lrnduS], en que l'assimilació regressiva 
de 1I0c d'articulació queda justificada per la jerarquia fins ara addulda: 
caMP(PA)>> lDENT(PA) (veg. el cap. 3). 

Abans d'introduir la restricció de fidelitat Ouput-Oulput que fa visible 
aqueSt procés d'assimilació i, també, la consonant pa~atal responsable qu~ e~ 
desencadeni el procés d'escissió, cal fer referencIa -encara que SIgUI 

tangeneialment- a la jerarquia de restriccions ~ue just~fi.~a el procés de 
simpliticació consoni,"tica que opera en mallorqUl en pOSICtO final. Aquesta 
jerarquia és la que figura a (356) i és la que explica que les seqilencies de tres 
consonants final s es resolguin amb elisió de C2, i que les seqüencles 
postlexiques de tres consonants es resolguin també amb elisió de C2 (en el cap. 
9 en que es tracta la simplificació consonantica, s'ofereix una jerarquia molt 
~és completa per a aquestes resolucions, en la qual es tenen en compte la 
totalitat de restriccions de fidelita! referents a la preservació de determinades 
consonants. les restriccions referents a la contígüitat entre segments 

tautomórfics, etc.). 

(356) Simplifieació de grups conson¿mlics en mal/arquí Oerarquia simplificada) 

AUN-Mots, ANCOR(PO, FF), MAx(nas) >> 'CCI» 'CC3 » AUN-Sufix 

(357) Mallorquí 

camps lkanp+zI ['kans 1 

lkanp+zI ANCOR(PO,FF) I MAX(naS) 'CC3 AUN-SUr 

a. ['kamps] " 
b. ['kamp] *' 
c. <? ['kans] 

d. ['kaps] " 
e. ['kam.pos] I " 
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(358) Mallorqui 

camp pie lkanp##pI.nI [kam. 'pi.] 

Ikanp##pianl ALIN·Mors I MAX(nas) 'CCl 
a. [ kamp. 'pi.] ¡ '! b. o- [kam'plaJ ! 
c. [kap.'pl.] ¡ " d. [,kam.p •. 'pi.] '! 

, 
i 

Introdui?t aquestes noves restriccions a la jerarquia proposada fi 
tan~atelx, no s'obtenen els resultats desitjats per a les fomles Iro ms ara, 
petlt .. Es pot ob~e~v~r en les tauJes que figuren a continuació :CS o ~rollc 
~an.dldats amb ellsIÓ I assimiIació a la consonant següent surten ~I ~ que els 
opllms (veg. 360d). Aquesl és, de fe~ el comportament que egas com a 
vanelals del mallorquí presenlen les 

. dique no compten amb les oclusives palalals . l 
vanetats e menorquí. ,les 

(3~9) IDENT(pal), IDENT(nas), v']lC, MAx(nas) » 'CCl » 'CC3 » M 
IDENT(Slb)>> COMP(PA), INTEGR AX » 

(360) Mallorqui 

/ronc pe/U /tronc##p~titl Ltrojm.p~.'tit] 

Itronc##p.titl ID I ID ¡ v']lC i MAX 'CCI MAX COMP (pal) I (nas) (nas) (PA) 
a. CPF [nc.p.tit] I '! , 
b. (pe.p.tit] I *! , 
c. (p.p.tit] ¡ , 

I , 
*' d. ~ [m.p.til] 

! ! , 
e. [j.patitJ I '! I , , 
f. [jm.p.tit] I I I *! 

;om es poi veure en.!a taula anterior, el candidat més fidel (360a) . 
c:~~~;a~t ~er la re.stncclO que prohibeix les codes complexes inte;nes. Aq~e:~ 

,.. e É' . anmatelx, a~tua de terme de comparació pel que fa a la restricció 
~ ]l .. l ~ Important temr en compte, en aquest sentit, que aquesta restricció no 
es VIO a a pels candidats amb un segmenl palatal en la posició de coda (360b, 
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360C), ja que el candidat plenament fidel tampoc no transgrede ix aquesta 
restricció. Aquests candidats, pero, són descartats per les restriccions "'cel i 
caMP(PA), respectivament. El candidat real, (3601), es mostra menys 
harmónic que el candidat amb simplificació i assimilació a la consonant del 
mot següent (360d), perque implica una violació, innecessitria, de la restricció 
de marcatge *eel. (Un candidat no considerat en la taula anterior, amb fusió 
deis dos segments a un de sol, seria descartat per la restricció UNIFORMITAT.) 

Una manera de resoIdre aquest cas de sobreaplicació del procés d'escissió 
és, com es deia, recorrent a la teoria de la correspondóncia transderivacionaJ 
(Benua 1995, [1997J 2000). En efecte, afegint a la jerarquia propasada una 
restricció de fidelitat OUTPUT-OUTPUT, que demana que el carácter palatal de 
la base sigui preservat en totes les seves ocurrencies, s'assoleixen els resultats 
desitiats (361). 

(361) IDENT(pal)O·O: Tola consonant palatal de la base ha de mantenir aquesta 
especificació en les seves ocurrencies (Benua 1995, [1997J 2000) 

Abans de prosseguir amb !'anillisi, peró, és necessari incidir en la interacció 
que s'estableix entre la teoria de la correspondencia transderivacional i el 
marcatge comparatiu, al qual s 'ha recorregut per explicar els casos del tipus 
són nyores. Respecte d'aquesta qüestió, Mcearthy (2002b, 2003a) aftrma el 
següent: 

(362) McCarthy (2002b, 2003.) 

«Correspondence theory asserts that faithfulness is nOl jUSl a relation between 
inputs and outpUlS; it also extends to base/reduplicant pairs (McCarthy & Prince 
1995a, 1999) and 10 morphologieally-relaled outpUI forms (Senua 1997 and 
others). Since comparative markedness theory is based on correspondence, 
comparative markedness can also be applied to these other faithfulness 
relations. A markedness violation is new relative te the output-output 
faithfulness reIation if the locus of violation in the derived form is Dol matched 
in lhe simple forro (which Benua calls lhe ;;'base"). For example, Korean *moli 
from Imat·jl contains ao llnpalatalized ti sequence that is new relative to the 
base mal, but the ti sequence mati from Imatil 'knot' is cId, since theTe is no 
simpler base form from which Imati/ is derived by adding j.» 

Aixó és, sense introduir Ja teoria de la correspondencia transderivacional. un 
candidat com ara [,trop.p:;:¡ .'tit], corresponent a la forma subjacent Itronc##p;;!tit!, 

implica una violació de la restricció N*]le, pero no pas de la restricció v']le, ja 
que el candidat plenament fidel, *Ltronc.pa.'tit], no viola aquesta darrera 
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restricció. Ara bé, amb la introducció de la teoria de la correspo d. . 
tr d ·· II . nenela 

ans envaclOna, e candldat plenament fidel J'a no és [tronc P' 't·t] . 
• I ..... 1 SlO6 

[,troj1e.po'tit], Ja que; ara, hi ha la base ['tro)1e] a la qual els diferents eandidats 
han de ser fidels; d aquesta manera un candIdat com ara [tron P' 'tl·t] . 
'. '. ' r "J~..... SI qUe 
JmpI~ca una vlOlacló d'aquesta restricció v*j1C, ja que també la viola el 
candldat plenament fidel , aixó és, [,troj1c.po.'tit]. En altres paraules, el eandidal 
plenament fidel es correspon amb el candidal més fidel a la base, i no pas a I 
forma subJacen!. a 

Per tal que la restricció IDENT(pal)O-O no impedeixi I'assimila .. 
regresslva de 1I0c d'artieulació. quan una oclusiva palatal va seguida e~~ 
consonant (ef. puc treure), cal SItuar-la per davall de COMP(PA). Ara bé, si 
slluem IDENT(pal)O-O per davall de COMP(PA), la restrieció MAX, que esta 
sItuada per damun~ de COMP(PA), con verte ix el candidal amb Ilomés 
assumlacló de 1I0c d artICulacló (363d) en el candidat óptim, ja que el candid 
real (363) viola MAX i, també, .cc/. at 

(363) MalJorquí 

frone pet;t /tronc##p~tiU Ltrojm.p;},ltit] 

/rronc##patitl ID ID v*JIC MAX 'CCI MAx COMP IDENT 
(ef. Ironc ['troj1e]) (pal) (nas) (nas) (PA) (pal)-OO 

a. [ne.polit] 
*' * * b. CPF lJ1e.potit] I , *, * * , 

e. lJ1.pOlit] *' • * 
d. ~ [m.potit] * * e. [j.potit] *' I * * 
f. [jm.polít] I *' * 

Cal recordar que lajerarquia MAX » IDENT(sib»> COMP(PA) es justifica pel 
comportament assímilatori i dissimilatori del maJIorquí i el menorquí. Per tal 
que hi hagi dissimilació, i no elisió, eal que MAX domini IDENT(sib). D'altra 
banda, per tal d 'explicar la manca d 'assimilació de 1I0c d'articulació de les 
sibi lan!s, cal que IDENT(sib) domini COMP(PA). Per tal de resoldre aquest tipus 
de problernes. cal afinar un xic més la restricció, i propasar una restricció O-O 
que demana la preservació del carácter palatal deIs segments nasals. Situant 
aquesta restricció per damunt de 'CCI s'obtenen els resultats desitjats: 
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(364) IDENT(NasPal)O-~: T~t~ consona~t l~asal palatal de la base ~a .de 
mantenir aquesta especlficaclo de Iloc d artJculaclO en les seves OcurrenCles 
(Benu. 1995, [1997] 2000) 

(365) Mallorquí 

Ironc petit Itronc##p~titf Ltrojm.p~ .'tit) 

/trone##potit/ MAX IOENT *CCI MAX COMP ID [ ID I v*j1C I 
(pal) (nas) I I (nas) (NasPaIPA) (PA) 

(ef. tronc ['tro)1e]) I I 00 

a. [ne.polit] *1 * * 

b. CPF lJ1e. polit] *' * * 

e. lJ1.polit] *' * * 
[m.polit] *' * d. , 

e. [j.potit] *' • * 
f. o- [jm.polit] * * 

Cal fer referencia ara a una casos encara més complexos: aquells en que Wla 
nasal palatal, ja sigui subjaeent o resultat d'un procés d'assimilació de 
«caracter lexic), va seguida de consonant palatal (hany cal', menj nyores, tronc 
calent). Des d'un punt de vista derivacional, aquests casos no són 
problemátics: el procés d'assimilació d'aplicació postlexica és posterior al 
procés d' escissió. 

(366) Mallorquí 

NIVELL POSTLÉXIC 

SGC 
Escissió 
Assimilació 

'baJl##'ca 

'bajn##'ca 
[ba.iJ1.'ca] 

'trOJlc##c'd'lent 
ItroJ1##c;)llent 
'trojn##c'd'lent 

Ltro.iJl.cd.'lel]t] 

Aquests casos tornen a ser un problema per a un model no derivacional com és 
la teoria de l'optimitat. En tots dos casos (bany car, /ronc calen/), no és visible 
el rebuig per les consonants palatals seguides de consonant; es tracta, dones, 
d'un cas d'opacitat en que una determinada generalització no és 
superficialment certa semblant al que es constatava en seqüencies com ara són 
nyores i el qual es resolia recorrent a la jerarquia de restriccions v*JlC » 

COMP(PA) » ,'Jle. En casos com ara bany car i trOlle calent, peró, la 
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restricció ,'J1e sí que es violada, ja que el candidat plenament fid 
[baJ1.'ca], [,troj1c.co.'leQt]) també transgredeix aquesta restricci. p'el (cf. 

candldat ;eals [bajJI.'ea] i [,trojJI.ca.'leQt] també violen aquesta o;est:i~:~.nt, el; 
~anera d. entendre el problema és recorrent a la relació de correspond' 0: Una 
s establelx entre el candidat plenament fidel i la resta de candid:n~,a que 
candldat plenament fidel té un segment amb dos corres o ts. SI el d.d I h P nents en u I 
can 1 at, a es ores la restricció de marcatge que impossibilita I n ~ trc 
plenament fidel sigui elegit com a óptim només es transgred~e e candldat 
eorresponents compleixen la descripció estructural a que fa ~ .. SI els dos 
restnccló. re erenCla aquesta 

(367) Marcatge comparatiu i correspondencia entre el CPF i la re t d s a e candidats 

-CPF [¡l], CPF [¡l]1 

/'---.... I 
OJ, [¡l], [¡l]1 

v*JlC No es transgredeix perque [j]1 no Es transgredeix perque [rt]1 
compleix la descripció estructural a compleix la descripció estructural 
que fa referencia la restricció v*J1C a que fa referencia la reSlricció v*JlC 

Aixó és, els segments pala tal s deis eandidats plenament fidels te d 
co:espo~en:s en els candidats reals; el segon corresponent tranSgr~~~ix ~: 
res IcelO v ]le, pero no ha fa el primer corresponento de m t. .. * ' anera que la 
res ncCIO v pe no és violada per aquest tipus de candidat Tenint en co 
aquesta estipulació, el candidat amb escissió es mostrará se~pre més ha ,,-,pte 
que no pas el candidat plenament fidel, amb una nasal palatal seg:i~aondlc 
consonant. . e 

(368) bally cal" lbaJ1##car! [bajJI.'ca] 

lbaJ1##carl [ D I [D v*J1C I MAx LOENT "CC[ MAl< COMP 

(ef. bally ['b3JI]) 
(pal) (nas) I (nas) (NasPaIPA) (PA) 

j 00 
a. CPF [¡l. ca] *! I 
b. [n.ca] *! I 1 * 

e. [j.ca] • I "! , 
d. [jn.ca] I * *! 

e. <r [jp.ea] I I (*?) i * 
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(369) /rolle calen! Itronc##có7llentl LtrolJ1oca.leQt] 

Itronc##c;üentl 
lo \ 10 I v"'J1C : MAX IOENT ·CCl MAX COM'P 

(ef. ,.·olle ['troJ1e]) 
(pal) I (nas) I I (nas1 (NasPal)- (PA1 

00 

[ne.ca.IeQt] I ! I *! * * 
a. 

b. CPF [pe.eo.leQt] I *' I * 

e. [¡l.ea.leQt] I *' i 

d. [j.ca.leQt] I * I *! * 

[jn.ca.leQt] 1 
I : * *! 

c. I 

[jp.ca.lel)t] I 
, 

(*'1) ! * 
f. I 

Cal tenir en compte, d'altra banda, que és precisament en aquests contextos en 
qué la realitzaci6 Ol adduYda per Ools (2000) és més plausible (cf. any que ,'e 
La].ki.1veD, de manera que, potser, no caldria recórrer a aquesta estipulació. 
O'altra banda, aquestes seqüéncies també es poden resoldre, simplement, amb 

una assimilació regressiva de lloc d'articulació. 
Cal explicar, ara, el procés de eentralització que afecta les laterals palatals 

quan van seguides de consonant i precedides de vocal anterior. En aquest cas, a 
diferéncia deis anteriors, no hi ha escissió (aque/l pable *[a.kejl. 'pob.blaJ) ni 
semivocalització (aquell pable *[a.kej.'pob.blaJ). El procés d'escissió no és 
possible per la restricció de marcatge SONICITAT INTRASIL·LÁBICA, segons la 
qual la sonicitat deIs elements que conformen una síHaba ha de ser decreixent 
respecte del nucli sil·lábic. Tal com s' ha justificat en el capitol 3, els fets 
relacionats amb }'assimilació regressiva de mode d'articulació semblen 
requerir una escala de sonicitat en que les líquides i les semivocals ocupen la 
mateixa posició; com s'avam;ava, també sembla requerir aquesta escala el fet 
que les seqüencies subjacents de semivocal més líquida es resolguin gairebé 
sempre amb epentesi (veg. el cap. 10). Una seqüencia fonnada per una 
semivocal i una líquida resultat del procés d'escissió vioJa, dones, la restricció 
SONICITAT [NTRASIL·LÁBICA. De fet, aquesta restricci6 és la responsable que 
les seqüencies de nasal palatal seguida de laleral (bany lamentable) donin com 
a resultat [j] i no pas [jI]. La semivocalitzaeió tampoc no és una estratégia 
possible ja que implicaría la perdua del tret lateral: la restricci6 lDENT(lat) 

justifica la manca d'aplieació d'aquest procés. 

(370)SONiCITAT INTRASILoLABICA: La sonicitat entre els elements que 
conformen una síl·Jaba ha de ser decreixent respecte del nucli siHabic 
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a. 

b. 

c. 

d. 

(Clements 1990; Jiménez 1997, 1999 per al cara la; veg. el cap. 10, per a Una 
exposició detallada deis efectes d'aquesta restricció en catahi.) 

(371) Jerarq-uia de resfriccions del malforqllí (provisional) 

SONINTRA » IOENT(pal), IOENT(la!), v' ÁC » MAX » COMP(PA), INTEGR 

(372) MalJorqui 

eoll peli! !koÁ##patitl [,koÁ.pa. 'tit] 

!koÁ##potitl 
SONINTRA lOENT IOENT v"',(C MAX COMP I INTEGR 

(pal) (Iat) (PA) 

o- Lk~Á.p~.'tit] * * 

[,kojl.p".'tit] *! * I * 

[,kol.pa.'tit] *' • 
[,koj.pa.'tit] I *! I 

El fet que el procés de despalatalització solament operi quan la consonant va 
precedida de la vocal anterior mitjana alta [ e] es padria relacionar amb la 
paIatalitat que caracteritza aquesta vocal: es podria hipotetitzar, efectivament, 
que la consonant [1] resultat del procés de "despalatalització» no deixa de ser 
palatal, ja que, en la representació superficial, comparteix aquest tret amb la 
vocal que la precedeix. 

(373) 
la k e Á + si 

I I 
[pal] [pal] 

- [a k e 1 s] 

V 
[pal] 

El procés que s'exposa a (373) correspondria a un cas de fusió de trets. 
Aquesta interpretació requereix un mare en que els trets s6n eonsiderats 
elements independents deIs segments, entitats, i no és possible en un marc en 
qué els canvis de trets només es troben mediats pels segmenls (veg. el § 
2.5.3.5). Aquesta interprelació, d'allra banda, requereix que s'incorporin en 
l'analisi les restriceions de fidelitat específiques per aIs trets: una fonna com la 
que s ' exposa a (373) significa una transgressió de la restricció que prohibeix la 
fusió de trels (374), pero, obviamenl, no pas de la restricció que prohibeix la 
fusió de segments (375). Tampoc no implica una transgressió de MAx(pal) 
(376), ja que els dos autosegmenls es traben fusionats en un de sol. D'altra 
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a també respecta la restriceió lDENT(pal) (377), ja que els ,dos segmenls, 
band .' 1 t 1 en l'input conserven aquest tret en 1 output. Es pot 
especlficats com a pa a a s , 
,eure en la taula de (378). 

(T ) 10 (UNIF(T»· Dos trets de l'input no poden ten ir un 
(374)UNIFORMlTAT relS-' . 1995 

:~¿ c;:r;;;!~~~e~t ~~d~~~t~~~~~~~:;~~ [11::{? ~~~~~rL~~~~t:~;e! ~2c~ i el i 
2.5.4) 

(375) MAx(pal): Tot tret palatal de l'input té un correspo~eot palatal e~ 1~~~tP:~ 
b d· [1995a] 2001 Lamontagne & RIce 1995, Ita & Mester g 

(Lom af! . . . . 2 5 4) 
1995, Causley 1997, Walker 1998; veg. el § 2.51 el § .. 

O D ts de S no poden teniT un sol 
(376) UNIFORMJTAT(SegmentsH : os segmen ,1 ") 

l S (McCarthy & Prince 1995a; veg. el ~ 6.1.2.2._) corresponen en 2 

(377) IOENT(pal): Els segments en corresponde?cia han de 
especiflcació pe! que fa a palatal (McCarthy & Pnnce 1995a) 

tenir la mateixa 

(378) 

IOENT(pal) MAx(pal) UNIF(TreLS) UNtF(Seg) 

a. [o k e I sl ./ 
V ./ ./ x 

[pal] 

b. [o k e 1 s] 
I I • • ./ ./ 

[pal] [cor] 

La . erarquia de restriecions que donaria compte deIs fets del mallorquí és la 
J tí (379) i els seus efectes els que figuren a la laula de (380). que ¡gura a , 

(379) Jerarqllia mallorqlli (<;impli.ficada) 

SONINTRA » ID ENT(pal), MAx(pal), lDENT(lal), v*ÁC » MAX » 

COMP(PA), INTEGR, UNIF(T) 
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(380) MalJorqui 

aqllells 10keÁ+zI [ • .'kels] 

10keÁ+zI SONINTRA IDENT I MAX I IDENT i v'ÁC INTEG UNlF(T) 
(paI) , (pal) (Ial) 

a. [o k e Á s] I '! -, 
o- [o k e I s] I I 

! -
b. V 

1 I 
, 

[pal] 

[o k e I s] 

I ! e. I I 
, '! 

I [pal][ eor] i , 
d. [o k e j 1 s] " I i , i 
e. [okejs] I 

, ., l i I 

Per tal d'evitar que operi aquest procés de [usió de trets quan la fricativa 
prepalatal i la nasal palalal van precedides de vocal anterior i seguides de 
consonant heteromórfica (mareix dia, empeny portes) basta situar la restricció 
UNIFORMlTAT(Trets) per damunt de les restriccions referents a la complexitat 
de les codeso 

8.2.3.2 Escissió i semivocalització de palatals en menorquí 

Tal com s'apuntava més amunt, en menorqllí els processos d'escissió i 
semivocalització no poden atribuir-se a l'activitat de les restriccions de 
marcatge en contra deis segments palatals seguits de consonant, ates que 
aquesta varietat permet la presencia d'aquests segments en detenninats 
contextos (cf. maleix cas [m •. leJ.'kaslJ. AqueslS processos, més aviat, s'han 
d'atribuir a altres restriccions de marcatge actives en el dialecte. 

El procés d 'escissió que afecta les nasals palatals seguides de consonam 
heleromórfica, per exemple, és motivat per la restricció COMP(PA) (Mascará 
1986b). Com en el cas del mallorquí , la qualitat segmental del grup resultant 
ve determinada per les restriccions de fidelitat lDENT(pal) i lDENT(nas), que 
asseguren el manteniment d 'aquests dos trelS. D'allra banda, la jerarquia 
IDENT(pal), lDENT(nas) » 'CCl possibilita que operi el procés d'escissió, 
encara que aixo doni lIoc a una coda complexa interna: 
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(381) Jerarquia de restriccions del menorquÍ 

IDENT(pat), IDENT(nas) >> COMP(PA) >> 'Cel » INTEnR 

(382) Menorqui 

any passar/ajl##pas+a+dJ Lajm.pa.'satl 

laJ1##pas+a+dI IDENT(pal) i IDENT(nas) COMP(PA) 'Cel INTEGR 

[,aJ1.p,.'sat] '! 
8. , 

b. Lam.p:;).' sat] " 1 

i 
, • 

C. o- Lajm.pa.'sat] 

d. Caj .po. 'sat] i 
., 

El rocés d'escissió que opera quan una fricativa prepalatal va seg~ida de 
~onant coronal també es pot entendre com una manera de satIsfer la 

c~~ricció COMP(PA) mitjan,ant el mínim canvi segmental deis segments 
:m licats. La jerarquia IDENT(sib) » 'CCI, d'altra banda, explica que open 

p. ., e do' na lloc a una coda complexa mterna, 1 no pas la l'escISSIO, qu 
semivocalització. 

(383) Jerarquia de restr¡cciol1s del menorquí (provisional) 

IDENT(pal), IDENT(nas), IDENT(sib)>> COMP(PA)>> ' Cel » INTEOR 

(384) Menvrquí 

mateix Iros ImateS##trJsJ [ma.tejs.ltros] 
, . 

COMI'(PA) 'cel INTEGR 
ImoteS##tfJsI lDENT(pal) I IDENT(Slb) 

[mo.teS·'trJs] 
I " a. 

b. [ma.tes.'tfosl 
., 

; 

* 
, 

e. o- lma.tejs.ltros] i 
d. [m •. tej. 'irOS J 1 ., 

El procés de semivocalització que opera quan l~ consonant fricativa prepalatal 
recedeix una líquida o una semivocal es pot mterpreta: c?m. :ma mam~ra de 

p f ~ la restricció *DIST +2, addui·da per explicar l'asslmllac~o r..:gresslva de 
:~~:~'articltlació (veg. el cap. 5), mitjan,ant el minim canv! ~egmental. ~s 
pot observar en les taules de (382-3 84). En aquest cas, obv!ament, a 
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~esinte?ració en una seqüencia fonnada per semivocal ' '. 
;~~~;S~le,jus tanlent per I'aetivitat d'aquesta restrieeió~1;~~~~~~l1l3~~~0Iar no 

.. ' a posslblhtat d'un eandidat amb eseissió i assil'l ' . , 387b. 
segu~nt vlbrant següent (386e), que satis fa *OIST +2 t

TII 
aelO a l".eonsonant 

per, J ~ctl~~tat de la restricció *CC1. La possibilitat d'u~ c:~~~~ no es pO,ssible 
asslITIllaCIO a la consonant lateral següent (387 ) , t ~mb esclssió i 
tampoe no és possible 1'" e , que tambe satlsta *OIST+2 
l ' per aetlvltat de la restriee' ó S ' 
NTRASIL'LABICA. En les seqüencies fricat iva re . 1 ONICITAT 
~dveltir que es planteja una situació diferent e~ f:na~~~a~:r"ITuld~,de laleral, cal 
a consonant següent: si aquesta és alveolar l' ?C artlCu!acló de 

propasada és suficient' si és paJatal ' . a ]erarqUl3 de restriccions 
b ...' • pero, es crea un empat entre el . 

am asslmIlacló de mode ([mo.teÁ. 'Áok])' 1 d'd . eandldat 
([ • r 1 e can 1 at amb semlVOc 1't . 

m'.te]. Áok]). La majar idonenat del contacte sil.labie en el se al zaeló 
una dIstanCIa decreixent) respecte del . gon eas (amb 
explicaria la preferencia pel eandidat alTIPbflmer eas I(amb la matelxa sonieitat) 

semlvoca llzacl6. 

(385) Jerarquia de restriccions del menorquí (provisional) 

'OIST+2» IDENT(pal), IDENT(nas), IDENT(sib) >> 'OrsT+1 
» *CCI » INTEGR » COMP(PA) 

(386) Menorquí 

maleix rQlJ7 /mateS##ram! [ma.tej.'ramJ 

Imotef##raml *OIST I IDENT IDENT *DIST+J COMP *CCl +2 (pal) (sib) INTEGR 
(PA) a. [m •. te3.'ram] *' ! , 

* b. [ma.tejz.'ram] *' * * c. o- [mo. tej . 'ram] 
, , 

d. [mJ. ter. 'ram] " , 
e. [m •. tejr.'ram] , 

" * 
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(387) MenorquÍ 

mate;x lamen! Imotcj##lJmcnt! [mo.,tej.lo.'meQt] 

Imotef##I.mentl 
SON I *OIST +2 IDENT IDENT ·OIST COMP 'CCI 

INTRA ! (pal) (sib) +1 (PA) 

a. [mo, lte3·1J.'melJt] I ., , 
b. [ mo.,tejz.lo.'meI)t] i *' 

, 
* 

c. o- [mo.ltej.lo.'mcl}t] I * 
d. [ma.,tel.la. 'meQt] 

, 
*' 

, 
e. [ ITIJ.,tejl.10. 'l11cl}t] *1 i * * 

(388) Menorqui 

mateLx iol IrnoleS##jot/ [ma.tej.'jot] 

ImoteS##jotl *OlST ! IOENT IOENT *Olsr+ 1 COMP 'CCI INTEGR 
+2 ¡ (pal) (sib) (PA) 

a. (m •. te3.'j·tj " I * 
b. (m •. tejz.'j.l] ., I * * * 

c. o- (mo.tej. 'j.t] ¡ * 

8.2.3.3 lnserció en mallorquí i menorquí 

El proeés d'epentesi que oeorre en les seqüencies heteromórfiques integrades 
per consonant prepalatal seguida de morf de segona persona singular (cf. 
mereixes, coneixes) poden interpretar-se --com el cas de les seqliencies 
heteromórfiques de sibilant alveolar seguida de morf de segona persona 
singular (cf. cuses)- eom una estrategia per satisfer *SC i *(sib][sib], en el eas 
del mallorquí, i COMP(PA) i *[sib][sib], en el eas del menorquí, mitjanl'ant la 
minima alteració del grup consomintic peró preservant el caracter sibilant deIs 
segments implieats per tal de mantenir I'homogene'itat del paradigma: OP
IDENT(sib) és la restrieció responsable que en aquests casos no operi la 
semivocalització, sinó la inserció. En els casos en que el segment palat<\,1 fonna 
part del morf d'extensió I.SI (cf. comparteixes) és la restricci6 CONSISTÉNCIA 
METR1CA, que demana que un morfema es realitzi de manera homogenia en 
totes les seves ocurrencies, la responsable que no operi el procés d'escissió. 



9. LA SIMPLlFlCACIÓ CONSONÁNTICA 

Val més tal sol que mal acompanyat 

9.1 LA SlMPLlFICACIÓ DE GRUPS CONSONÁNTICS FINALS EN EIVISSENC 

Els grups consonantics fina1s es resolen de manera diferent en funció, 
basicament, de la relació de sonicitat que s'estableix entre els segments que els 
integren. Les seqüencies consonimtiques que presenten el mate ix grau de 
sonicitat o un grau de sonicitat creixent respecte del nucli sil·Jabie es resolen, 
de forma general, amb epentesi, mentre que les seqüencies de consonants que 
presenten un grau de sonicitat decreixent respecte del nucli siHabic o bé es 
resolen amb manteniment del grup o bé es resalen amb elisió consonantica. 
L'epentesi és, dones, el recurs a que recorren les diferents varietats del catah\ 
per tal d'evitar seqUencies consonantiques tautosiHabiques amb la mateixa 
sonieitat o amb una sonieitat ereixent (veg. el capitolIO). L 'elisió, en can vi, és 
J'estrategia seleccionada per evitar grups consonantics tautosil·h\bics fonnats 
per massa consonants. L'objectiu d'aquest apartat és determinar lajerarquia de 
restriccions que dóna compte de les estrategies desencadenades en grups 
consonan tic s amb sonicitat decreixent. 

Des de I'adveniment de la fonologia (generativa) natural (Hooper 1972, 
Murray & Vennemann 1983, Vennemann 1988), i, més recentment, de la 
fonologia prosódica (ltó 1986, entre d'altres), les aproximacions a I'elisió i a la 
inserció tenen com a rerefans immediat la sil· Jaba i totes les condicions que hi 
fan referencia. La innuencia que la teoria de I'optimitat ha rebut d'aquestes 
aproximacions és evident. Encara que sigui de forma succinta, dones, seria 
convenient introduir alguns deIs conceptes basics d'aquestes Iínies de recerca. 
El principi basic de la fonologia prosódica és la legitimació prosódica, segons 
la qual tates les unitats fonológiques han de ser legitimades prosódieament, 
aixo és, han de pertanyer a nivells prosódics superiors, com ara la mora, la 
s¡Haba, el pell, el mot prosódic, etc. D'altra banda, es desenvolupen, també, 
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les condicions de bona [orn13ció sil·labica. que, entre altres aspectes, 
determinen: 

a) la nan"alesa i complexitat deis constituents sil'labics (obertura, nucli, cod ) 
aixó és, els patrons sil'labics possibles; a, 

b) els trets que poden ser legitimats en fu nció d~ la posició sil 'labica a que 
estan assocJats; les condlCtOns que hl fan referencia s'han adduH, com s'h 
vist, per explicar fenómens com ara la neutralització (veg. el cap. 3) a 
I'assimilació regressiva de 1I0c d 'articulació (veg. el cap. 6); e) leo 
seqüencies intrasiHabiques i intersil'!abiques possibles en fundó de )5 

relac~ó. de sonicitat que s' estableix entre els segments que les integren; le: 
cO~ldlClOns que regulen, la sonicitat entre segments situats en síl- tabes 
adJ3cents permeten expltcar processos com ara I'assimilació regressiva de 
mode d'articulació (veg. el cap. 5), el rotacisme (veg. el cap. 6), el 
refor9ament (veg. el cap. 4), etc.; d 'altra banda, les condicions que regulen 
les relacions de sonicitat entre els segments situats en la mateixa síJ'Jaba 
expliquen, com s'ha vist, fenómens com ara el bloqueig de l'escissió en les 
seqüencies de lateral pala tal seguida de consonant o ---com es veUnl_ 
I'aplicació d'epentesi (veg. el cap. 10). 

En el present apartat interessen, especialment, les condicions que fan 
referencia a la naturalesa i la complexitat deis constituents sij·Iabics. Aquestes 
condicions es tradueíxen, en teoria de j'optimitat, a) en restriccions de 
marcatge que requereixen la presencia de detenninats constituents sil'lilbics _ 
la restricció NUCLI determina, per exemple, que tota síHaba ha de constar d'un 
Iludí siHftbic; la restricció *CODA, en canvi, prohibeix les síHabes amb una 
consonant en la posició de coda-, b) en restriccions de marcatge que 
condicionen la naturalesa deIs segments que poden ocupar determinades 
posicions sil'labiques - la restricció "N/C, per exemple, prohibeix que una 
Consonant ocupi la posició de nucli sil'labic-, i e) en restriccions que 
condicionen, també, la complexitat deIs diferents constituents si¡'¡ábics - la 
restricció "CODA-COMPLEXA, per exemple, prohibeix les sil'labes amb més 
d'una consonant en la posició de coda. 

En teoria de I'optimitat, també adquireixen una especial imporUmcia els 
recursos desenvolupats en fonología prosódica per explicar els casos que són 
excepcionals des d'un punt de vista sil 'labic, és a dir, els casos que no s'adiuen 
a les condicions esmentades més amllnt: el recurs a l'extrasil'labicitat, per 
exempJe, tradicionalment ha servit per explicar les excepcions a les condicions 
de bona formació siHabica esmentades més amunt -complexitat deis 
constituents siHabics, reIació de sonicitat creixent, etc.-, que, des d'un punt 
de vista interlingüístic, tenen 1I0c als límits, aIs extrems, prosódics. Les 
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aproximacions a l'extrasiHabicitat són diverses. Una d'aquestes 
aproximacions és el recurs a a) I' e.xlramelricita/: segons aquest~ a.proximació, 
les consonants situades als extrems es marquen com a extrametnques en els 
processos de si¡'¡abificació, i són .legitimades, incorpora?es a, la síl·laba, ,a l 
final de la derivació, quan les condlclons de bona formaciO sll·lablca Ja no son 
actives (vegeu Dols 1993a, per a una adaptació d'aquesta proposta a les 
estrategies de siUabificació del mallorqui en el marc de la fonologia 
autosegmental, i Jiménez 1997, 1999, per a una adaptació d'aquesta proposta a 
les estrategies de siHabificació del cataJa en el marc de la teoria de 
I'optimitat). Una altra aproximació, desenvoJupada principalment en el marc 
de la Govemment Phonology (Kaye 1990, Den 1995), és aquella que interpreta 
les consonants final s com a obertures d'un nucli huit, fet que les fa insensibles 
a les condicions que afecten les codeso Tal com s'estudia en el cap. 10, Dols & 
Wheeler (1996) adapten aquesta proposta per explicar el comportament de les 
tenninacions verbals corresponents a la primera persona singular del present 
d'indicatiu en balear. També s'explota el recurs a la legitimació indirecta, que 
preveu que les consonants finals no són legitimades pel constituent prosódic 
Olés immediat (i.e. la síHaba), sinó per constituents prosódics superiors, com 
ara la paraula fonológica (Piggotl 1999, Spaelti 1999, Auger & Steele 1999, 
Stee!e & Auger 1999; Dols & Wheeler, per al catala). 1, finalment, una altra de 
les interpretacions de I'extrametricitat és l'extrasil'labicitat derivada de les 
restriecions d'alineament entre constituents morfológics i constituents 
prosódics (veg., per exemple, Dols 2000). L'extrametricitat, com s'avan~ava, 
sol quedar circumscrita als lírnits prosódics, circumstancia que es coneix com a 
condició de perificital. La condició de perificitat s'expressa, en teoria de 
J'optimitat, a través de restriccions d'alineament entre categories prosódiques, 
com ara la sil' laba (veg., per exemple, Jiménez 1997, 1999) i, també, a través 
de restriccions específiques que requereixen que els apendixs ocupin una 
posició periferica (veg., també, Jiménez 1997, 1999). 

A banda d'aquestes aproximacions de caracter siHabic, que, tal com es 
veura, han exercit una forta influencia en la teoria de I'optimitat, darrerament, 
s'han imposat les aproximacions de caracter funcional , que presten una 
especial atenció als condicionaments foneties - sobretot de canlcter 
perceptual- que detenninen I'aplicació ¡les característiques de processos com 
ara l'elisió i la inserció. En el present treball , també es tenen en compte 
aquesta mena de condicionaments, ja que es considera que, sovint, donen 
compte deIs fenómens d'L1na manera més natural i intuitiva que no pas tes 
diferents adaptacions de I'extrasi¡'¡abicitat en la teoria de I'optimitat. 
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9 lILa simpiliji . d, 
. . IcaclO e grups consonan/ies/ll1ols en eivissenc 

En aquest apartat, s'ofereix una amHisi di' 
l'eivissenc en posició final tant e~ s .. ~ :s resolucl~ns que presenta 
se~üencies heteromórfiques. 'En el § 9 _~~ulenc.les tautomorfiques COIn en 
obJeete d'análisi, i en el § 9. l l 2 es d' .... s expo~eo . les dades que SÓn 
teoria de l'optimitat que s'h' . Iscutelxen les anahslS emmarcades en I 
altres varietats del catala co an. prolPosatl' per a comportaments semblants e a 
, . ' m es e cata a central Finalm t l n 

s assaJa uoa nova proposta d' 'l" . en, en e § 9 l 13 ana ISJ. . . . , 

9.1. 1. l Dades objeete d'am\lisi 

En eivissenc, eJs grups consonantic ti 1 . 
seguid es d'oclusiva homorga' S rna s rntegrats per una nasal o lateral 
(389a). L'elisió és poe freq~I~~t es re~olen amb elisió del segment oelusiu 
integrades per una nasal seguida cÍ' p~ro,. quan es tracta de les sequencies 
sempre preservació del grup fins i t o~ USlva vel,":, En la resta de casos hi ha 
van seguides d'oelusiva de;lal (390

0
) q~an una rotlea o una fricativa alveolar 

morf -s de plural o de se ona a.. uan a aquests grups se' ls afegeix el 
(389b, 390b), per bé qU~ e/ersona smgular, les resolueions sóo les mateixes 
posició final, aquesta s'africa :~t:;ts que no ha~ el~dlt ¡'oclusiva dental en 
verds, gus/s, bui/s, etc.): J ent amb la frIcativa alveolar següent (ef. 

Eivissene 
(posició final (a) Seqüimeies tamomo1fiques 
de mol) (b) Seql1encies heteromóifiques 

~ camp ['kam] camps ['kams] !i;, 
['pon] '§. ponl 

POli/S ['pons] 
J5 sang ['saDk H'saD] sangs ['sagks]-['saIJS] a:- malall [m •. 'lal] 
00 malarts [m •. 'lals] 
M 
~ 
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verd ['v.rt] verds ['v.rts] 
serp ['serp] serp8 ['serps] 
pore ['pJfk] porc.y ['pJfks] 
self ['serfJ serfs ['sErfs] 
remole [ra.'molkJ remoles [ra'molks] 

" calb ['kalp] calby ['kalps] " .~ golf ['golf] golfo ['golfsJ 
~ • fOl1s ['fons] fans ['fons] 
~ gus/ ['gust] gusts ['gusts] 
S 
"'- case ['kaskJ cases ['kasks] 
~ 10m ['foro] jorns ['foros] 

dorm ['donn] dorms ['dorms] 
buit ['bujt] buirs ['bujíS] 
mosaie [mu.'zajk] mosaics [mu.'zajks] 
naip ['najpJ naips ['najpsJ 

9.1.1.2 Analisis previes en el marc de la teoria de ¡'optimitat 

Diferents estudis emmareats en la teoria de I'optimitat han mirat de donar 
eompte d'aquesl eomportament for,a geoeral eo les difereots varietats del 
eatala. Tots elIs reeullen la idea, desenvolupada originalment per Mascaró 
(\976, 1987), que hi ha simplifieaeió sempre que 00 es perdi informaeió, ja 
sigui de lIoe d'artieulaeió o de mode d'artieulaeió. Les causes que determioen 
que operi la simplificaeió, peró, han rebut diferents interpretaeions. EIs primers 
treballs que tracteo aquests grups eo teoria de I'optimitat sóo els de Morales 
(J 992, 1995), el qual considera que aquestes resolueions sóo uo efecte del 
Prineipi de Cootom Obligatori (Obliga/O/y COn/our Principie); aquest 
principi, eom s'ha vist en el capítol 7, prohibeix els elements -autosegments, 
en aquest cas- ¡dentles adjacents, situació que es pot resoldre mitjanyant la 
fusió deIs autosegmeots. Partiot de la subespeeifieaeió, I'autor proposa que les 
oclusives 00 estao espeeifieades pel que fa al mode d'artieulaeió, la qual cosa 
explica que tes seqüencies de sonant més oclusiva homorgimiques presentin 
autosegments idéotics, ja que teneo la mateixa espeeifieaeió per al Uoe i per al 
mode d'artieulaeió, i que es resolguio amb un proeés de fusió. Aquest proeés 
és e\ que dóoa IIoc a un úoie segment sooant (391a). Eo la resta de casos, 00 

opera la fusió, ja sigui perqué les eonsonants teoen especifieacioos diferents 
per al mode d'artieulaeió (39Ib) o per al lIoc d'artieulaeió (39Ie). 
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(391) Morales (1995) 

a. In! + ItI 
A I 

[n] (cf. p01l1 ['pon]) 
A 

[nas] PA PA [nas] PA 

b. In! + Isl 
A A 

[ns] (cf.fons ['fons]) 

[nas] PA [ cont] PA 

c. 111 + fkJ 
A I 

[lk] (cf. remole [co 'molk]) 

[lat] PA PA 

I 
[vel] 

Els problemes d 'aquesta proposta són diversos' d'una banda J' 'l·" r te· t"' .. . , ana ¡SI es po 
es IC Iva, Ja que ces no Impedelx que I'OCP e ' l e a.ectl a tres seqüen' d 

consonants homorganiques i amb el mateix mode d'artl'c l .. eleS e lb fv{/ l u aclO, com aca ball! 
a ,es quals es resolen amb inserció i no pas amb ft '6' e d' l b 1S1 • en aquests casos 
,a t~a a~?a, les dues consonants comparteixen el mateix !loe i ' 

d artIculaclO, sense necessitat de recórrer a la subespecificació. Tam oc n
made 

donar compte de la manca de simplificació quan es traeta d' .P. o pot 
f( t' l l ',' . una rollea o una 

Ica Iva a veo ar seglllda d ocluSIva; aquestes seqüéneies tamb' 'h ' 
resold~~, an:b fusió, ja que, partint de la subespecificació de l 'Ocl~S~v aUnen de 
de sequencles 3mb el mateix made i lIoc d'articulació D'altr b da, es tracta 
assenyala Jiménez (1997: 262-263), cal estipular que 'I'OCP a a~ a,}al eom 
se .. ,. . l' . . nomes alecta les 

quencles tautost!· ablques, Ja que si no fos aixl' s' b ' d ' . d ,. " o tm nen resultats 
'" esltJats eom aca '[k.,'mEt], en 1I0e de [kom 'pEt] per a una f'o b· Ik t/ "rma su ~acent 

allp+e , Per tal de s~perar aquest segon problema, Colina (1995' 214 
atnbuel~ la sunphficaelO de grups consonimtics no pas a l 'OCP si .. ) 
restnccl~ que prohibeix que les oclusives que pertanyen a una cad t~O a. un~ 
seu propl punt d'artieulació, el qual no pot sec compartil per e la mgum e (392), ap a tee segment 

(392) NO-PA COMPARTIr: Les oclusives pertanyents a una coda b d . 
seu pr · t d' ' 1 '. an e temr el , Opl pun al1lcu aClO, que no pot ser compartit per cap altr 
(Colma 1995: 214) e segroem 
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De la interacció entre No-PA COMPARTIT i les restriccions de fidelitat que 
advoquen per la presecvaeió deIs trets subjacents de 1I0c (I NTEGREU-PA) i 
mode (INTEGREU-MA), i deIs segments de l ' input (INTEGREU-X) es deriven els 
resultats volguts per al catala, La jerarquia de (393) preveu que hi ha elisió del 
segment oclusiu en les seqüencies consonimtiques sempre que no hi hagi 
perdua d'informació --de mode o de !loc d'artieulació--~ la jerarquia de 
(394), en canvi, preveu que mai no hi ha elisió, 

(393) Jerarquía del catali. central, extensible a l'eivissene (Colina 1995) 

lNTEGREU-PA, INTEGREU-MA» No-PA COMPARTlT » lNTEGREU-X 

(394) Jerarquia del valencia, extensible al mallorqui i el menorquí (Colina 1995) 

lNTEGREU-PA, INTEGREu-MA, INTEGREU-X» No-PA COMPARTIT 

Aquesta proposta té l'avantatge, respecte de la de Mocales (1995), que només 
afecta les seqüencies de consonants que es traben en la posició de coda, Ara 
bé, tal com també assenyala liménez (1997: 262-263), No-PA COMPARTlT és 
una restricció poe natural, que va en contra d' estmctures poc marcades: les 
seqüencies de consonants homorganiques. Moltes lIengües, en efecte. 
permeten les cedes fonnades per consonants homorganiques i, en canvi, eviten 
les que estan integrades per consonants heterorganiques, fet que es resol amb 
processos com ara l'epentesi, l' elisió o l'assimilació, 1, de fet, aixo ha portat a 
formular restriecions totalment contraries a No-PA COMPARTlT, com ara la 
CONDICIÓ DE GRUPS, que prohibe ix les seqüéncies de consonants formades pec 
consonants heterorgimiques, o COMPARTIU-PA, que s'ha vist en altres punts 

d'aquest treball. 

(395) CONDICI6IJE ORUPS (Yip 1990) 

Les consonants adjacents han de contenir, cam a maxim, una especificació 

per al Punt d'Articulació, 

O 'altra banda, tal com assenyala liménez (1997, 1999), la restricció propasada 
per Colina (1995) engloba massa condicionants en ella mateixa: a) les 
consonants afectades per la restricció són les oclusives ~ b) l, de les oclusives, 
només es veuen afectades aquelles que es traben en un grup consonantic 
tautos¡Habic, És per aixo que ¡'autor proposa aconseguir els mateixos efeetes 
invocant restriccions especifiques, justificades independentment: a) una 
cestciceió en contra de la incorporaeió de dues consonants en la posició de coda 
("CODA COMPLEXA), o, el que és el mateix, una restricció en contra de la 
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ineorporaeió de les eonsonants Com a apendixs (*APENDIX)' b) les '. 
d fid I"t d' ' reSlfleclon e 1 e I at que a vaquen per la mtegració deIs elements (trets i se s 
presen!s en l' input (INTEGREU-Trets, INTEGRW-X). De la interaceió d'ag::~tS) 
:estncclOns es pot derivar el ~~mponament del catala, amb simplificació

Q
(39Ses 

1 el comportament del valenela, amb preservació del grup (399). ), 

(396) *CO?A-,COMPLEXA: Una coda no pot legitimar més d'un segment 
(veg. Jlmenez 1997, 1999 per al cataJa) 

(?97) * APENDIX; ~s prohibeix adjuntar una consonant com 
I estructura prosódIca (veg. Jiménez 1997, 1999 per al cataJa) 

(398)CataJa cenITal (adaptat de liménez 1997) 

un apendix a 

INTEG(PA) I INTEG(MA)" *APENDlX INTEG-X 
a. o- ['ark] I 

1 * 
b. ['ar] * *! * 
a. ['puQt] I *! 
b. o- ['pun] 

* 
a. o- ['fans] , 
b. ['fon] *! , 

(399) Valencia (adaptat de liménez 1997) 

lNTEG(PA) INTEG(MA) lNTEG-X *APENDlX 

a. o- ['ark] , 
b. ['ar] , 

'! , 
a. o- ['puQt] , 
b. ['punJ " 
a. o- ['fans] , 
b. ['fon] '! * 

"E n .la proposta de Jiménez (1997, 1999), la restricció INTEG(MA) fa referencia 
excluslvament al tret continuo 
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D'altra banda, incorporant la restrieció PERIFICITAT -segons la qual els 
.pimdixs han d 'oeupar una posició periferiea, com ara el final del grup clitic o 
el final de la frase fonológiea- es possible explicar el comportament de 
varietats com el valencüi, que salament simplifiquen quan s' afegeix el morf -s 
(de plural o de segona persona singular) als grups consonimtics finals 
homorganics. 

(400) PER1FIClTAT: EIs elements extraprosodics ---extrasil 'labics o 
extramétrics- han de ser periferics (veg. liménez 1997, 1999 i Dais 2000 per 
al catala) 

(401) Valencia (adaptat de liménez 1997) 

INTEG(PA) I INTEG(MA) PERlFICITAT INTEG-X ·APENDIX 

a. o- ['arks] ! * * ¡ 
b. ['ars] , i '! , 

* 
a. ['puQts] I " , , 
b. o- ['puns] I , 

La proposta de limenez (1997, 1999) és més afinada que les anteriors perque 
permet relacionar la simplificació de grups consom\ntics finals amb 
I'estructura sil'labica, i, també, amb la naturalesa de les consonants implicades 
a partir de restriceions independents. Tal i amb aixa, perseveren els problemes 
amb els grups consom\ntics finals que presenten la mateixa sonicitat: Jiménez 
(1997, 1999) propasa jeratquitzat la restrieció SONICITAT INTRASIL'LÁBlCA 
(segons la qual no es penneten les seqüencies intrasiHábiques amb la mateixa 
sonieitat) per damunt de les restriccions lNTEG(PA) i INTEG(MA), de manera 
que les seqüencies subjacents amb la mateixa sonici tat i amb un lIoc 
d'articulació diferent (ef. pact-e) o amb un mode d' articulaeió diferenl (ef. 
centr-e) es resolen amb inserció vocalica i no pas amb elisió. Aquesta 
jerarquia, peró, preveu I'elisió, i no pas la inserció , en les seqüencies 
consonántiques final s amb el mateix mode i el mateix lIoc d'articulació (cr. 
ball/-e, esquerr-e), tal eom oeorria en l'analisi de Morales (1992, 1995). Els 
problemes de debó, peró, es plantegen qua n es tras lIada aquesta proposta, 
emmmarcada en el Containment J'Jodel, a la teoria de la correspondencia 
estandard (Correspondenee Theory). Tal eom s'ha fet notar en la introducció i 
en altres punts del treball, en aquest darrer mate no es pOI rer referencia a la 
insereió i I'elisió de trets, ja que es parteix de la base que aquests són 
propietats, atributs, deis segments i que es troben mediats per aquests. 
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Restriccions com ara IDENT(PA) o IDENT(MA), en efecte, se satis fa 
vacuament amb 1) elisió deIs segments, de manera que hi ha elisió tot ¡que aix? 
impliqui la perdua deis trets de mode i de IIoc d'artieulació. o 

(402) La simplificació en la Teoria de la Correspondencia estandard 

IDENT(MA) I IDENT(PA) *CODACOMPLEXA MAX 

a. ['kamp) *! 

b. o- ['karn) * 

a. ['serp) *' 
b . .. ['ser) I * 

Llevat que es consideri que en casos coro ara camp ['kam] opera un procés de 
fusjó, és impossible garantir, dones, la preservació deIs trets presents en l'input 
mitjan,ant les restriecions de fidelita! previstes en la teoria de la 
correspondencia estandard. Es pot hipotetitzar, aixo sí, que en aquests casos 
opera un procés de fusió: com que el segment fusionat es correspondria a dos 
segments de l'input, les especificacions d'aquests dos segments si que 
quedarien regulades per les restriceions de fidelilat de la família IDENT(Trels). 
La generalitzaeió que hi ha al darrere d'aquesta análisi, hereva de les analisis 
precedents, seria que hí ha fusió sempre que no es perdí informació, de mode o 
de lIoc d'articulaeió (403): 

(403) 

IDENT(MA) I IDENT(PA) *CODACOMPLEXA MAX 

a. ['kamp) *! 

b. o- ['kam1.2l 
a. o- ['serp] * 

b. ('sef 1.2) * *! 

Aquesta interpretació s'ha proposat per a llengües com ara l'indonesi, en que 
l'estrategia per evitar una seqüencia de nasal seguida de consonant 
homorganica sorda (·N<;) és la fusió entre la nasal i l'oclusiva següent, que 
dóna IIoc a una nasal amb el mateix IIoc d'articulació que I'oclusiva. 
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(404) Indones; (Pater 1995) 

Im;)N+pilih/ 
Im~N+tulisl 

Im~N+kasihl 

[momil;h] 
[monulis] 
[mouas;h] 

'escollir, vOUlr' 
'escriure" 

'donar' 
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A uesta interpretació seria dificil aplicar-la a casos com ara verd o gusl en les 
va~ietats que presenten simplificació, ja q~e ~a ~usió d~ les dues da~eres 
consonants en la ratica i en la sibilant imphcarla. mdefecttblement, la perdua 

del trets de mode d'articulació. 

9.1.1.3 La simplificaeió i el contrast en teoria de ]' optimitat 

Una altra manera de donar compte deis fets - menys o~odoxa, peró m~s 
. tuHiva i potser Olés acostada a la realitat- , és considerar que nomes 
tn , b d' l t 'elideixen les consonants que no contrasten am un so a Jacent pe que a a s . . , . 
un determinat tret. Una restrieció de fidelitat de ttpUS stntagmattc que 

rohibeix l'elisió d'un segment que contrasta amb una consonant adJacent pel 
P ue fa a un detenninat tret seria la responsable del manteniment deis grups 
¿onsonánties heterorgánies o amb un mode d'articulació diferent. El ,fet que les 
consonants que no contrasten amb un so adjacent s'elidelxm S exphcana 

perque eap restrieeió de lidelitat les protegeix.. . . , 
Aquesta restricció té una fonamentaclO fonehca semblant a 1~ que 

s'atribueix als segmcnts situats en posicions percep.tualment p:omments. 
Diferents estudis (Kawasaki 1982, Ohala & Kawasakt 1985, Wnght 1996, 
Boersma 1998) demostren que la perceptibilitat de les consonants augmenta 
com més gran és el contrast respecte de segments adjacents. Aixó és, no es 
recorre a I'elisió en aquells casos en que hi ha prou contrast entre consonants 
adjacents; ¡'elisió, en canvi , és freqUent en a.qu~lls casos en que el contrast és 
mínimo Per a I'eivissenc, bastarien les restncelOns MAx-C[ContrastPA], que 
prohibe ix I'elisió d'un segment que contrasta amb un segm~nl. pr~c~d~~t ?e l 
que fa al 1I0c d'artieulació, i MAx-C[ContrastCont], que prohlbelx l eh StO d un 
segment que contrasta amb un segment precedent pel que fa al mode 

d'articulació continu: 

(405) MAx-C[ContrastPA) (MAx-C[ContrPA)): Una consonant que contrasta 
3mb una consonant precedent pel que fa al lIoc d'articulació ha de ser 
preservada (veg. Coté 2000: 200). 
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(406) MAX-C[ContrastCont] (MAx-C[ContrCont]): 
contrasta amb una consonant precedent pel que fa a 
preservada (veg. Cóté 2000: 200). 

Una .consonant que 
la contmurtat ha de Ser 

És important establir que el contrast es dóna entre la consonant afectada' I 
d · b t a consonant prece ent, 1 no pas am la consonant que segueix, per tal de don 

compte deis casos del tip~s ~amps, en que I'oclusiva bilabial no contrasta am~ 
la nasal precedent pero SI amb la fncatlva alveolar següent. Aquest 
restriccions determinen, com es veura més endavant, que les seqüencies ~s 
consonants heterorganiques es resolguin sense simplificació consonimtica. e 
. Fi~s al,moment, s'han introduTt les restriccions que detenninen si hi ha 

slrnpilficacló o no. Cal establir, pero, quina restricció explica, en cas d'elisió 
que la consonant que es manté és el i no pas e2, 1, també, per que, en el ca~ 
de les seqüimcies amb un mode o un lJoc d'articulació diferents, no s'elideix la 
conS?n~~lt contigua al n~~Ii, ja, qu.e,. fins al mo~en~, no s'ha introdurt cap 
restncclO que les protegelxl de 1 actlvltat de la restnccló de marcatge en contra 
de les codes comptexes. La restricció que detennina aquest comportament és 
CONTlGÜTTAT, la qual prohibeix I'elisió i la inserció intramórfiques. 

(407) CONT1GÜlTAT: Es prohibeixen la inserció i I'e lisió intramorfiques 
(veg. McCarthy & Prince 1995a) 

Pel que fa als casos del tipus gus/s i cases, cal dir que I'elisió del segment 
oclusiu no és possible per l'activÍlat de la restricció *[sib][sib], situada al 
capdamunt de la jerarquia (veg. el cap. 7). 

Cal establir, ara, quina és la restricció de marcatge que promou I'elisió en 
aquests casos, Partint de la constatació que attres varietats, com ara el valencia 
i el me~orquí, nornés simplifiquen quan es tracta de grups de tres consonants, 
es pot htpotetitzar que, de fel, la restricció responsable d'aquest comportament 
és 'CODA-COMPLEXA3, la qual prohibeix les codes complexes de tres 
consonants. 

(408) *CODA-COMPLEXA3 (*CC3): Es prohibeixen les codes fonnades per tres 
consonants (veg. Jiménez 1999) 

La major complexitat d'aquestes codes respecte de les formades per nornés 
dues consonants justifica que sigui invocada, i també la jerarquia *CODA~ 
COMPLEXA3 » *CODA-COMPLEXA. Una jerarquia com la de (409) explica la 
simplificació en les seqüencies de tres COllsonants amb una seqüencia de nasal 
i lateral seguides d'oclusiva homorganica (410). D'altra banda, assegura el 
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manteniment en el cas de les seqüencies de tres COllsonants finals amb un lloc 
o un mode d' articulació diferents (411-413). En aquesta jerarquia, no s'han 
tingut en compte les restriccions de fidelitat que advoquen pel manteniment de 
les consonants en funció del seu mode d'articulació, que s'introdueíxen més 
endavant. Per rnotius de simplicitat, es recorre a la restricció general MAX-IO. 

(409) Jerarquia de restriccjons eivissenc (provisional) 

CONnoüITAT» ' CC3, MAx-C[ContrPAj, MAx-C[ConlrCont] » MAX-IO 

(410) Simpliticació en grups amb el mateix PA i MA (camps, pOJ1lS , molts) 

lkanp+z1 CONTIG ' CC3 MAX-C MAX-C MAX 
/pont+zi [ContrPA] [ConlrCont] 

Imolt+z1 

['kamp,] " ! , 

a. ; 

b. o- ['kams] ! 

, 
['kaps] *' i I , 

c. , I 

a. ['pogts] " ! i 

b. cr ['pons] 
, 

* , 

c. ['pols] *, ; 1 * , , 

a. ['moJts] *, ! I 

b. 0 - ['mol,] 1 I 
, 

['mols] *' 
I I , 

c. i , 

El cas de Ckams] mereix una atenció especial, ates que es podria argumentar 
que l'elisió de l'oclusiva, en aquest cas, implica la trangressió de MAX
C[ContrPA], i se'n podria esperar, per tant, el mateniment. Cal fer notar, peró, 
que les restriccions de la família MAx-C[ContrTrets] són sensibles als trets 
superflcials i no pas als trets subjacents, fet raonable si es té en compte que 
amb aquest tipus de restriccions el que es vol és fonnalitzar la capacitat que 
tenen els parlants de percebre els contrastos que s'estableixen entre consonants 
superficials. Partint d'aquest aclariment i tenint en compte que una nasal mai 
no pot contrastar amb una consonant bilabial següent, atesa la jerarquía de 
l'eivissenc COMP(PA) » IDENT(cor), IDENT(Na,PA), s'entén que hi hagi 
elisió de l'oclusiva bilabial sen se que aixó imptiqui cap despesa per a la 
fídelitat. Si es parteix de la forma subjacent amb una nasal bilabial (cf. 
lkamp+zI) s'obtenen, evidentment, els mateixos rcsuItats. 
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(411 ) Preservació en gmps amb difcrent PA i MA (selps, pares, galfs 
dorms, mosaics , naips) . ,cases, 

CONTlG ¡ *CC3 1 MAX-C I I MAX-C I I MAX 
I rContrPAl I [ContrCon!] 

Iserp+zJ 

Inajp+zI 

a. o- ['najpsJ * I ! 

b. ['najsJ I * I *! * I 

c. ['napsJ *' I I * 

a. o- ['serpsJ * 

b. ['sersJ * *! * 
c. ['sepsJ *! * 

Ipork+zI 

a. o- ['porksJ * 

b. ['porsJ * *! * 
c. ['poksJ *! I * I 

Igolf+zI 

a. o- ['golfsJ * i i 
b. ['golsJ I * I *! * 

c. ['gofsJ *! I ! * 

lkask+zI 

(41 2) Preservació en les seqüencies amb diferent PA ¡ mateix MA 

CONTlG¡ *CC3 I 
I MAX MAX-C I MAX-C 

I [ContrPAJ ¡ [ContrCont] 

Iserf+zI 

a. o- ['sEffs J * I 

b. ['sErsJ * 1 *! , 

c. ['sersJ *! 1 * 

Ir~molk+zf 

a. o- [ra. 'molksJ * ; 

b. [ro. 'molsJ • i *' 
c. [r~ . ' moks] *' 1 * 

lkalb+zI 
a. o- ['kasksJ * 

b. ['kassJ * * * 
f- L'ibHsihl. ' I 

c. ['kaksJ '! i * 

a. o- ['kalpsJ • I 

b. ['kalsJ * 1 *! 

c. ['kapsJ *! I * 

Id,rm+z! (41 3) Preservació en les seqüencies amb di ferent MA i mateix PA 

a. cr ['dormsJ * (verds,¡orns, buits) 

b. ['dorsJ 1 * I *1 * 

c. ['domsJ *! * 
CONTlG 'CC3 I MAX-C I MAX-C I MAX 

! [ContrPAJ I [ContrContJ 

Imuzajk+zI Ivord+zI 
a. o- [mu.1zaj ksJ * 

b. [mu.'zaj sJ I * I *! * 

c. [mu.'zaksJ *' 1 I * 

a. ['vortsJ * ¡ 
b. o- ['vortsJ I 
c. ['vorsJ ! • *! 

d. ['votsJ *! i , 

Iforn+zI 

a. o- [' foensJ * I I 
b. ['forsJ I i * *! 
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c. ['fons] ., • 
lbujd+zI 

a. O- [ 'bujtS] 

b. [ 'bujs] • ., 
c. [ 'buíS] ., • 

Les seqüéncies de nasal seguida d'oclusiva velar se salen resoldre amb 
manteniment del grupo Per explicar el eomportament de les seqüencies de nasal 
seguida de ve lar partint de la fonua subjaeent amb nasal alveolar (ef.lbank+zI) 
és neeessária una jerarquia en que MAx-C[ContrPA] domina 'CC3; es pot 
observar en la taula de (294), en qué lajerarquització de MAX-C[ContrPA] per 
darount de 'CC3 és crucial perqué un eandidat com ara ['bans] sigui deseanat 
com a óptimo 

(4 14) Jerarquia de reslriccions eivissenc (assirnilació de lloc & simplificació) 

COMP(PA)>> MAX-crContrPA] » 'CC3» IDENT(cor), IDENT(NasPA) 

(415) 

lb.nk+zI 
CONTIG COMP MAX-C 'CC3 IOENT I IOENT 

(PA) [ContrPA] (cor) (N.sPA) 

a. "" [ 'ba~ks] • • ! • 
b. ['banks] *' • 
C. ['baks] ., • 
d. ['bans] *' i 

El fet de jerarquitzar la reslrieeió MAx-C[ContrPA] per damunt de ·CC3 no 
implica cap problema per als casos estudiats anteriorment, ja que en eivissenc 
mai hi ha elisió d'una consonant si contrasta amb la precedent pel que fa allloc 
d'articulació. 

El rel que algunes varietats també simplifiquin quan es tracta de seqüéneies 
de dues consonants 'finals pot explicar-se per la pressió que exerceixen les 
formes plurals; es traetaria d'un cas de sobreaplicació d'un procés motivat per 
la pressió que exerceixen les formes del mate ix paradigma. Aquesta 
circumstancía pot capturar-se Iacilment reeorrent al model deis paradigmes 
optims (Oplimal Paradigms Mode{), proposat per MeCartby ([2001] 2005) 
(veg., també, Pon s 200 1, Pons 2002, Lloret 2003, per a una aplicaeió d'aquest 
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model a la morfologia verbal del eatalá de Mallorca i Menorca). Aquesta 
analisi, d'altra banda, permetra una explicació més comoda deis casos 
excepcional s respecte de la simplifieació consonantiea que tenen lloe en la 
morfologia verbal (ef. 00) cant ['kaQt), sense elisió; veg. el cap. 11). A partir 
d'aquesta jerarquia, i amb la incorporació de restriccions de fidelitat que donen 
compte de les relacions entre formes relacionades per flexió, s'obtenen els 
resultats desitjats per a les seqüencies de sonant més oclusiva en posició final. 
La restrieció OP DEP-C, segons la qual no es pennel la inserció d'una 
consonant no present en la base d 'una altra forma flexionada, és la responsable 
d'aquest comportamen!. D'altra banda, la restrieeió OP MAx-C, segons la qual 
no es pem1et l'elisió d'una consonant no present en la base d'una altra forma 
flexionada ¡que podria motivar la manca d'aplicació de la simplificació 
consonantica en les seqüencies de tres consonants, dificilment pot exercir la 
seva influencia perque la restricció de marcatge *CC3 esta situada al 
capdamunt de la jerarquia. La infraaplicació del procés, dones, mai no será 
viable. En les taules que figuren a eontinuaeió es poden observar els efectes 
d'aquestes restriecions intraparadigmátiques. No s'hi han considera! candidats 
amb elisió del segment contigu al nucli, perque se suposa que serien eliminats 
per la restrieeió CONTlGÜITAT. 

(416) Eivissenc 

pont-ponrs /pont/- /pon t+zI ['PoQt]-['pons] 

/pont/ 'CC3 OP DEP-C 1 OP MAX-C MAX 

a. <mmt, ru>nts> ., I 
b. <pont, Dons> • I *' • 
C. cr <rum, QQD.S> i •• 

Amb tot, cal afinar lIeugerament el model per tal d'expliear els paradigmes en 
que no només hi ha flexió de nombre sinó també de genere (moJI, molla, molts, 
molles). Aquests casos són problemáties per a l 'anál isi proposada perqué les 
formes de femení singular i femení plural ~ que contenen la darrera consonant 
del radical, poden eclipsar la pressió que les formes de masculi plural 
exerceixen sobre les formes de masculí singular, i motivar la selecció d'un 
paradigma del tipus <molt, malta, mols, moltes>, for~a més homogeni que no 
pas el paradigma real <mol, malta, molso moHes>. Aquesta situació es pot 
observar en la taula que figura a continuació: 
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(417) Eivissenc 

molt- molta- molts-moltes /molU-/molt+~/-/molt+zJ-fmolt+a+zI 

ImolU 'CC3 OP DEP-C OP MAX-C MAX 
a. <molt, malta, ., 

mohs, moItes> 

b. <mol , malta, 
**** mols, moltes> ****! •• 

c. ". <molt, malta, 
mol5, Inoites> • •• • •• • 

D'altra banda, amb aquesta jerarquia, res no impedeix que la forma de mas l' 
singular rnotivi la sobreaplicació de l'elisió no solament en les form c~ I 
masc~1í singllla~, sinó també en les formes de femení, tot obtenint, t:~bée 
paradlgmes maxlmament homogenis: ' 

(41 8) Eivissenc 

molt- molta-molts-moltes /molt/-/molt+a/- /molt+zl-/molt+a+zI 

Imolt/ 
'CC3 OP I OP MAX 

DEP-C MAX-C 

a. <moit, malta, 
'! molts, moItes> 

b. <mol, molta, 
**** mols, moltes> •• **! •• 

c. <molt, malta, ••• mols, moltes> ***! • 
d. 1-: <mol, mola, 

I mols, moles> **** 

Aquesta da,;era contradicció té una explicació senzilla. La sobreaplicaeió de 
s,Lm'p~l.fic~cJO en les fonnes de femení no és possible perque aixó implica 
I ehs~o d, un segment consonántic seguit de vocal, fet que no es dóna mai en 
catala. ?I, ~ampoc en les llengües en general; aixó s'explica per l'alt grau de 
perceptl?llttat de ,les consonants situades en posició prevocaJica, Una restricció 
d~ fidehtat del tlpus MAX-C LN] explica que no hi hagi sobreaplieaeió 
d eh~ló e~, ,aq~ests casos, Cal tenir en compte que, perque aquesta restricció 
afectt sequencles de consonants heteromórfiques, cal assumir que els morfs 
estan ordenats subjacentment, tal com ho estan en la forma superficial. De 

LA TEORIA DE L'OPTIMITAT, UNA INTRODUCCIÓ APLICADA AL CATALÁ DE LES 1. BALEARS 291 

totes maneres, continua sent elegit com a optim un paradigma erroni, aixo és, 
el paradigma amb manca de simplificació en posició final: 

(4 19)MAx-C LN]: Tota consonant seguida de vocal en l'input ha de ser 
preservada en I'output (veg. Coté 2000). 

(420) Eivissenc 

moll-molla-molts- l1lOltes /rnoltl- /molt+a/-/molt+zI-/molt+a+zj 

IrnolU 
' CC3 MAX-C OP OP MAX 

LN] DEP-C MAX-C 

a. <molt, molta, molts, 
'! 

I moltes> 

b. <mol, molta, mol s, 
**** **** ! •• moltes> 

c. " <molt, molta, I . .. ••• • mols. moltes> I 
d. <mol, mola, molso 

I 
**! I 

* •• * 
moles> 

El problema que es planteja en aquesta darrera taula és que són més les fonnes 
amb radical aeabat en eonsonant,justifieades per la restrieció de fidelitat MAX
C LN], que poden exereir pressió sobre la forma de maseulí singular, que no 
pas les formes amb radical sense eonsonant final, justifieades per la restrieeió 
·CC3. És a dir, les formes de femenÍ acaben tenint més poder paradigmatie 
que no pas la forma de plural. 1 aixó és refleeteix en el nombre de violaeions 
de les restrieeions OP DEP-C i OP MAX-C. D'altra banda, el eandidat amb 
només elisió en la forma de maseuli plural implica menys violaeions de la 
restrieeió de fidelitat MAX que no pas el eandidat amb elisió de les dues 
formes de maseuli, singular i plural. 

Aquest tipus de eontradieeió és pot matisar modifieant lleugerament el 
meeanisme de funeionament del model dei s paradigmes óptims: es pot assumir 
que el grau de pressió intraparadigmittiea és diferent en funció del tipus de 
flexió de que es traeti , és a dir, en funció de si es traeta de flexió de genere o de 
flexió de nombre. 1 aixó es pot aeonseguir establint restriccions de fidelitat 
intraparadigmittiques específiques per a cada tipus de flexió i jerarquitzant-les 
entre elles. Considerar la possibilitat d'aquest tipus de restriecions específiques 
implica reconeixer l'existencia de subparadigmes, aixó és, subparadigmes 
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relacionats per flexió de genere i subparadigmes relacionats per flexió d~ 
nombre, seguint a grans trets la proposta de Bonet & Lloret & Mascar' 
(2003a,b). Un radical del tipus molt, doncs, comptaria amb els sUbparadigme~ 
<moll, matra> <mol/s, molles>, relaclonats per flexIO de genere, i els 
subparadigmes <moll, mol/s> <molta, molles>, relacionats per flexió de 
nombre. 

(421) Restriccions subinlraparadigmatiques 

a. SPON MAX~C: En el mare de la flexió de nombre, tota consonant 
present en la base (radical) d'una forma flexionada ha de tenir un 
corresponent en la base (radical) d ' una altra fonna flexionada . 

b. SPON DEP-C: En el mare de la flexió de nombre, tata consonant 
present en la base (radical) d 'una forma flexionada ha de tenir un 
corresponent en la base (radical) d'una altra forma flexionada. 

c. SPOG MAX-C: En el mare de la flexió de genere, tata consonant 
present en la base (radical) d 'una forma flexionada ha de tenir un 
eorrespollent en la base (radical) d'una altra fonna flexionada. 

d. SPOG DEP-C: En el mare de la flexió de genere, tota consonant preseot 
en la base (radical) d 'una forma flexionada ha de tenir un corresponent 
en la base (radical) d'una aItra forma flexionada. 

(422) SPON MAX-C. SPON DEP-C » SPOG MAX-C, SPOG DEP-C 

Tal com es pot veure en la taula següent, jerarquitzant les restriccions de 
fidelitat referents a les relacions intraparad igmatiques entre formes 
relacionades per nombre per damunt de les restriccions de fi deli tat referents a 
les relacions intraparadigmatiques entre formes relacionades per genere 
s'obteneo els resultats volguts. Aquesta jerarquia reflecteix la inturció que hi 
ha una relació més estreta entre les formes relacionades per nombre que no pas 
entre les formes relacionades per genere. Segurament és la major semblan~a 
estructural entre les fonnes relaciones per nombre respecte de les formes 
relacionades per genere el que motiva aquesta jerarquia de restriccions: 
l'afegiment de la -s de plural , a diferéncia de l'afegiment de la -a de femení, no 
motiva la creació d'una si l'laba nova. Aquesta divisió en subparadigmes, 
d' altra banda, pot estendre's a la flexió verbal, quan interessa distingir entre 
subparadigmes verbals en funció deIs temps verbals, per exemple. En aquest 
darrer caso pero, la necessitat de distingir entre subparadigmes vindria 
motivada per factors més aviat morfo lógics i no pas estructurals. Cal fer notar 
que aquesta proposta motiva la generació de diferents caodidats, que, al seu 
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compten amb diferents subcandidats: cada candidat, en efecte, compta 
toro, . t de subcandidats' aixi per al radical (roolt/, es generen quatre 

mb un conJun . , I » . 
a d'dats dos relacionats per nombre «moll, mol/s>, <mol/a, mo les ,1 

subc:~a~ion~ts per genere «mol(, mol/a>, <m.o l/s, molte~»~ la proposta, tal 
~~~1 esta plantejada. preveu només la presencl~ de pre.sslOlls en el marc del 

. b aradi ma ero no pas entre subparadlgmes dlferents. 
mat~l~ :~e~es de~aje~arquia proposada a (422) queden reflectits endla ~~l~.!~ 

ue racies a la preeminencia de les restncClOflS ele. 1 

(:;!~u:nar;di~m~tiques de nombre, respecte de les d~ génere, surteleglt el 
~andida; (423d), amb elisió en les formes de mascuh, I preservacló en les 

formes de femeni. 

(423) Eivissenc 

'eel i MAX-e SPON 

\ 

SPON SPOG ! SPOG MAX 

Imoltl [1 VI DEP-C MAX-C DEP-e I MAX-e 

<molta, moltes> 
, 

\ 
So 

<molts, mohes> 
<molt, molts> 
<molt, molta> " .. 
<mola, moles> " b. .. 
<mols, moles> 

, .. 
<mol, mols> .. 
<mol, mola> '! 

I c. <molta, moltes> 
<mols, mohes> , '! 

, I .. 
<molt, mols> ! , 

I 
, 

<molt, malta> 
i 

.. 
d. <molta, moltcs> , , , 

<mols, moltes> 

\ 

.. 
<mol, mols> , , , 
<mol, molta> 
<molta, moltes> I e. 

I .. <molrs, mol tes> '! I <mol, mols> I 
<molt, molta> ! , I 

Fins ara no s'ha considerat la possíbilitat que les s~qiléncies integrades per tr;,s 
consonants heteromorfiques es resolguin amb eltslO de la.darrera cOJlson~n~. s 
cert ue en molts casos aquesta consonan! queda protegida per les restncClOns 
de fi~el;tat MAX-C[Co~trPA] , i, sobretot, per MAx-C[ContrCon!] (cf. camp[, 
per exemple). No obstant aixo, el caracter periferic d'aquestes consonants, a 
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cárrega morfológica que solen aportar (Jiménez 1997) i el canlete 
perceptualment prominent que presenten (Jiménez 1997), segurament tamb; 
afavoreixen la manca d'elisió en aquests casos. Tal com s'argumenta mé 

d . s 
en avant, segumt la proposta de Dols (2000), en mallorquí i menorquí, la 
restncclÓ responsable de la preservació d'aquesta consonant és ANCOREU(PG, 
FF, D), segons la qual el segment sltuat al final de la paraula gramatical ha de 
coincidir amb el segment situat al final de la frase fonológica. Aquesta 
restnccló ocupa una POSICIÓ elevada en les varietats de Mallorca i Menorca 
peró no pas en les varietats d'Eivissa, en que hi ha simplificació de grup~ 
consonántics finals (cf. camp ['kam]); aquesta restricció, en efecte, POdria 
bloquejar el procés de simplificaeió en posieió final. Ates que hi ha 
pres~rvació de sibi lants fins i tot quan aquests no tenen un can\cter morfológic 
(ef. ¡[s]eriure, tra[s]eriure, te[ms] perdut), s'hipotitza que la restrieeió que les 
protegeix de ¡'elisió és MAX(sibilant), que, com es veura més endavant, té un 
paper especialment rellevant qua n es tracta de seqüencies postlexiques. 

9.2 LA SIMPLlFICACJÓ DE GRUPS CONSONÁNTICS NO F1NALS EN EIVISSENC 

9.2.1 Dades oh}eete d'análisi 

Quan als grups consonantics de dues consonants finals els segueix un mot que 
comeneya en consonant, hi sol haver elisió de e2 quan aquesta consonant és 
oclusiva i amb independencia de si hi ha contrasl o no. Es pot veure en els 
exemples de (424), (425), (426) i (427), per bé que I'elisió no és lan 
sistematica quan e1 és una semivocal anterior, o quan e2 és una oclusiva 
velar. Quan e2 és fricativa sibilant (428), hi ha preservació íntegra del grupo 
Quan e2 és nasal o fricativa labiodental hi pot haver preservaeió i 
simplificaeió de grupo Es pot veure en els exemples de (429) i de (430). Quan a 
aquests grups els segueix un mot que comeneya en vocal, hi ha elisió de e2 
nornés en els casos en que aquesta consonant no ha estat elidida en posició de 
final absolut; es pot observar en els exemples de (431) i de (432). 
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Eivissene CCIIiIC 
(424) eamp pe/ir Ikanp##p~titl Lkam.p;,.'tit] 

ponl pelir Ip:mt##patitl LpJm.pa.'tit] 
sangfreda Isang##fuId~1 [s81]k.'fr::"l.o::l J- [saIJ. 'fr."l.oo] 
moll petit Imolt##pJtitl [,mol.pa. 'tit] 

(425) verd blau Ivard##blavl [v<lr .'plaw] 

se,p peril/osa Iserp##¡x)riÁ+oz+:."I1 [,ser.pa.ri.'Áo.za] 
pore pelU IpJrk##patit/ (,pJr.pa.'tit) 
remole gros Iramolk##gr:lsl [r:;,.mol.'yr:lsl 
ea/b 10101 Ikalbltlhot+aV [,kaj.tu. 'tal] 

(426) gUSI bo Igust##bJnI [guz·'P'] 
eose pefil /kask##p<Jtitl [,kas.p:;,.'tit] 

(427) vuit dies Ivujt##di+<J+zf [vuj. '5i.<lS 1- [ vujd. 'di.as] 
mosaie pelil Imuzajk##p:."ltit/ [mu. ,zaj .pa. 'tit ]-[ mU.,zajk. p3. 'tit ] 
naip gros Inajp##gr:>sl [naj.'yrJs J- [najb. 'grJs] 

(428) sacs perits Isak+z##pJtit+zt [,saks.pa.'tits] 
eops pelits lkap+Z##p:."ltit+zJ f,kaps.p:."l.' títSJ 

(429) forn petil Iforn##patitl [, forn. p3. 'Iit]- [, for . p3. 't i t] 
dorm molt IdJrm##moltl [dJrm.'mol]- [ d:lr .'mol) 

(430) golfear Ig:>lf##karl [golf. 'ka ]-[g,l ' ka] 
(riomf segur Itrionffl#s:>gurl [tri. ol1Jf.sa.' yuJ-[tri. om.s:."l.'YU] 

(431) camp obert lkanp##:>ber+t1 Lka.mu.'pert] 

pont elevat Ip:>ol##:."Ilev+a+dI [,pJ.OO.J;). lvat] 
sang eneesa Isang##ansa+z+a/ [salJ·g<Jn.'s;).za] 
moll alegre Imolt##alegfl [ mo.la.'le. yr;)] 

(432) verd infens fv;)rd##intensl [, V;)f. til]. 'teos] 
guSI agre Igust##agrl [gus. 'tao yr;)] 
serp agil Iserp##a3iV [ser.'pa·3i11 
remole all Irnmolk##alt/ [r •. mol.'kal] 
calb inlegral Ikalb##iotegr+all [,kal.piQ.ta.'yral] 
fons immens Ifons##immmsl [,fon.zilll. 'mtos J 
golf animal IgJlf##anim+a+dJ Lg:ll.fa.ni.'mat) 

Finalment, quan es tracta de tres consonants finals seguides de mot que 
comen,a en consonant o vocal, hi ha elisió de e2 i preservació de el i e3 
(433,434,436,439). En el eas de les seqüeneies de sibilant+ocIusiva+sibilant, 
peró, no és possible la preservació de e3 perque aixó donaria 1I0c a una 
seqüencia de dues sibilants (435). En aquests casos, a diferencia de la resta, hl 
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ha preservació de el i elisió de e2 (435). D'altra banda, quan e2 és fricati 
labiodental, hi sol haver preservació del grup (437, 440). va 

Dvissenc CC+C##C 
(433) camps pelits lkanp+Z##p~tit+zj Lkams.p~.' tits] 

ponrs petit Ip::mt+Z##pdlit+z/ [,p::ms .pd. 'titS] 
bancs pe/irs Isang+Z##frad+a+z/ l salJks,'fro,óas] 
mol/s paren/s Imolt+Z##p:lfent+zJ [ mols.pd.'rens] 

(434) verds blalls /vóJrd+z##blaw+z1 [val'Z.'plaws] 

serps perilloses !serp+Z##p;)ri,(+oz+::I+zI Lscrs.pd.ri,' Áo.z;::.s] 
pores petits Ip:>rk+Z##p;::.tit+zI [,P:lfS·Pd. 'tits] 
remoles grossos Ir;:)molk+z##gf:lS+z! [rn.molz.'yn.sus] 
calbs totals lkalb+Z##tot+al+zJ [ kals.tu.'tals] 

(435) gus/s hons /gust+z##b:m+zJ [guz.'p:los] 
cases petlls lkask+z##potit+zI [,kas.po.iitS] 

(436) buits pe,. dins lbujd+Z#p:lf#dinzi [,bujS·P;::'f.'óins] 
mosales pe/Us /muzajk+z##p::'Itit+zI [ mu. ,zajs.p~ .' tftS) 
naips grossos Inajp+Z##gr:."ls+zf [najz.'yr:."l .sus] 

(437) go/fs cars Ig:."llf+z##kar+zf [g:."llfs .'kasJ 
lriomfs possibles Itrionf+z##pusibl+zI [tri. oO)fs.pu. 'sib.blasJ 

(438) camps aberts lkaop+Z##:."IbEr+t+zJ [,kam.zu.'berts] 
pOn/s elevals Ip:."lnt+Z##'Jlev+a+d+zJ Lp::m.z~.I'J.'vats] 
sangs enceses Isang+Z##~ns;)+z+~+zJ LsalJg.ZJn. ' s;).z~s J 
mol/s animals /molt+z##animal+zI [ mol.z;).nL'mals] 

(439) verds intensos lv'Jrt+z## intms+zI [,va.r.zil1. 't€n.sus J 

selps amagades Iserp+Z##~mag+a+d+'J+zI [,ser .z'J.m~. ' ya.ó'Js J 
pares engreixats Ip;)rk+z##'JngreS+a+d+zJ Lp;)r.~l)·gra.Jats] 
remoles eleva/s lr'Jmolk+z##~lev+a+d+zI [ rn " mol.:w.l~.'vatsJ 
calbs iguals lkalb+Z##igwal+zI [,kaLzi .'ywals] 

(440) golfs animats Ig:."llf+z##~nim+a+d+zI [,g:."l!v.z'J.nL'mats] 
triomfs esperals Itrionf+z##sper+a+d+zI [tri .Ol1)v.z'Js.pa.'rats] 

9.2.2 Ana/isis prévies 

En teoria de I'optimitat, hi ha diferents maneres de donar compte d'aquest 
comportament. liménez (1997), per explicar el comportament del catalá central 
i del valencü\ pel que fa a les seqüencies consonlmtiques formades per dues 
consonants finals seguides de mot que comenc;a en consonant, recorre a la 
restricció ALlNEEU(cr, E, cr, D), segons la qual ellímit esquerre d'una síHaba 

LATEOR1A DE L' OPT1MITAT. UNA lNTRODUCC1Ó APLICADA ALCATALA DE LES I. B ALEARS 297 

ha de coincidir amb el limit dret d ' una altra síl'laba (Mcearthy & Prince 
1993b). ral com fa notar I'autor, aquesta restricció té uns efectes semblants a 
la restricció PERIFIClTAT estudiada més amunt, ja que impedeix la presencia 
d'apendixs - aixo és, d'elements. no, in~orporats a l'estructura pr~só.dica-:
dins del sintagma fonológico La diferencIa entre aquestes dues restncClOns es 
que ALlNEEU(cr, E, cr, D) és més específica que no pas PERIFICITAT, ja que 
aquesta darrera també afecta les seqüencies finals de tres consonants (camps) 
tot prohibint que el segon element s'incorpori com un apendix. ALTNEEU(cr, E, 
<1, D), en canvi, no afecta aquestes consonan!s finals, ja que no hi ha cap 
sil.laba amb la qual puguin alinear-se. La major especificitat d'ALTNEEU(cr, E, 
cr D) respecte de PERIFICITAT implica una jerarquització en que ALlNEEU(cr, 
E' cr, D) domina PERIFICITAT. Incorporant les restriccions lNTEGREu(MA) i 
I~TEGREU(PA) entre aquestes dues restriccions, liménez (1997) pot donar 
compte de la asimetría que s'estableix entre les seqüencies lexiques, en que 
nornés hi ha elisió si no es perd infonnació segmental (cf. camps ['kams] vs. 
pares ['parks)), i les seqüeneies postlexiques, en que hi ha elisió, encara que es 
perdi infoffilació (ef. eamp petit [,kam. Pd,'tit], pero també p~r~, petit 
[par.pd.'tit]). S'aconsegueixen els mateixos efectes invocant una restneclO coro 
~ra *CODA-COMPLEXAJ¡,:n:RNJ\> segons la qual es prohibeixen les codes 
complexes en posició interna (liménez 1999); de fet, en la nostra análisi , se 

segueix aquesta darrera fonnulació. 

9.2.3 Nova proposta d'análisi 

En el marc de la nostra analisi, *CODA-COMPLEXAiJ..'T ERNA ha d'ocupar una 
posició més elevada que no pas les restriccions de fidelit~t referents a la 
preservació deis segments que contrasten amb un se~ment adJacent. En efecte, 
a pore petit hi ha elisió tot i que la consonant oclusl.va contrasta (pel que fa al 
PA i el MA) amb la consonant precedent. Lajerarquta de restncclOns hauna de 
ser, dones, la que figura a continuació: 

(44I)CoNnGÜITAT, 'CC! » MAx-C[ContrPA] » 'CC3, MAx-C[ContrCont] 
» MAX 
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(442)porc petit lpork##poti tl [,por.po. 'tit] 

Ipork##potitl CONTtG 'CCI MAX-C MAX-C MAX rContrPA] rContrContl 
a. [ pork.po. 'tit] " I 
b. o- [ por .po. 'tit] I , , , 
c. [,pok.po.'tit] " I , 

En eI cas .de ,Ies seqüéncies amb eI mateix mode i IIoc d 'articula " 
slm~ltficaclO s explIca per les mateixes raons. Cal tenir en caIn te CIO. la 
sentlt, que Ies restriccions MAX-C[ConlrPAl i MAX-C[Contre:nti en aquest 
per damunt de les reslrlcclons de fidelitat, de manera que la simpli~~a~~ben 
~a cas CO~ ~r~ camp pelIl no s'explica per aquestes restri l~ en 
mtrasubparadlgmatlques sinó per la restricció 'CC! situada I d CClons 
Jerarqula. ' a cap amunt de la 

Les seqüencies integrades per consonant seguida de sibilant g I 
~~arca de plural o de segana persona singular, pecó no sempre eFce;a /::;,nt 
I~.doksl)-- es . resalen amb preservació del grup perqué la re~tricc~X 

MAX(slbilant), SItuada al m~teix nivel! que 'CCI, impedeix que hi ha i eli . Ó 
en aqu~s.ts casos - veg. mes endavant per a una justificació de la r;stri s~o 
MAx (slbllant). Semblantrnent, el fet que les fricatives labiodentals i les na~~;Ó 
en s~gona POS1CIÓ (triomf segur; dorm molf) tendeixin a reserv S 
especlalment en un ritme de parla lent tambe' p d . l' P ar-se, 

t" d ' , o na exp Icar-se per les 
r~s f1ccwns e fidehtat del tipus MAX(Estrident) i MAX(nasal) I 
s estudIen amb profunditat en els punts que segueixen. ' es quals 

El cas deis grups de dues consonants finals seguides de mot que ca 11 

en vocal (camp oberl, serp agil) es resalen com s'ha vist amb r ' ~ en,a 
aques,ta també es dóna e~ posició final (c~mp oberl) , i a~b ma::~~I1;~~~ 
tambe quan aquest es dona en posició final (sC/p ágil). La jerarquia d~ 
restr!CClO~~ que dóna compte d'aquest comportament és la ue fi ura 
contl,lnubacfilO; en aquest cas, la restricció 'CC! és irrellevan; pe/que 1: 
reSl . a 1 IcaCló desfa la coda complexa. ' 

(443) O-ODEPFINALC» MAX-C LN], MAX-C[Conlr]» SPON» SPOG 

La restricció output-output O-ODEPFINALC 'nh'b' le . .. 
MAx-C LNl . " I I elx e s e,eetes de la restncclO 
. . Aquesta restncclO, que, com ja ha estat justificat es traba 

Situadd~ pel~ dl,a~unt de les restnecions de fidelitat intrasubparadig'matiques 
lmpe ma e 1810 en un cas com b ' ' 
va seguida de vocal. ara camp o ert, Ja que la consonant oclusiva 
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(444) camp obert lkanp##ob+e+r+tI [,ka.mu.'bEft] 

Ikanp##ob+é)+r+t! 
(cf. ['kamp]) 

a. & Lka.mu,'bEft] 

b. [,kam.pu. 'bw] 

O-ODEPFINALC 

" 

MAX -C L/V] I MAX 

, I 
I 
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Quan es tracta d'un grup consonimtic que no ha estat simplificat en posició 
final s'opta per la conservació del grup (serp agil), ja que no hi ha cap 
restricció que en motivi la simplificació. La mateixa jerarquia addu"ida fins ara 
dóna compte de les seqüencies de tres consonants finals seguides de mot que 
comenc;a en consonant o en vocal ; en aquests casos, simplement cal afegir la 
restricció AUNEEu-Suftx, que impedeix la inserció entre el radical i el sufix. 
La restricció ALfNEEU-Mots, d'altra banda, explica que la inserció entre mots 
no sigui una estrategia possible, 

9.3 LA SIMPLIFICACIÓ DE GRUPS CONSONÁNTICS EN MALLORQui I MENORQuí 

9.3 . 1 La simplificació consoncmtica en mallorqui 

En aquest punt s 'introdueix la proposta general per explicar els proeessos de 
simplificació que tenen 1I0c en el eatalá de Mallorca. Aquests processos han 
estat tractats de forma extensiva en el treball de Dais (2000), del qual 
s'incorporen algunes de les aportacions. És per aixó que, abans d'introduir la 
nostra proposta, és convenient exposar les característiques basiques de la 
proposta de DaIs i debatre 'o els avantatges i els inconvenieots. 

9.3.1.1 Análisis previes en teoria de I'optimitat 

La proposta de Dais (2000) és semblant a la de Jiménez (1997), per bé que 
adaptada a les restriccions especifiques del mallorqui, que són molt més 
severes. L'autor parteix de la hipótesi que en el catalá de Mallorca no hi ha 
codes eomplexes. Realitzacions com ara camp ['kamp l, comps ['kans] O jorls 
['6rs], que aparentment tenen dues consonants en la posició de coda, no 
transgredeixen la restricció 'CODA-COMPLEXA perqué, de fet, la darrera 
consonant s' incorpora com un apéndix. Lajerarquia de (445) dóna compte deis 
processos de simpIificació que tenen lIoe en eI nivell lexic, en que 'CODA
COMPLEXA pot ocupar una posició maximament elevada en la jerarquia ja que 
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la condició d'apendix «aixopluga», en paraules de ,'aut 1 
es troben en posició final (cr. camp ['kamp]): or, es consooants que 

(445) Dols (2000: 337-338) 

·CODA-COMPLEXA » AUN(FF D M D 
• APENDrX . , • ), AUN-Sufix » INTEGREU :» 

(446) Adaptat de Dols (2000) 

Ipeed+zI ·CODA- ALIN(FF) I AUN-Sur INTEGREU *APENDlX 
COMPLEXA 

a. ['perts 1 o, 
o 

b. q ['pees] o o 
c. ['pert] (O') , o o 
d. ['per.d~s] I o, 

El fet que . .. d· 
,en P?SICIO me Tal no es tolerin les seqüencies amb més d' 

consonant s expltca per la e d··· d .. una 
. . on lelO e penfiCltat que caracteritza els apend' 
t qu~)en teorta de 1'~Ptimitat es tradueix en restriccions com ara ALINEEU(crlX~, 
cr, , tal com s ha Vtst en diferent di' , 
ALlNEEU(Mot O Mot E) d 'alt b d s punts e trebalL La restricció 
adjacents. " " ra an a, Impedelx la inserció entre mots 

seq.L.'autor presta ~na atenció especial a la asimetria que s'estableix entre 1 

que u:~e;:: ~~:~~a;~~¡:'::d:~:sU::l~t~e~t~ibilalnt en segona posició ment~ 
seqüeneies de mo!s aquesta s' elideix sempre (~~e7).a eoosonant stbllant, en les 

(447) Mallorqul 

c##sc 

in-scriure riso 'kriw.ra J 
ad-scriure [as.fkriw,ra] 

cs##c cc+s/c+s##C/cc+s##c 
perds ['pus] 

trans-portar [tras.por.lta] 
eX-lre,',.e [' ] nins cridam LnilJ.k.rL'dant] os. trew.ro " 

perds remps [per.1tens] 
L 'auto: exposa la seva argurnentació al voltant de dues re untes b" . 

;(:~s~~;U~:U[i:~:;re la])e~l)lsonant ~el prefix i no una co~so~ant de ~:;~e~s(eal. 
. . w.:a, per que la consonant que cau no és la darrera del 

prefix (ef'l tra(n)scrlUre [tras.'kriw.ra]). Per tal d'explicar aquests casos l'auto 
recorre a es restncctOns ALINEEU(Arrel, Mot), segons la qual una arr~l ha d: 

l..J' TEORJA DE L'OfYrlMITAT. UNA INTRODlICCIÓAPLlCADA ALCATALA DE LE.'i l . BALEARS 301 

coincidir amb algun mot, i la restricció AUNEEU-Prefix. La primera, de 
víolació gradient, explica la preferencia a elidir una consonant del prefix i no 
de l'arrel [veg. (448b) i (448c)], i, també, la preferencia per l'elisió del sufix de 
nombre i no de la darrera consonant de ¡'arrel en les seqüencies de mots [veg. 
(450b) i (450c)]; la segona explica la preferencia per manten ir la darrera 
consonant del prefix [veg. (449b) i (449c)]. Val a dir que, per tal d'aconseguir 
els efectes volguts per I'autor, caldria convertir la restricció ALfNEEU-Prefix en 
una restricció d'aneoralge del tipus ANCOREU(Afix, O, Arrel, E), ja que, de fet, 
un candidat com el (449c), amb elisió del segment sibilant, també presenta 
alineació entre pretix i arre!. 

*CODA-
INTEGREU 

AUN ALlN-

COMPLEXA (A,M) Pref 

(448) a. [ins.1kriw.ra] o, 

b. q [is.'kriw.ro] o o (O) 

c. [itJ. !kriw.rd] o **! (O) 

(449) a. [oks.'trew.r.] o , 

b. cr [ .s.'tr.,..r.] o o 

c. [dk.!trew.Jd] o • (O') 

(450) a. [ kaps.po.'tits] o, • 
b. cr [ kap.p • . 'tits] o 

e. [,kas.p •. 'tits] • o, 

L'autor completa aquestajerarquia amb les restriccions CONTIGÜITAT-IO, que 
prohibeix la insereió en el mare deis morfs (O[Lnas'kriw.ra], O[akos.'trew]) i 
amb la restricció d'alineament AUNEEU-Mots, que prohibeix la inserció entre 
molS. CONTIGÜtTAT-IO també dóoa compte de totes les resolucions entre mots 
adjacents, per tal com no sempre hi ha un Iímit de morfema en posició final: 
una seqüencia corn ara pens mol, no es resol com [pem.'mojt] per efecte de 
ALlN(A, M), ja que aquesta restricció també la satista la realització [pez.'mojt], 
sinó per efeete de la restricció CONTlGÜITAT-lO. La introduceió d'aquesta 
restricció, pero, complica I'explicació deIs casos excepcionals del tipus dorme, 
dorms o reform ca meva, amb elisió de la bategant, no eontemplats, d'altra 
banda, per l'autor. Al marge d'aixó, cal anar amb eompte amb uoa restrieeió 
tan poten! com ALfN(A, M), que, si s'ha de jutjar per la jerarquia propasada a 
Dais (2000), motivaria I'elisió en casos eom arafeim cas ofeis cas, en que la 
m i la s no formen par! de l' arre!. Finalmenl, cal assenyalar que I'analisi 
propasada per Dais (2000), que descansa, sobretot, sobre condieionaments de 
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tipus morfológic, no és extrapolable al COm 

~~~~~a~~. joc altres factors relacionats amb la ~~~~~~~:gd~~;:t~;~Uí) en qu~ 
s segrnents 

9.3 , l ,2 Nova proposta d 'analisi en teoria de roptimitat 

En el present treball, els processos de ' r fi ' , 
menorquí) s'interpreten com a estrategi slmp 1 IC3.CIO del l11alJorquí (i el 
marcatge en Contra de les codes Com 1 es per satlsfer les restriccions d 
graus diferents en fun ció del nomb P

d 
exes, Aquesta complexitat pot present e 

de I . '. re e consonants que les int . ar 
a POS 'CIO que ocupen (Jiménez 1999) L d ' egren I en funció 

consonants són més complexes . es co es Integrades per tr 
dues consonants. Aixó s'e;pres;~e an~~:;sl~, que ~stan f~rmades per nom~: 
COMPLEXA3 domina 'CODA Co una JerarqUla en que 'COD 

b ' - MPLEXA D 'altra banda t b' h' A-
re u 'g per les codes complexes que es 'troben .' ,~m e I ha un major 
~mb les, co.des que es traben en posició final Aix~n P~SI~JO ~ntema, en relació 

e resmcclOns en que *CODA-COMPLEXA' es fa UCIX en Una jerarquia 
ALlNEEU(cr E cr D) d ' • IN".,,, amb lms efectes sembla 

, , , , omma CODA-COMPLEXA (Jiménez 1999), nts a 

(451 ) 'CC3» 'CC 

(452) 'CCl» 'CC 

~I fet, que I'estrategia desencadenada er ' , , 
1 eh~1O 1 no la inserció s'atribueix s p. satlsfer aquestes restncclOns sigui 
restnccions d 'alineament que fan 'vi:~mt la p~oposta de Dols (2000), a les 
Sufix i ALINEEU-Mots ex r es els IimIts morfológics: ALlNEEU_ 
d ' 'bl pIquen que la IOserció n ' , 

ISpOnJ e en les sequencies hetera . fi o SIgUI una estrategia 
el nivel! postlexic. Les restriccions :%o~~~~i~:tque acorren en el nivel1 Jexic i en 
de les consonants en funció dique advoquen per la preservació 
parcialment, quina consonant eés8 St~~ naturalesa consonantica detenninen 
fidelitat tenen unaj'ustificacl'ó b ' ' el 1 a, Aquest tipus de restriccions d~ 

aSlcament fonetica q l ' 
grau de perceptibilitat el qual d t ' ue es re aClOna amb el seu 

d ,e ennma uns comporta ts 
marc e les lIengües del món El rau de ' , men recurrents en el 
depen, en gran mesura di ' ~ , perceptJb,litat de les consonants 
A' ' l ' e a presencIa/absencla d" d" , 

IXl, es consonants sonants pres té ' . 10 ,ICIS acustics jnterns. 
consonants no sonants circumst~n ~n m s resistencIa a I'elisió que no pas les 
" , . _nCJa que es pot [¡orm l '! ' , 
jerarqUJa com la de (453): a I zar mltjan,ant una 

(453) MAX(+sonanl) >> MAX(-sonanl) 
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En el marc de les consonants no sonants també s'estableixen graus de 
perceptibilitat diferents. Així, dins de les consonants obstruents, es resisteixen 
més a l'elisió les que estan caracteritzades com a estridents; i encara. dins de 
les estridents, són més perceptibles les sibilants: 

(454) MAX(sibilant) >> MAX(estrident)>> MAx(-sonam) 

A Coté (2000), en que es fa una analisi comparativa deIs processos d 'elisió i 
d'inserció en diferents lIengües, és passible trabar una caracterització detallada 
del gr.u de perceptibilitat de les consonants en funció de la seva naturalesa 
acústica: 

(455)Có,é(2000: 141-142) 

«The special status of SIOps stems from two elements: the weakness of theiT 
internal eues and the audibility of their release burst. Stops have weak or no 
internal eues produced during the dosurc. Due to the absence of oral or nasal 
ajrf1ow, 1hi5 part of the segment is si lent or associated only with low-amplitude 
vocal raId vibrarions, and provide very weak (intemal) eues. r he non-internal 
perceptual eues to stops are rather concentrated in their reJease burst, whose 
importance in lhe perception of stops as afien been reparted (see numerous 
references in Wrighl 1996: 5 and Clark and Yallop 1995: 282), But nOl 
prevocalic stops do not reliably benefit from an audible reIease burst [ .... ] and 
the absence or weakness of lhe burst may severely reduce their salience and 
perceptibility. Thus the disadvantage of ve eues against CV ones is amplified 
in tbe case of stops as opposed to other consonants» 

»By eontrast, nasals.fricatives, and liquids bave relatively robust internal 
eues. Fricatives have frication noise. sonorants bave fomant Struelure. So lhey 
remain perceptible even in lhe absenee of transi tion eues [ .... ]» 

HA distinction should be made, however, between stridenr and non-stridenl 
fricatives with respect to internal eues. Non-strident fricatives are assoeiated 
with noise of low amplitude, ofien not detectable on nomal spectrograms. 
Miller & Nicely ( 1995) show that the disünction belween stops and the weak 
frieatives beeomes unreliable in masking noise. This distinction is indeed 
refleeted in deletion panems, whieh further supports the perceptual basis of 
deletion processes. This historieaI los5 of non-strident fricatives is common, but 
[s] and m are generally more resistant. Non-strident fricatives may partem with 
other fricatives with respect to deletion/epenthesis [ ... ] or with stops.» 

Tat i que l'autora no hi fa referencia, també és possible trabar una clara 
asimetria entre les consonants fricatives no sibilan!s i les consonants fricatives 
sibilants; les darreres presenten una majar resistencia a rebre els efectes deis 
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processos fonológicS , fel que segurament 5'h . 
de turbulencia durant la sOrtida de l'aire de I a de relacIOnar amb el major gra 
de les varietats del catalá e's 'bl es consonants Slbllants. En el m u 

b ' POSS! e trobar d!fere t are 
Corro oren totes aquestes tendencies. En catata col. n ,s c~mportaments qUe 
del segment oclusiu o nasal i la preservació d 1 10qUlal,. es fTeqüent l'elisió 
complexes internes fonnades per oel' e segmc?t Slbllant en les code 
també es resolen amb elisió del USlva o nasal segOldes de sibilam (456a)~ 
(456b). En algueres, hi ha inser~~:m~ntocluslU les seqüeneies [rks] i [wgrn' 
oclUSIva, lo africada va seguit de m~ e~sament quan un mot que acaba e~ 
aquesta varietat, les sequencies po t/q e come?p en consonant (457a). En 
resoldre amb elisió de la ' ~ eXlques d ocluSlves també es pod 
meridional és frequenr 1'~;Jm.erad oc USlva (457b). En valencia COI'loquia~n 

, ISlo e tota oclusiva fin 1 I 
consonant oclusiva (458a) T b ' a quan va seguida d 
les seqüencies d'oclusiva 'se:U~: ~s POde; resoldre amb elisió de "oCluSiv: 
comenlOa en consonam (458b). e mor -$ quan precedeixen un mot que 

(456)Cataláeol'loquial (Recasens 1991 , 1993) 

a. explicar [;:}s.pIL'ka] 

SUbSl ilU/ [sUS.ti.'tutJ 
b. 

transparem (tr;)s.p:::>.lren] 

(457) Alguerés (Lloret 2002) 

a. arrib lord 

escriv sempre 

desigjeo 

[a.,ri.pi. 'tajt] b. 
[as.,kri.fi. Isem.pra ] 

[d'.,zi.íj'i .'fe.o] 

(458) Valencia col'Joquial j meridional 

a. sel cases 

101 bé 
[se.'ka.zes] 
[to.'pe] 

b. 

ougmenl 

marxista 
[ow.rmenJ 
[m~r. rsis.to ] 

unpocde vi [um.,P:>.de.rvi] 

pOls cal/re [p'Js.'kaw.re] 
caps quadrals [,kas.kwa.'óratS) 

Aquestes tende' nCI'es' . s aprecIen, també 1 
clássic: ' en a tres llengües, com ara el llati 

(459)L/(l{í c1i1ssic 

pa:sktus > pa:stus 
nokts > noks 
templare > tentare 

lampterna > Janterna 
kWinktus > kWintus 
sekstus > sestus 
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opstendo > ostendo 
supstuJi > sustuli 
apsporto > asporto 

sek.skenti: > seskenti 
pinstus > pi:stus 

Les restriccions de fidelitat que dernanen la preservació de determinats 
segments en funció de la seva naturalesa segmenta! permeten explicar, com es 
veura, aquest tipus d'asimetries, molt evidents en el catala de Menorca, i potser 
menys en el catahi de Mallorca. La interacció d'aquestes restriccions amb les 
restriccions d'alineament que demanen l'adjacencia deis segments 
tautomórfics (CONTIGÜITAT-IO, CONTIGÜITAT-OI) lambé contribueixen, en 
majar o menor mesura, a determinar quina consonant és eliminada. Finalment, 
la restricció d'ancoratge ANCOREU(PG, D, FF, D), introdu'lda en el punts 
precedents, impossibilita la inserció o l'elisió al final de la frase fonológica. 

9.3 .1.3 Simplificació de grups finals en mallorquí 

Per tal d'establir la jerarquia del mallorqui, és important comenlOar observant 
els casos que són excepcional s, ja que aquests condicionen la jerarquia deis 
casos Olés generals. En aquesta varietat, hi ha dos tipus de consonants que no 
s'elideixen mai: les semivocals i les nasals. Ha demostren les resolucions 
['tajns], per a la forma subjacent Itajm+7J, i ['dons], per a la forma subjacent 
/d:)rm+zI. En el primer cas, es mantenen totes tres consonants en detriment de 
'CC3 (cf. pores ['pors]; '['porksJ). En el segon cas, s'elideix la consonant no 
contigua al nucli, en detriment de CONTlGÜlTAT 1-0 (cf. pores ['pors]; '['poksJ). 

Aquest comportament, que es repeteix en el nivell postlexic. es pot 
forrnalitzar Iacilment situant les restriccions de fidelitat que advoquen per la 
preservació deis segments nasals i no consonimtics per damunt de *CC3 i de 
CONTTGÜITAT 1-0. L'excepcionalitat deIs segmenls nasal s en el catal' de 
Mallorca es pot relacionar amb el seu grau de perceptibilitat, que és molt 
elevat grades a una estructura formantica clara, aixi com amb les possibilitats 
assimilatóries d'aquests segments (Palmada 1996), que les converteix en poc 
ofensives des del punt de vista del marcatge; en efecte, amb l'elisió del 
segment bategant no només se satisfa 'Ce3, sinó també COMP(PA), situada 
més avall en la jerarquia. La jerarquia de (460) inclou aquestes darreres 
observacions i també les constatacions retes en els apartats anteriors. EIs seus 
efectes en les seqüencies excepcionals es poden observar en les taules de (461) 
i de (462). La taula de (463) recull els casos regulars. 

(460) Jerarquia de restriccions del mallorquí (nivelllexic) 

ANC(M, FF), CONTIG-OI, MAx(nas), MAX( -cons) » 'CC3, AUN-S uf » 
MAX(+sont), CONTIG-IO» MAx(-sont) 
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(461) dorms Idorm+zI ['dons] 

Id~rm+zJ 
ANC(FF) i CONT- MAx 'CC31 AUN- MAl< CONT-

,O! (nas) Suf I (+sont) lO 
jANC CONT- I MAX i MAX 'CC3 AUN- MAX CONT- Max 
FF 01 ¡ (nasl.i-cons) Suf (+son') 10 (- son.!L 

a. ['dorms] ! *! 1 
b. ['dorm] '! 1 
c. ['dors] • J * 
d. o- ['dons] 

, 
* I * , , 

e. rd::>.r~ms i '! 
f. ['d::>r.mas I * , 1 

a. ['kalks] '! 

['kalk] * ! I ! * b. , 
* c. o- ['kals] I 

['kaks] ! * ., 
d. 

e. ['ka.l.ks] ., ¡ I I 
f. ['ka1.bs] ! 1 , *' 

(462) limes Itajmzl ['tajms] 

ANC(FF) I CONT- MAX MAX 'CC3 1 ALIN- MAX CONT-
Itajmzl I 01 (-cons) (nas) Suf (+son,) 10 

a. o- ['tajms] I I • i 
b. ['tajm] '! J 
c. ['tajs] * , J • 
d. ['tans] ., , , 
e. ['ta.jorns] " ¡ , , ! 
f. ['t • .jrnos] , " I I , , 

(463) Casos genera/s: elisió de e2 
ANC CONT- I MAl< MAx 'CC3 ALIN- MAl< CONT- MAl< 
(FF) O! (nas) (-cons) Suf (+sont) 10 (-son') 

a. ['golfs] *' 
['golf] ., I i I * b. 

1 I • c. o- ['gols] 

['gofs] I I * , , 
d. 

e. ['go.l.fs] *' I 
f. ['go1.f.s] i ! * , 

L'serps] I *' 1 a. I 

['serp] *! 1 1 * b. 
I * c. C? [Isers] 

['seps] 1 ! ! * 1 * , d. 

['se.r.ps] *' 
I I I e. , 

f. ['sec.p.s] 1 *' 
a. ['kamps] 1 *' 
b. ['kamp] " i , a. ['SErfs] *' 

i i * b. ['SErf] *' 
c. o- ['kans] , 
d ['kaps] *' 1 * , 
e. ['ka.m.ps] " I 
f. ['k.m.pos] 1 *' 
a. [tri ' oll)fs] I 1 . , 

1 

b. [tri.' oll)f] *' I I * 
C. & [trL'ons] * 
d. [trL'ofs] *! * * 
e. [trL'o.n.fs] *' 1 
f. [tri.'oll).f.s] I I *' I 

I i * c. o- ['SEfS] 

['SEf.S] I ! , * *' d. , 
e. ['SE.r.fs] *' i 1 
f. ['SEr.f.s] ¡ 1 * , 
a. ['bujts] I *' 1 

! * b. ['bujl] *' I , , 
, * c. o- ['bujs] , 

['buts] ! *' * * d. , 
e. ['bu.j.ts] *' 1 

['buj.t.s] 
, I I 

, 
*' 1 f. , 
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9.3.1.4 Simplificació de grups no final s en mallorquí 

En mallorquí, les seqüencies consonfmtiques postlexiques promogudes per la 
concatenació de mots es resolen de forma general amb elisió de C2 quan es 
tracta de seqüencies de tres consonants (cam(p) sembrat, ten(s) por) i amb 
elisió de C2 i C3 quan es tracta de seqüéncies de quatre conson.nts (ser(ps) 
grosses). En aquest nivell. es registren les mateixes excepcions que en el nivel! 
lexic: les seqüencies de rotica i nasal finals seguides de mot que comenea en 
consonant es resolen amb elisió de la consonant fótica, de el , ¡les seqüencies 
de semivocal i nasal finals seguides de mot que comen~a en consonant es 
resolen amb preservació del grupo Per tal d'obtenir els resultats volguts, basta 
incorporar *CCl a la jerarquía propasada per a les seqüencies de consonants 
que teneD lloc en el nivell lexic i introduir la restricció AUNEEU-Mots, que 
prohibeix I'epenlesi entre mots adjacents. Ates que la restricció *CCI és Olés 
específica que no pas la restricció *CC3, caldra situar-la per damunt d'aquesta 
i, per tan!, per damunt d' ALtN-Sufix. 

(464) Jerarquia de reslricciol1s del mallorquÍ (nivell posrlexic) 

ALIN-Mots, CONTtG-OI, MAx(nas). MAx(-cons) » 'CCI » ALIN-Suf. » 
MAX(+sont), CONTIG-IO» MAx(-sont) 
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CONT- ! MAX MAX • CCI AUN MAX !CONT MAX AUN-
(465) 01 I (nas) (-cons) Suf ( +sont)l -tO ( -Sont Mots 

[,kamp.s] I " u a. 
• * b. o- [kan.s] i -f i * I , 

[ kap.s] *, c . 

1 d. [ ka.mop.s] *, ¡ 
1 ~ , 
I I ~ [ kam.po.s] " e. 

! I 
" [tri. 'OI1Jf..s] , - a. 

* ~ b. o- [tri.1on.s] I 
I - • I • 'E- [tri.'ors] i *, c. 

'5 d. [tri.1o.n;:'lf.s] " I 
E e. [tri .'OII). fa.s] " I 

i , , 
~ a. [,kalk.p] I 
~ 
~ b. o- [,kal.p] ! 

, 
, , , '" [,kak.p] ! u c. 

-¡¡ , 
u d. [,ka.lak.p] " I 
~ e e. [ kal.ka.p] , , ! 

[,golrp] I " a. 

! * 
.~ 

b. O" [,gol.p] I '" I * " "" c. [,gorp] &, 
" I ! ~ d. [,ga.larp] 

:!. 
[,gol.f •. p] *' I e. 

[,serp.p] i " a. 
, .§ 

I I I -¡¡ b. o- Lser.p} 

'" I * I * , ~ c. [,sep.p] , 
'" d. [,se.rop.p] *, I ~ 

I I ~ 
[,sef.pa.p] *, e. 

I 
I *, 2. a. [kon.serrp] I 

I i , ? b. o-[kon.ser.p] I ~ 

~ c. [kon.serp] 1 J 
I , 

1 *, 
1 [kon.se.rarp] " I i u d. , I ~ 

~ e. [kon.ser.fa.p] , , ! I i 
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~ 
a. [vujLp] i I '! I -

E 
" b. o- [vuj.p] ;-

'5 c. [VULp] , ! , , 
, 

I ~ d. ['Vu.j,!,p] *' .... 
e. [,vuj.ta.p] *! I -
a. o- [f,j~.k] 

, 
8 b. [faj.k] i '! , 
.S c. [f,m.k] 
~ 

*! * * 

loo d. [fa.jam.k] , ! 

e. [faj.ma.k] *! I 
a. [fajs.k] *' 

8 b. o- [faj.k] , 
." I ~ c. [fas.k] *! , , 

'" d. [fajas.k] " 
e. [faj .sa.k] '! 

"" a. [dorm.m] 

~ 
'! 

b. [dor.m] *! I 
~ 

* 

{l c. O" [d:>ffi.m] * , 
15 d. [d,.ram.m] '! 
1::: e. [dor.ma.m] *! I 

1 

En les seqüencies de quatre con ts . . 
d'inserció i d'elisió ja que a band:,;aln

l
, ' 'tesd mulllpllquen les possibilitats 

rfi " e 1m! e mot, hl ha sempre el límit d 
~o el~a; les taules que figuren a continuació n'lustren r' e 
Jerarqlua propasada fins ara, s'obtenen els resultats desitja;/e o, que, amb la 

(466) 
AUN- CONT MAX MAX ·CCI AUN- MAX CONT MAX 
Mots -01 (nas) (--cons) Suf ( +sont) -10 (-sont) 

" a. [,kamps.p] 

I ~ 
* , 

b. [ kamp.p] '! 

I~ E 
c. o- [kam.p] I " 

S d. [ kaps.p] I *! • • * , 
k e. [ kans.p] I *! * 
1'= f. [ kap.p] I ' ! * , *. --
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g. [ kamap.p] *! I I * 

h. [ kam.p,s .p] I *' i 

i. [ kamp.s,.p] *! I I * I 

j. [ kam.s,.p] *! I I * , 

a. Cd:Jfmz,m] 
*! I 

b. {'d:Jrm.ml i '! * 

c. ['d,r.m] * ! * 1 * 

-
" d. ['d,mz.m] ! * ! * 1 * 
E 

~ e. ('dJfz.m] *! * * 

.g f. o- ['d,m.m] 
* ¡ * • 

1;:; g. CdJ.ldmz.m] *! * I 

1::: h. ['dJf.m:>z.m] I *! 
* 

i, CdJfm.z~.m] 
., 

J. ['dor.zo.m] * ! 

Cal explicar, ara, els casos excepcionals que es registren en les seqüencies de 
mots prefixats (in-scr¡ure, ex-trell1·e). A diferencia del que ocorre en les 
seqüimcies de mots (tens eremades, poes frens), en aquests casoS es conserva 
sempre la consonant sibilant i s'elideix la consonant nasal. La posici6 de 
MAx(nasal) per damunt de *CCI provoca l'efecte contrari, aixc és, l'elisió del 
segment sibilant (cf. inseriure *[iQ.'kriw.roJ). Les possibilitats per solucionar 
aquest problema són diverses: es pot incorporar la restricció ALlNEEu(Arrel, 
Mot), proposada per Dols (2000), per damunt de MAx(nasal); aixo explicaria 
I'elisió del segrnent nasal en els casoS del tipus inseriure~ d'altra banda, una 
restricció com ara ANCOREu(Prefix, D, R, E), situada per damunt de 
CONT1GÜITAT-IO, explicada l'elisió del segment oclusiu en casos corn ara 
extreure. 0, fins i tot, es pot arribar a assumir que s'han format formes 
al'lomcrfiques (IinJ-liI; l,ksl-l, sI) , de la mateixa manera que ha ocorregut amb 
prefixos com ara trans-, en que I'al·lomorfia ha transcendit en l'ortografia (cf. 
traspassarvs. tral1satlimtic). Lajerarquia de restriccions seria l'encarregada de 
seleccionar l'al-lomorf més idoni en cada cas, tal corn es proposa en els 
diferents treballs de Mascaró (1994, 2003) i de Bonet & L10ret & Mascaró 

(2003a,2003b). 
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9.3.2 La simplificació consonill1lica en rnenorqui 

9.3.2.1 La simplificació de grups consom\ntics finals en menorquí 

En menorquí els contactes de tres consonants finals estan sotmesos 
. ·b·l· d a~ 

mallo
l 

r v~f1a. 1 ~tat, be~erminada no solament pels factors adduns per al 
ma orqUi, SinO tam e pel contrast que s"estableix entre les cons 
d·· onants 

d
a,Jacebnlts'!,el ~luald~favorelX el manteniment de certes consonants. Per tal 

esta tr ana 1S1 aquests contactes, ca! generalitzar un xic les reall'tza . .. ~~ 
que es r~glstren en aquest dl,alecte; en ~enorquí, s' observen dues tendencies: 
en 1 ~n r~tme dde (parla lent I e~ un estll més aviat aCuTat, es registren les 
Tea ItzaclOns e 467); en un filme de parla més elevat i en un registre 
aculrat, es registren les realitzacions de (468). E! present treball se centra en l~~ 
rea ItzaclOns de (467). 

(467) Menorquí (ritme de parla lent & estil acurat) 

ponts ['pons] verds ['vors ]-['vors] 
camps ['kams] selps ['serpsH'serps] 
sangs ['sa~ks] pares ['porks ]-['porks] 
golfs ['golf s] forns ['foms ]- ['fOfOS] 
trioll1js [trL'oIDfs] dorms ['dorms]-['dorms] 
malalts [mo. 'lals] buits ['bujs] 
calbs ['kalps] mosaics [mu'zajks] 
remoles [ro.'molks] naips ['najps] 

(468) Menorquí (ritme de parla rapid & estjj no acurat) 

ponts ['pons ] verds ['vors H'vors] 
eamps ['kams] selps ['sers]-['sers] 
sangs ['sa~ks ] pares ['pors H'pors] 
golfs ['golfs] forns ['fors ]-['fors] 
trionifs [tri.'ol1Jfs] dorms ['dors]-['dors] 
malalts [mo. 'lals] bui/s ['bujs] 
ealbs ['kalps] mosales [mu. 'zajks] 
remoles [ .... 'molks] naips ('najps] 

La genera¡¡t~ació que es pot establir per a les dades de (467) és que hi ha 
sempre elisIO, lleva! de quan C 1 i C2 contrasten pel que fa allloc d'articulació. 

.. 
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Aixó es tradueix en una jerarquia en qué MAx-C[ContrPA] domina ·Ce3. És 
possible observar I'efecte d'aquesla jerarquia en les taules que figuren a (470-
474): hi ha preservació de C2 sempre que CI i C2 tenen UD 1I0c d'al1iculació 
diferent (remoles, golfs, lIaips ... ). En aquest dialecte, a diferioncia del 
O1allorquí, es manté sempre la consonant contigua al nucli, Ilevat d'uns casos 
que s'estudien més endavant (transparent [tr~s.pd.'rcQt]). Aixó explica que la 
restricció CONTlGÜITAT tingui certa rellevimcia en la jerarqu ia. Ara bé, els fets 
relacionats amb la simplificació en fonnes prefixades requereixen una 
jerarquia en que cal distingir entre CONTlGÜITAT-IO i CONTIGÜITAT-Ol. 
Aquesta darrera ocupa un nivell jenlrquic superior. A diferencia del mallorquí, 
en menorquí no hi ha una especial tendencia a preservar els segments nasal s, 
els quals tendeixen a comportar-se com les oclusives (cf. inscriure [is.'kriw.rd); 
tens por [tes.1po]). Per tal d'explicar els casos del tipus times i austra/ia, pero, 
és necessaria una restricció que protegeixi les consonants sonants, 
MAx(+sont). Aquesla restricció, que englobaria MAX(-cons) i MAx(nas) que 
s'han adduYl per al mallorquí, es troba situada al mateix nivell que ·CC3. 

Només hi ha dos casos en que aquella generalització segons la qual les 
consonants que contrasten pel que fa al !loc d'articulació amb la consonant 
precedent tendeixen a preservar-se no és certa: els casos del tipus trionfs i els 
casos del t¡pus forns, en que les dues consonants tenen el matelx 1I0c 
d'articulaeió, i s'esperaria l'elisió de la consonant nasal ¡fricativa, 
respeclivament. Les restriccions Max(+sont) i Max(estrident), situades al 
mateix nivell que 'CC3, ocasionen, tal com es pot veure en la taula de (470) 
un empat entre els candidats amb elisió i sense elisió. La restricció MAX
C[ContrCont], addui'da per a l'eivissenc, explica que la balan,a es decanli cap 
al candidat sense elisió en tots dos casos, en la mesura que la nasal difereix de 
la rólica i de la fricativa labiodental pel que fa al tret continuo La restricció 
MAx-C[ContrCont] ha d'estar situada necessáriament per davall de 'CC3, ja 
que, si no fas així, els casos del tipus verds i buirs es resoldrien sense elisió 
[veg. les taules de (472) i (474)]. 

La jerarquia de restriccions per al menorquí és, dones, la que figura a 
continuació, i els seus efectes els que s'observen en les taules següents: 

(469)ANCOREU(PG, FF), CONTlG-OI, AUN-Suf » MAx-C[ContrPA] » 
CONTIG-IO, MAx(+sont), MAx(Eslridenl), 'CC3 » MAx-C[ConlrConl] » 
MAx(-sont) 
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(470) Seqüimcies de Ilasal seguida d'oc/usiva ¡fricativa labiodemal (471) Seqiiencies de lateral seguida d'oclus iva 

ANC CONT MAX-C CONT MAX(+SI) i 'CC3 MAX-C MAX 
(FF) -01 [ContrPA] -10 MAX(estr) ¡ [ColltrCont ] (-'001) 

a. ['kamps] '! -
b. ['kamp] , '! , 

í 
, -, 

c. o- ['kams] ! , 

d. ['kaps] , , 
'! 

e. ['ka.ffiops] '! i 
a. [IP:lQts1 '! 

b. ['poUt] 
, '! • ! 

, , 
c. cr ['pons] I , 

I 
, , 
, 

d. ['pots] 
, , ! 

e. ['po.nots] ' ! 

a. r::r [trL'otlJfs} I , 
1 1 

b. [tri.'ollJfJ '! * , , 

c. [tri.1ons] , '! * 

d. [tri. 'ofs] I , '! ! 
e. [tri ' o.mofs] I '! I 

ANC icONT MAX-C CONT i MAX : *Ce3 MAX-C MAX 

(FF) -01 [ContrPA] -10 I (+,ont)1 [ContrCont} ( -som) 

a. ['molts] í 
* 1 

b. ['moll] '! 
, , 
i 

c. Cr ['mols] I i , 

d. ['mo!s] 
, " ! 

['mo.I.!s] , ! 
, 

e. I 
a. o- ['solks] ! * 

b. ['solk] '! 1 • , 

c. ['soIs] '! i , * 

d. ['soks] I , '! i 

e. ['so. l.ks] , ! i 
a. Cr ['kalps] 

, , 1 , 
b. ['kalp] '! 1 ! ! 

, 
I 

c. ['kals] i *1 ! 
, * 

d. ['kaps] 
, *! i 

1 

e. ['ka.lops] , ! i 

a. a- ['golfs] I , , 

b. ['golfJ '! 1 , 

c. ['gol s] ¡ * 

d. ['gofs] • i '! ! 
1 

e. ['go.1ofs] '! I ! 
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(472) Seqülmcies de rOfic(I seguida d'oc/usiva 

ANC CONT- MAX-C CONT MAX 'CCJ 
(FF) 01 [ConcrPAj -10 I (+sont) , 

a. ['vortsJ " 
b. ['vortJ '! 

c. & ['vars] 
d. ['vots J , , 

' ! 
c. ['va.fats] " ! 
a. o- ['scrpsJ , 
b. ['serp J '! i , 

c. ['sersJ ' ! 
d. ['sepsJ , I , ! , 
c. ['se.rops J i '! 

a. o- ['porksJ , 
b. ['porkJ '! I 
c. ['porsJ I '! I 

! 
d. ['poksJ , 

" 
e. ['po.coksJ • ! I 

(473) Seqiiel1cies de rotica seguida de nasal 

ANC ;CONT- MAX-C CONT I MAX 'CC3 MAX-C 
(FF) : JO [ContrPAJ -JO I 

: (+sont) [ContrContJ 
a. o- ['forosJ I 

i 
, , , 

b. ['fornJ '! , , 
c. ['forsJ • ! '! 
d. ['fonsJ , '! : 
e. ['fo.ronsJ '! [ 
a. O" ['dormsJ ! , 
b. ['dorrnJ " , , 
c. ['dors J i '! I , , , , 
d. ['domsJ , , 

'! , I 
e. ['do.romsJ ¡ " I , 

4 

MAX 
( -sont) 

, 
, 

, 
, 

• 
, 

MAX 
( -sonl) 

• 

, 
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(474) Seqiiencies de semivocal seguida d'oclusiva 

ANC ICONT-Ol MAX-C CONT-IO I MAX 'CC3 MAX 
(FF) ¡ [ContrPAj I (+sonl) (-sonl) 

a. ['bujtsJ I ! '! 

b. ['bujtJ ' ! I , 
c. 0- ['bujsJ I , 
d. ['butsJ I 

, , 
'! I 

e. ['bu.jotsJ ! ' ! I , 
a. o- ['najpsJ ! , 
b. ['najpJ '! I 

, , 
! 

c. ['najsJ ' 1 i • 
d. ['napsJ 

, ! '! 

['n •. j.psJ '! I 
, 

e. I 
['lajksJ 

, , 
a. Q" I 
b. ['Iajk J '! , ¡ • 
c. ['lajsJ I " i ! , , 
d. ['laksJ i , I " 
e. ['laj.ksJ I ' ! I I 

9.3.2.2 La sirnplificació de grups no finals en menorquí 

La complexitat que caracteritzava les realitzacions del menorquí en el nivell 
lexic desapareix en el nivell postléxic, en que el contrast entre consonants 
adjacents es veu eclipsat per la restricció 'CC!: les seqüéncies de tres 
cansanants es resalen sempre amb elisió de C2 (camp petir), menys quan 
aquesta és sibilant; en aquest cas, a) es manté el grup sense elisió si el és 
lateral, vibrant a semivocal (vols caure,jers molt), i, en menor mesura, si és 
nasal; i b) s 'elideix CI si aquesta és oclusiva (pocs COIXOS) i, en menor mesura, 
si és nasal (tens por). La jerarquia que s'havia proposat per al nivellléxic és la 
que figura a (475). D'aquesta jerarquia són irrellevants en el nivell postléxic 
les restriccions ANCOREU(PG, FF) i 'CC3, la qual cosa ens dóna unajerarquia 
com la de (476). Per tal d'obtenir els resultats volguts en aquest nivell cal 
situar la restricció 'CCI per damunt de la restricció MAx-C[ContrPA], de 
manera que 'CC! es poI situar al mateix nivell que CONTlG. Per tal d 'evitar 
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que s'elideixin les consonants sibilants, laterals, ratiques i les semivocals per 
efecte de 'CCl cal jerarquitzar les restriccions de fidelitat MAX(sib), 
MAX(líquida) i MAX(--cons) per damunt de 'CC!. En cas que es volgués donar 
compte d'aquelles varietats/registres del rnenorquí que també conserven la 
nasal (ef. l ens por [tens'po], bastaria una jerarquia en qué MAX(+sont), que 
englobaria MAx(líquida), MAX(--cons) i MAX(nas), dominés 'CC!. La nova 
jerarquia per al menorqui, dones, és la que figura a (477), en que s'ha introdurt 
la restricció ALTN-Mots, que prohibeix la inserció entre mots. Els efectes 
d 'aquesta jerarquia poden observar-se en les taules de (478-484), en qué 
narnés s 'han incorporat les restriccions rellevants en cada caso 

a. 

b. 

e. 

d. 

e. 

a. 

(475) ANCOREU(PG, FF), CONTIG-OI, AUN-Suf » 
CONTIG-IO MAx(+sont), MAX(Eslrident), 'CC3 » 
MAx(-sont) 

MAX -C[ ContrP A] » 
MAX-C[ContrCont] » 

(476)CONTlO-OI » MAx-C[ConIrPA] » CONTIG-IO, MAX(+sont), 
MAX(Estrident) >> MAx-C[ContrCont]» MAx(-sont) 

(477)AuN-Mots, CONTlG-OI, MAX(sib), MAX(liquida), MAx(-cons)>> *CCI 
» MAx-C[ContrPA] » CONTrG-IO, MAX(+sont), MAX(Estrident) » MAX
C[ConirCont] » MAX( -sont) 

(478) COll1p pelU Ikampll#potit/ [,kam.p.'tit] , 
CONTlG I /kamp##p.titl AUN-MolS I CONTIO *CCI MAX MAX , 

-01 -10 I (+sont) ( -sonl) , 
[ kamp.p •. 'tit] '! I 

o- [,kam.p • .'tit] , * 
[ kap.p • .'tit] I , 

*! 
[ ka.m.p.p • .'tit] ! * ! 

[,kam.p •. p • .'tit] *! I I 
(479) pare pelil /pork##potitl [porp • .'tit] 

/pork##p.tit/ AUN- CONTIG- MAX 'CCI MAX-C CONTIG MAX MAX 
Mots 01 (liquida) [ContrPA] -lO (+sont) (-sonl) 

[ pork.p • .' tit] *! 

b. o- [por.po.'tit] * * 
e. [ pok.p • .'tit] '! , * 

d. [ po.rok.po.'tit] , ! I 
e. [,por.k •. p • .'tit] '! I 

e 
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(480) vals caure IVJI+z##kaw+rl {VJls,'kaw .~] 
AUN- MAX I MAX I AUN- 'Cel MAX MAX /v:Jl+z##kawrl Mots (sib) (liquida) I sur (+50nt) ( -sont) 

a. o- [vols.'kaw.ro] * 

b. [vol.'kaw.ro] I * ! * 

[vJs.'kaw.r;')) I * ! I * c. i 

d. [volos.'kaw.ro] I I '! ; 

e. [vol.zo.'kaw.r.] *' I I i 

(481 )fers 1/1011 /fer+z##moltl [ferz'mojt] 
AUN-

I 
MAX 

I 
MAl< 

I 
AUN- ·CCI MAX MAX 

/fe r+z##moltl Mots (,ib) (líquida) sur (+sont) (-sont) 

a. o- [ferz.'mojt] I * 1 
b. [fer.'mojt] I *! , 
c. [fez.'mojt] ¡ I *! 1 * 

d. [fe.roz. 'mojt] I I *! 

[/er.z;').lmojt] *1 
, 

1 e. , , 

(482) eOlls 1110/1 Ikaw+z##molt/ [kawz. 'mojt] 

Ikaw+z##molti AUN- I MAX I MAX 1 AUN- *CCI MAX MAX 
Mots i (sib) I (-eons) I sur (+,ont) (-,ont) 

a. '" [kawz.'mojt] ! 
, 

b. [kaw.'mojt] i *! 1 I * 

[kaz. 'mojt] I e. I 
, ! , 

d. [ka.w.z.'mojt] I '! 

e. [kaw.z • .'mojt] '! I 

(483) lens por /ten+z##porl [tes'po] 
ALlN-Mots MAX I ALlN- *CCI MAX MAX 

/ten+z##p:JfI (sib) sur (+sont) ( -sonl) 

a. [tens.'po] *' 
b. o- [tes' po] 

c. [tem.'po] *' 
, 

d. [ te.nos.'po 1 ' ! 
e. Lten.za. 1po] '! I 
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(484)pocs dies /pok+Z##di+. +zJ [poz.'ói..s] 

I 

, 
/pok+z##di+. +zJ ALlN-Mots MAX I AUN- *CCI MAx MAX 

(sib) I Suf (+sont) (-sont) 

a. [pogz.'ili..s] i ! * ! 
b. o- [poz. '6Los] I ! * 
c. [pod. 'di .• s] , * ! ! * 
d. [ po.bz.' ilLos] 1 I * ! 
e. Lpog.zo. '6i.os] * ! ! ! , 

La mateixa jerarquia de restncctons dóna compte de les seqüencies de 
consonants en les fonnes prefixades i compastes (adscriure, inscriure, exharte, 
transportar). En aquests casos, tam cüm acorre en les seqüencies de mots, es 
manté sempre la consonant sibilant; la restricció MAX(sibilant) és la 
responsable d'aquest comportament. La restricció ALIN(A, M), proposada per 
Dols (2000), explica la major idoneHa! d' un candidat amb elisió d'un element 
del prefix respecte d'un candidat amb inserció vocalica intramorfica (veg. els 
r:andidats corresponents a e..rbatle i transportar) . Aquestes seqüencies, d'altra 
banda, donen evidencia de la necessitat d'escindir la restricció CONTIGÜfTAT 

en CONTIGÜITAT-JO i en CONTIGÜITAT-Ol: 

(485) Formes prefixades 

AUN- I CONTra ¡ MAX I MAX 'CCI CONTl j MAX MAX 
Pretix , -01 I (sib) !(líquida) -10 (+sont) ( -sont) 

a. [.ts. 'kriw.ro] ! 
, I *! ! I I I 

b. O" (as. 'kriw.ra] ! ! *! , * 
c. [.k.'kriw.ro ] ! I *! ! * 
d. [a.tas. !kriw.ra] * : 

, 
j 

a. [edz.'bal.1o] 
: I i *! I 

b. o- [ez.'~al.1.] I , 
! * i * 

c. [eb.'bal.1o] *! I 1 * 
d. [ ed.dzo'bal.I.] *! I 1 I 
e. [ e.toz.'Bal.I.] *! i 
a. [ins,'kriw.ra] I I *! 
b. r:::r [is,'kriw.ra] I * * 
c. [i~.'kriw.fOl i *! I * , 

d. [i.nas. 'kriw.ra J * ! 
I I I 

q 
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a. [ tfdns.pur,l ta] ; 
, *1 i 

b. o- [tras.pur. lta] ! * ! * 
c. {tr;'}m.pur,l ta] *! 1 * , 
d. [ tra.nas.pur,lta] * ! l 
e. Ltran.za.pur. 'ta] * ! I , 
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10. LA INSERCIÓ VOCÁLICA 

10.1 DESCRIPCIÓ 

Les seqüeneies eonsonitntiques finals amb la ma!eixa soniei!a! (487) o amb una 
sonicitat creixent (488) es resolen en totes tres varietats amb un procés 
d'epentesi vocalica. També insereixen una vocal epentética les seqüencies de 
semivocal més líquida (489), tot i que la sonieitat sigui -segons l'eseala de 
sonieitat tradicional (486}- deereixent. 

(486) Escala de sonicitat tradicional (de més a menys sonicitat) 

VOCALS> SEMrVOCALS > liQUIDES > NASALS > FRICATrVES > OCLUSIVES 

(487) Balear (seqUencies amb la mateixa sonicitat) 

esquerre Iskerrl [os.'keLro] 
pacte Ipakt/ ['pak.t.]- ['pau.] 
apte lapt/ ['ap.t.]- ['att.] 
solemne Iso lemn! [so.' lem.n.]-[ so. 'len. n.] 
baIle Iballl ['baLlo] 

(488) Balear (seqOencies amb una sonicitat creixent) 

a. Seqüencies de dues consonants 

me/re Imml ['me. tr.]-['me. tru] 
slIcre Isukrl ['su.kr.] 
vidre Ividrl ['vi.ór.] 
agre lagrl ['a.yro] 
febre Ifebrl ['fe.pro] 

article lortikll [.r. 'ti.klo] 

(ef. esqllerr-á) 
(cf. pact-isme) 

(ef. apr-illld) 
(ef. solemn-ita,) 

(ef. barl-essa) 

(ef. metr-ic) 

(cf. sucr-era) 

(cf. vidr-ier) 

(ef.agr-ar) 
(ef. febr-ada) 

(ef. arricl-er) 
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segle Isegl/ ['seg.glo] 
¡ripIe Itripll ['triplo] 
poble IpobV ['pob.bl.] 
emusiasme I;)ntuzjazml (~unl l zjazm;) J 
cofre Ikofr! ['ko.fro] 
Jo/re Ifolr! ['fol.ro] 

b. Seqüencies de tres consonan!s 

irrompre lifJ'onprl [L'rom.pra] 
centre /sentrl ['sel).tra] 
timbre ltinbrl ['lim.bro] 
lendre Ilendrl ['le~.dro] 
congl'e Ikongr! ['ko~.gro] 
all/ple lanpl/ ['am.plo] 
filtre lfiltrl ['fi].tro] 
as/re lastr! ['as. troJ 
vespre Ivesprl ['ves.pr.] 
masc/e Imask1l ['mas.kl.] 
xiscle Ifiskll ['fis.klo] 
cercle IserkV ['ser.kl.] 

(489) Balear (seqüencies de semivocal més sonant) 

aire lajr! ['aj.ro] 
lliure (Á¡wr! CÁiw.ra] 
retaule IIdtawl/ [ra"taw.I;)] 

10.2 ANÁLlSI 

(er. seg/-el) 

(ef. tripl~ef) 

(er. pob/-el) 

(cf. enlusiasm-ar) 

(ef cofrel) 

(cf.Jo/ram) 

(cf. irl'om¡JI'-em) 

(cf. centr-am) 

(cf. timbr-er) 

(cf lendr-íssim) 

(cf. congr-et) 

(ef. ampl-issim) 

(cf.ji/lr-alge) 

(cf. aSlr-ul) 

(cf vespl'-ada) 

(ef. masc/-isme) 

(cf. xisc/-et) 

(cf encercl-ar) 

(ef. ail'-eja) 

(cf.l!iur~am) 

(er. retaul-et) 

10.2.1 Analisis previes en el mare de la leoria de 1 'oplimilat 

La inserció vocálica en ~es seqüencies consom\ntiques fmals integrades per 
consonants amb els matelxos valors de sonicitat o amb una sonicitat crcixent 
ha es~atanalitzada, en el diferents treballs de liménez (1997, 1999), com una 
estrategIa per sattsfer la restricció de bona fonnació siHabica SONIClT AT 
INTRASIL·LÁBICA, sense que aixó impliqui la pérdua deis trets de 1I0c i de 
mode d' articulació de les consonan!s implicades. Aixó s'aconsegueix 
mitjan,ant una jerarquia de restriccions en que INTEGREU(PA) 

• 
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INTEGREU(MA) ---;,quivalents de MAX(PA) i MAX(MA), en el marc de la 
teoria de la correspondencia- dominen SONICITAT INTRASIL·LÁBTCA, i en que 
OMPLlU ---;,quivalent de DEP-IO, en el marc de la teoria de la 
correspondencia- es troba dominada per SONICITAT INTRASIL·LA.BICA: 

(490) SONICITAT JNTRASIL'LABlCA: La sonieitat deIs elements que integren una 
sí l·Iaba ha de ser deereixem respecte del nucli siHilbic (veg. Clements 1990; 
liménez 1997, 1999 per al eatalá). 

(491) aple lapt! ['ap.to] 

lapt! INTEGREU I NTEGREU SONINTRA OMPLlU INTEGREU-X 
(PA) (M A) 

a. a- ['ap.t.] * 

b. ['apt] *! 

c. ['ap] *' • 

La proposta de 1 iménez presenta dos problemes basics, un deis quals es 
relaciona amb l'anatisi que fa l'autor del manteniment i la simpliftcació deis 
grups consonantics finals en valencia. Segons Jiménez, tota consonant final se 
sil'labifica com un apendix, fet que explica, tal com s'ha vist en capitol 
anterior, que les consonants final S de formes com ara pon! i tan! es mantinguin 
a pesar de la restricció *CODA-COMPLEXA. Tal com Jiménez adverteix, pero, 
I'apendix és un elemen! extrasil·j¡lbic i, com a tal, queda fora de I'abast deis 
efectes de les restriccions de bona fonnació siH::lbica, i, dones, de la restricció 
SONICITAT INTRASIL·LÁBICA. D'aquesta manera, la darrera consonant del mot 
apte, subjacentment laptl, se siHabificaria com un apendix i, per tant, es faria 
invisible als efectes de la restricció SONICITAT INTRASIL·LÁBICA. L'autor 
suggereix que caldria definir aquesta restricció de tal manera que inclogués 
aquestes consonants finals sota el seu abast. De fet, pero, és for9a contradictori 
que la condició d'apendix protegeixi les s finals deis efectes d'aquesta 
restricci6 en casos com ara pocs i que, en canvi, no ha faci en la resta de 
seqüencies finals amb una sonicitat no decreixent, en que s'insereix una vocal 
epentética (cf. aple ['ap.lo]). L'altre problema fa referencia a les seqüencies 
amb dues consonants amb el mateix mode i lIoc d ' articulació i, per tant, amb el 
mateix grau de sonicitat (cr. ba/I/e, esquerre). Aquests casos, en que també es 
transgredeix la restricció SONlC1TAT INTRASIL· LÁBICA, l'elisió de la darrera 
consonant no implica pas una transgressió de les restriccions de fidelitat 
INTEGREU(PA) i INTEGREU(MA), de manera que, d'acord amb la jerarquia 
propasada per I'autor, s'esperarien seqüencies com ara *['baÁ] i *[;)s!ker). 
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Segons Dols (2000), aquestes vocals finals no haurien de ser considerades 
vocal s de suport sinó vocals lexiques, és a dir, vocals presents en l'estructura 
subjacent d'aquests mots, Aixo permet a ¡'autor una analisi coberent de les 
fonnes verbals amb grups consonantics que transgredeixen I'escala de sonicitat 
(cf. injl ['iI1JtlJ), que no insereixen cap vocal de suport (veg. el cap. 11). 
L'optimització del lexicó, recUfS teoric proposa! per Prince & Smolensky 
(1993), I adaptat per lnkelas (1994), donana suport a aquesta análisi. Segons 
Dols (2000), és millar assumir una forma subjacent amb una vocal (cf. lapt.1 

per a opte) i transgredir la restricció INTEGREU (MAX) en els casos en que 
aquesta vocal no apareix (cf. aptitud), que no pas posmlar una forma subjacent 
sen se la vocal i justificar la seva inserci6 per l'activitat de les restriccions 
esmentades més amunt. Obviament, el problema en aquests casos és justificar, 
a través de restriccions de marcatge, l'elisió de la vocal en casos Com ara 
aptitud. 

10.2.2 Nova proposta d'análisi 

Detectats els principals problemes de les análisis de liménez (1997, 1999) i de 
Dols (2000), en el present treball es considera que aquestes consonants finals 
no són apendixs, sÍnó que se siHabifiquen com acodes, i que aquestes vocals 
no hi són presents subjacentment, sinó que s'insereixen per raons de bona 
formació sil·lábica. Per tal de donar compte de la inserció vocillica, cal 
introduir les restriccions de bona formació sil·jábica, entre les quals hi ha la 
que requereix que tota siHaba disposi d'un nueli sil ·lábic (492a), la que 
prohibeix que una consonant faci de nueli sil·lábic (492b) i la que requereix 
que la sonicitat dins de la sil·laba sigui decreixent respecte del nueli siHilbic 
(492c). 

(492) Restriccions de bonajormació sil·lábica 

a. NUCLI: TOla sí naba ha de constar d'un nucli siHabic (veg. Prince & Smolensky 
1993) 
b. *N/C: Cap consonant pot fer de nucli d'una síHaba (veg. Prince & Smolensky 
1993) 
c. SONlClTAT INTRASIL'LÁI3ICA (SoNINTRA): La sonicitat deIs elements que 
integren una síl'laba ha de ser decreixent respecte del nucli siH:!!bic (Clements 
1990; Jiménez 1997, 1999 per al catala) 

Cal incorporar, ara, aquestes restriccions en la jerarquia proposada per a 
cadascuna de les varietats analitzades. Per tal de simplificar I'análisi, es 
comenl'ará exposant la jerarquia de restriccions que dóna compte del 

4 
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subdialecte mallorquÍ, i després s'analitzaran les varietats de Menorca i 
Eivissa, 

Per tal de donar compte del procés d'epéntesi que ocorre en mallorquí, cal 
incorporar les restriccions de bona fonnació sil' labica de (492) a la jerarquía 
establerta fins ara. A (493) s'exposa la jerarquia de restriccions que dóna 
compte de la simplificació de grups consonantícs finals en mallorquí, de la 
qual s'han extret les restriccions irrellevants en el cas que ens ocupa (Le. AUN

Sufix). 

(493)Jerarquia mallorquí (simplificada) 

ANCOR(PG, FF), CONIJO-OI, MAx(nas) >> 'CC3 » MAx(+sont), CONIIO-IO» 

MAx(-sont) 

Un aspecte que cal tenir en compte abans de prosseguir amb I'análisi és que la 
restricció d'ancoratge ANCORW(PG, FF), segons la qual el segment final de la 
paraula gramatical ha de tenir un corresponent al final de la paraula fonologica 
i que s'ha adduil per justificar la manca d' elisió al final de la paraula 
gramatical com a estrategia per satisfer *~C3. ~o . pot ocupar una POSl~LÓ mO.1; 
elevada en la jerarquia, ja que descartana erromament fonnes amb lllserclO 
vocalica per efecte de la restricció SONINTRA. En efecte. una forma co~ ara 
centre esell-.t~] , corresponent a la forma subjacent !sentr!, transgredelx la 
restricció ANCOR(PG, FF), per tal com el darrer element de la paraula 
gramatical , [r], no es troba al final de la frase fonologica; aquesta posició és 
ocupada, en canvi, per la vocal epentetica, [~]. Davant d'aquesta situació, 
s'obren diverses possibilitats d 'analisi. Una possibilitat és considerar q~e 
aquesta restricció es traba dominada per SONINTRA, de manera que es 
preferible inserir una vocal per satisfer SONINTRA, en detriment d' ANCOR(PG, 
FF). Aquesta jerarquia, pero, dóna resultats incorrectes quan s'ana!llzen les 
tenninacions verbals corresponents a la pnmera persona del present d mdlcatlu 
(veg. el cap. 11). Una altra possibilitat és substituir la restricció d' ANCORATGE 
per una restricció menys general que prohibeixi I'elisi? ?I final de. la paraula 
gramatical pero no pas la inserció. Aquesta restncclO es MAx-Llmlt (MAX
Edge, en angles) i és definida per Benu. (1997) com seguelx: 

(494) MAx-Límit: El final de la paraula gramatical ha de tenir un corresponent en la 
forma superficial. 

Per tal de donar compte deis fets relacionats amb la inserció vocálica, nomé~ 
cal fer aquesta substitució i introduir les restriccions de bona fonnaclO 
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siHibi.ca exposades a (492): Aquestes restriccions, óbviament, ocupen una 
pOSIClO eleva~a e,n la, JerarqUla. EIs fet~ relacionats at~b ,les primeres persones 
del present d mdlcatlU demostren, pero, que les restncclOns NUCLI i *N/C 

b
· . d es 

tro en jerarqUltza es per damunt de SONINTRA (veg., en aquest sentit. el cap. 
11). En les taules de (496) s' d·lustren els efectes d'aquesta jerarquia en les 
formes aple (amb dues consonants final s amb la mateixa sonicitat), SIIere (amb 
dues consonants finals amb una sonicitat creixent), centre i mascle (amb tres 
consonants finals amb una sonicitat creixent). En cadascuna d'aquestes taul 
només s'han introdult les restriccions rellevants atenen! als candid:~ 
considerats en cada caso 

(495)Jerarquia mal/orqui 

MAx-Límit, NucLI. "'N/C, CONTIG-OI » SONINTRA, MAx(nas) » *Ce3 » 
MAX(+50n.), CONTIG-IO» MAX(- 50n.) >> DEP-IO 

(496) Mallorqui 

a. aple lapt! [,au,] 

laptJ MAx-LÍmit I Nuc CONTtG-OI SON DEP 

INTRA 

a. ['att] '1 

b. ['au] '! 

c. o- ['aua] i 
, 

d. ['ap] '! 

e. ['a.p,'] '! , 

b. sucre /sub! ['su.kr;;, J 

Isukrl MAX-
, 

Nuc I 'N/C CONTtG- SON MAX DEP 

Umit 01 INTRA (+50n,) 

a. ['sukr ] '1 

b. ['su.kr] '! 

c. ['su.kr] '! 

d. o- ['su.kra] 
, 

e. ['suk] '1 , 
f. ['su.kor] *' * 

q 
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c. centre Isentrl eseQ.tra] 

Isentr/ MAX- I Nuc l. 'N/e 1 CONTIG SON 'ee3 MAX D EP 

Límit • -01 INTRA ( +sont) 

a. ['seIJtr] ! i ' ! , 
, 

O"" b. ['Sell.tra] ! i 
, 

c. CseQ.tr] '! I I 
d. ['seQ.tr] I '! i 
e. ['seQt] " I 

, 
. 

f. ['seQ.tar] 
1 ¡ , 

'! 
, 

I 

d. mascle /maskIl ['mas.kl;'!] 

Imaskl! MAX- 1 Nuc I *N/C i CONTIG SON 'Ce3 MAX D EP , 
I I -01 (+50n.) Limit ! INTRA 

" 
, 

['maskl] I a. 
b. o- ['mas.kIo] 

, 
I ¡ , 

c. ['mas.kl] '! I 

d. ['mas.k)] '! 

['mask] " 
, 

e. 

e ['mas.kal] i i I '! 
, 

, 

En aquesta jerarquia de restncclOns, cal destacar la importancia d'una 
restricció com ara CONTtG-rO, ja que bloqueja la inserció intramorfica com a 
estrategia per satisfer SONICITAT lNTRASIL·LABrCA. Altres restriccions, 
rellevants per explicar la simplificació consomlntica, es mostren menys 
decisives per ex.plicar la inserció vocalica: és el cas, per exemple, MAx(+sont) 
o de MAx(-sont). Cal tenir en compte, tanmateix, que aquest grups 
consonantics finals sovint contenen consonants amb aquestes característiques, 
de manera que és important prendre-Ies en consideració. 

Per donar compte del comportament del menorquí i de l'eivissenc, 
simplement cal introduir les restriceions de bona formació siHábiea, adduides 
per al mallorquí, a les jerarquies proposades per al menorquí i l'eivissenc per 
donar compte de la simplificaeió de grups eonsonántics finals (497 , 498). En 
aquestes jerarquies, s'han obviat les restriccions irrellevants en el cas que ens 
ocupa. EIs efectes d 'aquestes jerarquies es poden observar en les taules de 
(499) i (501). Simplement, cal advertir que la restrieció MAx-Límit no pot 
ocupar una posició elevada en la jerarquia de I'eivissenc ja que bloquejaria la 
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simplificaci6 de grups consonántics finals (cf. camp * ['kamp]). Tal Com es 
justifica en el cap. 9. és important que en eivissenc les restriccions que 
protegeixen de l'elisió (MAx-C[ContrPA), MAx-C[ContrCont)) dominin la 
restricció SONlNTRA. 

(497) Jerarqllia menorquÍ 
MAX-Limit, NUCLI, *N/C, CONTlG-OI » SONINTRA, MAx-C[ContrPA] » 
CONTIG-IO, MAx(+sont), *CC3 » MAx-CfContrCont] » MAx(- sont) » OEP-
10 

(498) Jerarquia eivissenc 
NUCLI, *N/C, CONTlG » MAx-C[ContrPA]. MAx-C[ConlrCont] » SONINTRA » 

MAX- IO » OH-lO 

(499) Menorqui 

a. apte /aptl ['au.] 

/aptl MAX- i Nuc CONTIG SON MAX-C Max OEP 
Límit i INTRA I rContrPAl (- sonl) 

a. ['att] I *' 

b. ['aU] I *1 i 
c. cr ['at.t~] I * 

d. ['ap) *1 I * * 

e. ['a. p.!] 1 I *1 * 

b. :mcre Isukr/ ['su.kr;}] 

Isukr/ MAX-

I 
Nuc I ·N!C I CONTlO SON MAX'C MAX MAX·C D" 

Límil I T/I.'TRA [ContrPA] (+sont) (ContrContj 

,. ['sukrJ I '! 

b. ['su.k.c] *! : 

o. I'''.krl I '! i 
d. o- ['su.m] I I I 

, 

,. ['sukJ '! I I ! , , , 

f. ['su.k>'lr) I I ! ' ! 
, 

4 
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c. centre Iscntrl [ 'scl}.tr~ l 

MAX + 

I 
N I..'C 

, 
CONTlG SON M,\x·e 

MAX I "Ce] M AX-C DEP Iscntrf , 
Limlt - N/C , ¡,,'TRA [eonlrPA) (+50111) [ConlrComl 

I .. l'SCQtrJ " . 
b. C"" 'SCLJ .t~] I 

, 

o. r'SCLJ.l rJ 
, " ; , 

d. ('scl}.lfl " I I 
o. ('SCLJ I) " , , "1 , 

f. ['SCI).l;'lC] ' ! I 
, 

! 

d. IIIC/scle 100askll ['mas .kl;)] 

/mMkll MAX- 'oc i COl'.'TlG SON M ,\x-C MAX ·CCJ MAX-C DEP 

Limit "N/e 

I 
lNTRA [ContrPA] (+SOI1l) [ContrCollll 

,. ['maskl) " 
, , 

b. ,)" ('mas.kla] ! 
, 

, ['mas.kl] " 
d. ('mas.k,lj ' ! I 
,. ('mask] " ! . . , 

f. I'ma.<¡. k"lj I I " 
, 

, 

(500) Eivissenc 
NUCLI. *N/C, CONTIG» MAx-C{ContrPA ]. MAx-C[ContrCont] » SONINTRA» 
MAX-IO » OEP-IO 

(501) Eivissenc 

a. opte laptl ['ap. tJ] 

laptl Nuc ! CONTIG MAX-C MAX-C SON MAX DEP 
ICont,PAl rConlrContl INTRA 

a. ['apt] '! 

b. ['ap.t] *! ! 
c. o- ['ap.tdJ I 

, 

d. ['ap] I '! • 
e. ['a. pJt ] ! '! • 
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b. slIcre Isukrl { ' su.kr~l 

Isukrl NUCLl CONTIG MAX·C i MAX-C SON MAX DEP 
"N/e [ContrPA] i [ContrCont] lNTRA 

a. ['sukr] '! 

b. ['su.kr] '! 

c. ['su.krJ '! 

d. o- ['su.m] , 
c. ['suk] 

, '! , 
f. ['su.br] I '! ; 

, 

C. cemre Isentrl ['seg.tr.l] 

¡sentr! NUCLJ CONTlG MAX-C I MAX-C SON MAX DEP 
*N/C [ContrPAJ i [ContrCont] lNTRA 

a. ['seQtr] ! '! 

b. o- [ ' Sel).tf~] 
, , , 

c. ['sclJ·tr] '! I I 

d. Csetpr] " i 
e. ['seQt] I '! 

, 
f. ['seg.t;)f1 '! i 

, 

d. mascle lmaskll ['mas.kl;)] 

ImaskV Nuc I CONTlG MAX-C I MAX-C SON MAX DEP 

'N/C I [ContrPAJ I [ContrConlJ I NTRA 

a. ['maskl] '! 

b. o- ['mas.kl.] I , 
c. ['mas.kl] '! 

d. ['mas.kl] '! 

e. ['mask] 
, 

I '! , 
f. ['mas.k;,l] '! I , 

La jerarquia propasada per a I'eivisseoe també dóoa eompte deIs casos eo que 
les dues consonants subjacents no contrasten pel que fa al made i el lloc 
d'artieulaeió, ja que MAx-lO domina DEP-lO. Es pot observar eo la taula 
següeot: 

q 
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(502) ba/I/e lbaU./ ['ba,{.,{a J 

!bafJJ NUCLI I CONTIG MAX-C I MAX-C SON MA X DEP 

*N /C IContrPAJ , [ContrPAI INTRA 

a. ['ba,(,(J I '! 

b. O' ['baH.] L 
, 

c. ['ba.L(j '! ! 
d. ['ba".Á] " i 
c. ['baÁ] I " 
f. ['ba.Á,Á] '! I 

, 

Tal com s'ha avao,at en diferents puots del treball, el fet que les seqüéncies 
subjacents de semivocal més líquida es resolguin amb inserció voca.lica (cf. 
lajr! ['aj",]) sembJa requerir una escala de sonieitat en qué les líquides i les 
semivocal s ocupen la mateixa posició, de manera que, per la mateixa raó que 
s' insereix una vocal en els casos del tipus centre, s'insereix en els casos de 
ti pus aire (veg., eo aquest seotit, el cap. 5 i el cap. 8, en que es donen altres 
arguments a favor d'aquesta escala): 

(503) Escala de sonicitat de més a rnenys sonicitar) 
VOCALS > EMIVQCALS Li UIDE > VIBRANTS > NASALS > FR1CAT1VES > OCLUSIVES 
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11. UN CAS ESPECIAL RESPECTE DE LA INSERCIÓ VOCÁLICA: LA PRIMERA 

PERSONA SINGULAR DEL PRESENT D' INDlCA TlU 

1 l.!. DESCRIPCIÓ 

Les formes verbals corresponents a la primera persona singular del present 
d'indicatiu en balear mereixen una secció independent perque mostren un 
comportament del to! peculiar en el marc de la fono logia del cata la. En la 
secció anterior, s'ha indicat que les seqüencies finals integrades per consonants 
amb la mateixa sonicitat o amb una sonicitat creixent es resolen amb inserció 
d'una vocal epentetica. Aquest, pero, no és el comportament que mostrcn les 
formes verbals de primera persona singular del present d'indicatiu en balear,ja 
que, tot i estar integrades per grups consonantics finals amb la mateixa 
sonicitat o amb una sonicitat creixent, no insereixen una vocal epentética. Es 
pot observar en les formes que es detallen a (504), en qué les dues consonants 
finals tenen e ls mateixos valors de sonicitat, i en les formes de (505) i (506), en 
qué els dos segments finals integren un grup consonantic amb una sonicitat 
creixent. Les fonnes nominals amb una estructura segmental subjacent idéntica 
es resalen amb la inserció d'una vocal epentetica. 

(504) 

afee/ l.fEktJ [ •. 'fEII]-[ • .'fEkt] (ef. pacle ['pat.t.]- ('pak.t.]) 

respee/ IroSpEktJ [roS' pEtt ]-[ ros. 'pekt] (ef. respecle [roS.'PEt.!.]) 
ve!l Iv.tll ['v.l1] (ef. baIle ['baU.]) 
condemn /kundemn/ [kuQ. 'denn ]- [kUl}. 'demn] (cf. himne [!in.n;}]-['im.nd]) 

(505) 

pene/,. Ip.netrl [p • .'netr] (ef. lealre [te'a.tro]) 
involucr linvolukrl [illJ. vo.' lukr] (ef. pulcre ['pul.kro]) 

empedr I.n##pedrl [.m.'petr] (ef. !ladre ['Áa.óro]) 

alegr I.legrl [ •. 'lekr] (ef. agre ['a.yr.]) 
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enlair hmlajrl 
cuin Ikujnl 
enllaun /;Jn##ÁawnJ 

[ol.'lajr] 
['kujn] 
[oÁ.'Áawn] 

(ef. aire ['aj.ro]) 
(ef. ) 

(ef. __ ~ 

L'excepcionalitat d'aquestes formes verbals no se circurnscriu al terreny 
siHabic, sinó que s' estén a altres ambits de la fonologia . En aquestes formes 
verbals, en efecte, no hi operen tot un conjunt de processos fonologics que són 
actius en altres contextos morfologics, com és la flexió nominal. 

En mallorquí i menorqui, per exemple, és molt freqüent un procés d'elisió 
que afecta les -r posttóniques finals (fresor [!ro.'zo]); la incidencia del procés és 
especialment acusada en aquestes dues varietats, per tal com afecta fins i tot 
els mots monosil·lábics (cf. mar ['mal, cor ['b], etc.). Les formes verbals de 
primera persona singular del present d'indicatiu que acaben en -rar, tanmateix, 
conserven, contra tot pronóstic, la rótica final (veg. Bibiloni 1983, Serra 1996): 

(508) 

mil' 
consider 
desesper 
admir 

/rnirl 
Ikonsiderl 
Idos##osperl 
lod##mirl 

['mir] 
[kun.si. 'óer] 
[do.",s. 'per] 
[;Jm.jmir] 

(ef. marí/im [m;J.jrLtim] - mar rma)) 
(ef. freso ret [tr:;l.zu.jC<)t] - fresar [trd.jZJ]) 

(cf. amarós [:;).mo. jros] - amor [:;).Jmo]) 
(ef. afavarir [o.fo.vo.'ri]-favar [fo.'vo]) 

Tampoc no presenten elisió les -n posttóniques finals d'aquestes formes 
verbals (veg. Llore! 2002b, 2002c), a diferencia del que acorre en les formes 
nominals, que elideixen tata -n final precedida de vocal tónica. 

(509) 

deman 
man 

aren 

Idoman! 
Iman! 
loIon! 

[do.'man] 
['man] 
[o. 'lon] 

(ef. sabans [so. 'pons] - sobó [so.'po]) 
(ef. mans rmans] - ma rrna]) 
(ef. alens [o.lens] - olé [0.'10]) 

En eivissenc, com en bona part de varietats del catahi, les fonnes nominals 
acabades en nasal o lateral seguides d'oclusiva homorganica experimenten un 
procés de simplificació que consisteix en I'elisió de ¡'oclusiva final. Aquest 
procés, pero, no sol operar en les fonnes verbals corresponents a la primera 
persona singular del present d'indicatiu. 
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(510) 

can! 

sa/l 

acamp 

ronc 

Ikantl 

Isalt1 

I.kanpl 
IronkJ 
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['k'Qt] 
['sah] 
[ • .'kamp] 
['roDk] 

(ef. sall/ ['san]) 
(ef. mol/ ['mol]) 
(ef. eamp ['kam]) 
(ef. song ['saDk]- ['saD]) 

En la majoria de varietats del balear, el proeés d'afrieaeió que afecta tota 1:) 
subjacent en posició final en les fonnes nominals tampoc no opera quan es 
tracta de la primera persona singular del present d'indicatiu: 

(511) 

puig Ipu:) ['puS] (ef.pujar [PU,'3a]) 
estoig Isto:) [as,'toS] (er. es/ajar [os,tu,'3a]) 
enveig l.nvE:) [onJ. 'vES] (er. envejar [.Il) ,Va,'3']) 

Finalment, en bona part de varietats del balear, tampoe no opera el procés de 
semivocalització que afecta les fricatives labiodentals sonores en posició final 
quan es traeta de la primera persona singular del present d'indicatiu; en aquests 
casos, opera només un procés d'ensordiment de la consonant fricativa: 

(512) 

lIev I f.evl ['f.e!] (eL neva Cne.va] - neu ['new)) 
prov Iprovl ['pro!] (eL meva ['me.v;:!] - meu ['mew]) 
aprov I.provl [., 'pro!] (cf. nociva [nu.'sLv3] - lIocfu [nu,'siw]) 
eav Ikavl ['kat] (cf. viva ['vi.v;;,1- viu ['viw]) 

Fins ara s'han estudiat un conjunt de casos en que un determinat procés no 
opera tot i que es compleixin les condicions estructural S perque aquest operi. 
Juntament amb aquests casos de subaplicació o infraaplicació d'un procés 
(d'epentesi, d'elisió, d'africació, de sernivocalització, etc.), és possible trabar, 
en aquestes formes verbals , la sobreaplícació d'un procés, aixo és, I'aplicació 
d'un procés tot i que no es compleixin les condicions perque aquest operi. Tal 
com s'ha assenyalat en el capítol 3, en menorquí l'assimilació regressiva de 
1l0c d'articulació solament opera quan la segona consonant del grup 
consonimtic implicat es troba en la posició d'obertura sil·h\bica. Per aixó, es 
remarcava, I'assimilació no opera mai en posició de final absolut. Els grups 
consonimtics heterorganics finals que es traben en les formes verbal s 
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corresponents a la primera persona singular del present d'indkatiu, malgrat 
aixo, experimenten el procés d'assimilació regressiva de Iloc d'articulació: 

(513) Menorqui 

jix 

re/ax 
col'laps 
prems 

11.2 ANÁUSt 

l fiksl 

Ir.laksl 
Ikulapsl 

/premsl 

['fits] 

[ro.'lats] 

[ku.' lats] 

['prens] 

(efjix ['fiks] adj.) 
(er. retar [ra, 'laks] subst.) 
(ef. eops ['kaps]) 
(ef, IIIIIIIS ['"urus]) 

El comportament especial de les formes verbal s corresponents a la primera 
persona singular del present d'indicatiu, especialment el que s'il'lustra en els 
exemples de (505-506), ha estat analitzat des de diferents punts de vista. 

La primera analisi formal d'aquests grups consonantics finals es traba en 
els (reballs de Dais (1993a, 1993b), L'autor basa la seva anlilisi en un treball 
de Gussmann (1992) dedicat al consonantisme del palones, El polones, com el 
balearic, presenta grups consomlntics finals que transgredeixen les restriccions 
universals de sonicitat intrasil'libica (cr naste[mstfp] 'conseqüencia gen, 
plur.') . Aquestes formes no només transgredeixen les restriccions 
intrasil'!abiques sinó que. també, violen una restricció específica del palones 
que prohibeix les consonants obstruents en la posició de coda sil'libica. Per tal 
d'explicar la violació d'aquesta restriceió i la presencia d'aquests grups 
consonantics final s dificils des d' un punt de vista sil'labic, Gussmann propasa 
que aquests grups consonantics finals es corresponen a una consonant sonant 
sil·labificada en la posició de coda més una obertura complexa que ha estat 
desil'labificada a causa de I'elisió de la vocal; aquesta vocal hauria actuat, en 
un estadi previ de la derivació, de nucli d'una sí Haba amb una obertura 
formada per les consonants que segueixen la sonanl. Dais (1993a, I 993b), 
seguint de prop aquesta proposta, estableix que els grups consonimtics finals 
de les formes verbals de primera persona del present d' indicatiu no són codes 
sinó obertures d'un nucli buit, sense contingut segmental. Un morfema 0, 
corresponent a la primera persona singular del present d'indicatiu, legitimaria 
aquesta posició siHabica sense contingut segmental; }'absencia d'aquest 
morfema 0 explicaria l'aplicació d'epentesi en les foones nominals: 
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(514)Dols( 1993a, 1993b) 

a. empr l.nprlZll ['.m.pr] 
ob,. 10brlZll ['o.pr] 
en/r lontrlZll [" Q.tr] 

b. membre Imenbrl ['mem.br.] 
pobre Ipobrl ['po.~r.] 

centre Isentrl ['sel}.tro ] 

En un artiele publicat I'any 1996, Ools & Wheeler analitzen aquests grups 
consonantics finaIs des d'un altre punt de vista. En aquest artiele intenten 
simplificar I' estructura si l'''\bica del mallorquÍ al grau milxim assumint que la 
síl'laba en aquesta varietat esta formada exclusivament per un nucli , una 
obertura i una coda associada a una sola consonant. Qualsevol altra consonant 
en posició fmal és considerada una obertura. Per tant, qualsevol grup de 
consonants en posició final és interpretat coro una coda uniconsonimtica més 
una obertura fOImada per una o dues consonants. Tat ¡que universalment és un 
nucli el que legitima una obertura, els autors propasen que, en situacions 
marcades, I'obertura també pot estar legitimada pel costat dret d' un domini 
prosódico 

La proposta, atractiva a primer cop d' ull, presenta alguns problemes 
derivats de la generalització establerta a partir d' unes estructures que haurien 
de ser considerades excepcionals: si el costat dret d'un domini prosódic 
legitima obertures sense nucli siHabic en formes verbals com ara empr o centr , 
que impedeix aquesta legitimació en les formes nominals del tipus membre o 
centre?; com és que en aquests casos s'insereix una vocal? De fet, els autors 
consideren que aquestes vocals final s en les formes nominal s no són 
epentetiques sinó que es traeta d'al'lomorfs del morfema 'masculí' (cf. membr
e Imembr+./) o part del radical (cf. sempre Isempro/). Com ha estat advertit en 
altres treballs (Pons 200 1, Lloret 2003), aquesta aproximació complica 
innecessariarnent la infonnació continguda al lexicó i implica la perdua de 
certes generalitzacions sobre I'estructura de la lIengua catalana. 

Per aquesta raó, resulta més convincent, tal com proposa Ools (1993a, 
1993b), proposar que és el morfema de primera persona singular M el que 
legitima aquestes estructures finals. De fet, una analisi en aquests termes és la 
que proposa Serra (1996). L'autor dóna una justificació d' aquests grups 
cODsonantics final s assumint l'existencia d'un morfema extrasegmental (aixo 
és, un morfema sense contingut segmental) en les fonnes corresponents a la 
primera persona singular del present d'indicatiu. L'absencia d'aquest morfema 
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extrasegmentaJ en les formes nominals explicaria la inserció de la vocal 
epentetica. 

La mateixa explicació rebrien els casos estudiats a (507-512); en aquestes 
formes verbals no hi operen els processos regulars d'elisió de n i r 
posnoniques, d'africació de 1:) final , de semivoealització de Ivl final, etc., 
perque aquestes COI1sonants no es traben en el context d'aplicació d'aquests 
processos (1a posici6 de coda) sinó que es troben sil'labificats en la posició 
d'obertura, i, dones, prategits per aquesta posició. La sobreaplicació de 
I'assimilació regressiva de Uoc d'articulació en menorquí pOI rebre també un 
traclament adequat en aquest marc: la segona consonant d'aquests grups es 
troba sil' labificada en la posició d'obertura, context imprescindible perque es 
produeixi I'assimilació de 1I0e. 

Un problema de tipus teórie inherent a les analisis de Ools (1993a, 1993b) i 
Serra (1996) és que la presencia del morfema extrasegmental es justifica 
apeHant a aquest comportament excepcional i que aquest comportament 
excepcional es justifica per la presencia del morfema extrasegmenta1. Per tant, 
es recau en una argumentació cíclica. D'altra banda, els autors no exploren les 
conseqüencies que una analisi com aquesta té en la flexió nominal, en que es 
podrien adduir altres morfemes 0 extrasegmentals (i.e. morfema 'singular' , 
morfema 'masculí'), tot i que aixo no interferiria en l'estructura sil·léibica 
(Ools 2000, Pons 200 1, Lloret 2003). 

Al marge de les limitacions de tipus teoric esmentades fins ara, les formes 
verbals corresponenls a la primera persona singular del present d'indieatiu 
estan subjectes a un conjunt de processos que posen en. dubte la conveniéncia 
de tractar aquestes consonants finals com a obertures. Es el cas, per exemple, 
del procés d'ensordiment que afecta les obstruents finals d'aquestes formes 
verbals; aquest procés afecta tant les consonants que es traben en posició de 
final absolut, precedides de vocal (SISa) o de consonant (515b), com les 
consonants que es troben seguid es de líquida (SISe): 

(515) 
a. pos Ipozi ['pos] (cf. posar [pu.'za]) 

acab I.kabl [ •. 'kap] (cf. acabar [ •. k,. 'pa]) 

ajud 1·3ud! [·· '3ut] (cf. ajudor ['.3u.'5a]) 

llev IÁevl ['f.e!] (ef.llevar [f. • .'v.]) 

renov Iran"Jvl [r • .'no!] (cf. renovar [r<).nu.'va]) 

jesteig Ifest.d:) [f.s. 't.íD (cf.festejar [f.s.tEd'd3a]) 



Aquest procés d'ensordiment, que es relaciona amb la posició de coda, és 
dificil de justificar en un marc que considera que aquestes consonants finals 
són obertures i no codeso Si aquestes consonants estan siHabificades en la 
posició d'obertura, i és aquesta posició la que les protegeix d'experimentar els 
processos regulars en el dialecte, com és que al mateix temps experimenten 
aguest procés d'ensordiment? 

Dols & Wheeler (1996), per donar compte d'aquest comportament 
ambivalent, interpreten que les obstruents finals de formes com ara pos, /levo 
arregl es troben; en un primer estadi de la derivació, en la posició de coda i 
que, posteriorment, són transferides a la posició d'obertura; i és en aquella 
primera posició on perden els valors de sonoritat. Aquesta interpretació és 
válida per als casos apuntats (del tipus pos, l/evo arregl), pero no pas per als 
casos exposats a (5l5b; cf. enfang, reserv), ja que les obstruents final s 
d'aquestes fonues no es troben en cap estadi siHabificades en la posició de 
coda segons la mateixa análisi propasada pels autors. D'altra banda, si aquest 
estadi intermedi de sil'labificació en la posició de coda justifica el procés 
d'ensordiment, com és que no és determinant per a altres processos com el 
d'elisió de les n i r posttoniques o el de semivocalització de Iv!? Els autors, 
d'altra banda, consideren que en casos com ara sembr o sembl es manté la 
sonoritat del segment obstruent perqué -argumenten- en cap moment 
s'associa a la posició de coda. Cal advertir, peró, que no és clar que les 
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obstruents finals de formes com ara semhr i sembl siguin sonares (veg., per 
exemple, Recasens 1993, Pons 2000 o Lloret 2003) . 

En algunes varietats del mallorquí opera un altre fenomen que també posa 
en dubte la conveniencia de tractar aquestes consonants finals com a obertures 
d'un nucli bui!: és el procés de semivocalització que afecta la Ivl final deis 
verbs en - var (cf. I/ev ['Áew)). Si aquestes consonants són considerades 
obertures no haurien d'experimentar aquest procés de semivocalització, que es 
relaciona amb la posició de coda. 

És per aixo que a Pons (2001), en qué s'analitzen els casos d'infraaplicació 
d' epéntesi exposats a (505-506) i els casos de sobreaplicació de I'assimilació 
regressiva de 1I0c d'articulació (513), s' abandona aquesta interpretació basada 
en la condició sil·labica d'aquestes consonants finals, i es propasa que les 
formes corresponents a la primera persona del present d'indicatiu es 
comporten de manera diferent que les formes nominals a causa de la pressió 
que exerceixen altres formes dins de1 mateix paradigma verbal. Aquesta 
pressió pot actuar tant per contrast (eas en que s'evita l'homofonia) eom per 
analogia (cas en qué el radical compartit per les formes verbals del paradigma 
tendeix a l'homogenertzació). A continuació, s'exposa i revisa la proposta feta 
en aquest treball. 

La manca d' aplicació d'epéntesi es basa, seguint la proposta de Kenstowicz 
(1996), en I'activitat d'una restricció que prohibeix la presencia de dues 
formes identiques en el marc del mate ix paradigma. Aquesta restricció és 
definida a Pons (2001) tal com segueix (per a una revisió d'aquesta 
aproximació, podeu consultar el treball més recent de Pons, en premsa): 

(516)PARADlGMATIC CONTRAST (pe): For n members of a paradigm X 3 n 
surface realizations that are different for at least one property. (Identical fonns 
in a paradigrn ara prohibited.) 

Aquesta restriceió, dones, seria la responsable que en casos com ara compr, 
sembr, centr, etc. no s'insereixi una vocal epentetica perque aixó donaria lloc a 
dues formes foneticament identiques en el paradigma verbal, la corresponent a 
la primera persona singular del present d'indicatiu i la corresponent a la tercera 
persona singular del present d' indicatiu, en que la [o] final es correspon amb el 
morf de mode/temps deIs verbs de la primera conjugació: 



La restri~eió ,CO~TRAST PARADlGMÁ HC (CP) és la responsable del bloqueig 
del proees d epentesl , en aquestes fonnes verbals: situada per damunt de 
SO~ICITAT INTRASIL'LABICA, en efeete, bloqueja el proeés d 'epentesi, ja que 
aIXQ ~onana lIoc a dues faroles forrnaIrnent identiques en el mare del mateix 
paradlg~a, En les taules de (519), es poden observar els efeetes d 'aquesla 
restncclO en mallorquí. 

a, 

b, 

c, 

d, 

e. 

(51 8) Jerarquia de restr¡ccions mallorqui 

~AX-Límit. NUCLI, *N/C, CONTIG-Ol » CP » SONINTRA, MAX(nas) » 
CC3 » MAx(+sonl), CONTIG-IO » MAx(- sonl) >> DEP-IO 

(519) Mallorquí 

a, adopl /odoptl [o'50tt] 

/odoptl MAX- NUCLI I CONTIG-OI CP SONINTRA MAX 
(cc. [o.'50Uo]) Límit ( sonl) 

[o,'(jOUo) i ., , 
O' [o, '50tt) 

* 
[o,'50tt) ., 
[o,'50p) *' * 
[o.'oo.pot) I *' 

DEP 

* 

* 
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b. cel1ll' /sentr/ ['sel1tr] 

Isentrl MAX- ' N/C CONTIG- CP SONINTRA ' CC3 MAX DEP 
(cc. ['sel,!.tro]) Límit 01 ( -sonl) 

a, ['se!,!.tro) *' * 
b. O' ['se!,!tr] * * , 
c, ['se!,!.t¡] '! 

d. ['se!,!l] ., 
e. ['se!,!.tor] 1 

., * 

Per donar compte de] comportament del menorquí i de l'eivissenc, simplement 
cal situar la restrieeió CONTRAST PARADlGMÁ TIC per damunt de la restrieeió 
SONICITAT INTRASIL'LÁBICA, 

Lloret (2003) retreu, eneertadarnent, alguns problemes d'aquesta proposta, 
Per exemple, són molts els casos en que dues fonnes verbals identiques 
coincideixen en el mare del mateix paradigma verbal: és el cas, per exemple, 
de les formes corresponents a la primera i a la tercera persona singular de 
diferents temps verbals, com ara l' imperfet d'indieatiu (ef. can/aval o el 
present de subjuntiu (ef. cantil, La restrieció CONTRAST PARADlGMÁTIC podria 
ocasionar, erróniament, ¡'elisió del darrer segment d'aquestes fonnes verbals 
(ef. canlava '[ka!,!.'ta!], canti '['ka!,!t]), Aquests problemes són salvables si es 
redueix el poder d'aetuaeió de la res trie ció CONTRAST PARADIGMÁTICo Cal 
assumir, en aques! senti!, que aquesta restricció po! bloquejar processos pero 
no pas desencadenar-ne: restriccions com la ja estudiada CONSISTENCIA 
MÉTRlCA o REALlTZEU-Morfema (segons la qual tot morfema ha de tenir una 
realitzaeió fonetiea en la fonna superficial) sembla que bloquejarien els efeetes 
de la restrieeió CONTRAST PARADIGMÁTIC en aquests casos, Més insalvables 
són, en eanvi, les Iimitaeions de laproposta basada en el CONTRAST 
PARADlGMÁ TIC que es relacionen amb els verbs de la segona conjugaeió i la 
tercera eonjugació del balear, Tal eom assenyala Lloret (2003), en el mare 
d'aquestes conjugacions es detecten diferents casos en que ¡es formes 
corresponents a la primera i la tercera persona singulars del present d'indicatiu 
són formalment identiques (520), En aquests casos, a diferencia deis que s'han 
estudiat just ara, els efeetes de la restrieció CONTRAST PARADIGMÁTIC no es 
poden matisar amb cap tipus de restricció. 
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(520) Balear (Llore! 2002b) 

a. Mallorquí (algunes varietats) 

car,. !kan/ ['kor] oh,. 
corres /korr+zJ ['kors] obres 
carr /koee/ ['kor] obr 

b. Balear (general) 

mor Imor! ('morJ 
mors Im:Jr+zJ ['mors] 
mor Imorl ['mor] 
umpl /unpV ['wnpl] 
umpls /unpl+zI ['ums ]-['uns] 
umpl /unpV ['umpl] 

/obrl 

/obr+zJ 
/obe/ 

['opr] 
['opr H'ots] 
['opr] 
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És per aixa que Lloret (2003), seguint la proposta de McCarthy ([2001] 2005), 
interpreta que la infraaplicació de la inserció vocalica en aquestes formes 
verbals del balear (i també de l'algueros) és un efecte de les restriccions que 
donen compte de les relacions de fidelitat que s'estableixen entre els membres 
d'un paradigma flex iu; la inserció vocalica en les primeres persones del 
present d'indicatiu que transgredeixen l'escata de sonicitat (cf. compr) es 
veuria bloquejada, segons la seva proposta, per la restricció OP-DEP-V. La 
inserció d'una vocal en una fanna com ara compr, en efecte, implica cinc 
violacions d'aquesta restricció, ja que la resta de membres del paradigma 
flexiu no insereixen cap vocal epentetica. La sobreaplicació de la inserció 
voca.lica en la resta de membres del paradigma - tina altra estrategia possible 
per tal de matenir la uniformitat del paradigma flexiu i per satisfer, per tant, la 
restricció OP-DEP-V- no és viable, ja que di verses formes del paradima 
verbal, amb terrninacions verbals comenyades en vocal (cf. compres, compren, 
etc.), transgredirien la restricció de marcatge en contra de les seqüencies de 
vocals adjacents posttaniques (*VV), la qual ocupa un nivel! important en la 
jerarquia de restriccions del balear (cf. *[kum.'pe,am]). 

Cal tenir en compte, no obstant aixi>, que hi ha altres dades del balear que 
justament prenen la direcció contraria a les dades que s'exposaven a (520), ja 
que primera i tercera persona singular difereixen en alguna característica. En 
menorquí, per exemple, la tercera persona (i la segona persona) singulars del 
present d'indicatiu del verbs córrer i abrir presenten una vocal final (521). La 
inserció no és dóna, en canvi, quan es tracla de la primera persona singular. El 
mateix comportarnent es constata, nornés en el cas del verb córrer, en diferents 
varielats del mallorquí (Sóller, Esporles i Palma) i en eivissenc (522a). En 
moltes varietats del mallorquí i de l'eiyissenc, la primera i la tercera persona 
singulars del verb abrir tampoc no coincideixen, perque la tercera persona és 
['ojlri] i no pas ['opr] (522b). En mallorquí (Sóller, Arta, Esporles, son Cervera), 
és freqüent l'elisió de la rarica final en el cas de la tercera persona del present 
d'indicatiu del verb morir (523). Quan no es dóna aquest fenomen, és possible 
trobar formes corresponents a la primera persona del present d'indicatiu amb 
un segment velar final o diftongació de la vocal del radical. 
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(521) Menorquí 

a. corr fkorrl ['kor] 
corres lkorr+zI ['ko.ros] 
corre Ikorrl ['ko.ro] 

b. obr lobrl ['opr] 
obres 10br+zJ ['o. pros ] 
obre lobrl ['o.pro] 

(522) Eivissenc i mallorquí (algunes varietats) 

a. corr /korrl 
corres Ikorr+zJ 

corre Ikorrl 

b. obr /obrl 
obres /,br+7.1 

obre l'Jbe/ 

['kor] 
['ko .ros] 
['ko.ro] 

['opr] 
['o. pros] 
['o.pri) 

(523) Mallorquí (algunes varietats) 

a. mor ¡morl ['mor) 
mors Imor+zJ ['mors) 
mor Im'JrI ['mo) 

b. mor ¡mor! ['mujr) 
mors /mOf+zJ ['mors) 
mor Imor! ['mor) 

L'activitat de la restricció CONTRAST PARADlGMÁTlC DO és suficient, 
tanmateix, per donar compte de formes com les exposades a (521 -523), ja que 
no hi ha cap mena de mecanisme que detennini quina és la fonna que exerceix 
la pressió i quina fonna és la que rep els efectes d'aquesta pressió. La inserció 
vocálica en les formes de (521-522), en efecte, podria afectar la primera 
persona i no pas la tercera persona. Es podria estipular, aixo sí, que la tercera 
persona és la que experimenta els processos fonoli>gics regulars (i.e. procés 
d'epentesi) en tant que és la menys marcada morfoli>gicament. UDa altra 
possibilitat seria considerar que el morfema de mode/temps corresponent al 

LA TEORIA DE L'OPTIMITAT. UNA INTRODUCCIÓ APLICADA AL CATALÁ DE LES 1. BALEA RS 349 

present d'indicatiu, que no es manifesta en els verbs de la segona i tercera 
conjugació, té dues possibles realitzacions, 0 i [J]. La primera seria la 
seleccionada per defecte en els verbs d'aquestes conjugacions (cf. senr, tem) i 
la segona seria seleccionada per satisfer la restricci6 SONICITAT 
lNTRASIL·LÁBlCA. Aquestes s6n qüestions que es deixen obertes per a futures 
investigacions. 

El cas de l' eivissenc, en que hi ha infraaplicació de simplificació de grups 
consonántics finals (ef. can/ ['kaQt)), s 'explica perque les formes verbals de 
primera persona del present d' indicatiu no reben la pressi6 analógica de cap 
forma verbal (cr. cantes, canta, cantem, en que el segment oclusiu del radical 
és conservat), a diferencia del que acorre en les formes nominals, en que les 
fonnes de plural, amb simplificació motivada per qüestions de marcatge (cf. 
pon/s ['pons]), exerceixen pressió damunt de les formes de singular (cf. pont 
['pon)) (veg. el cap. 9). 

A Pons (2001) també s'estudien els casos de sobreaplicació de 
l'assimi1ació regressiva de 110c d'articulaci6. Fonnes com arafix ['fits] o relax 
[ro.latS] no haurien de mostrar assimilació regressiva de 110c d'articulació, ja 
que en menorquí és imprescindible, perque operi aquest procés, que ]a segona 
consonant es lrobi en la posició d'obertura sil·lábica, tal com desmostren les 
realitzacions pocs (cf. [Ip~ks]), sense assimilaci6, i pocs amics Lp~d.éiZ~.'miks] o 
poc segur [pot.íSo. 'yu), amb assimilació regressiva de 110c. La jerarquia que 
dóna compte d'aquest comportament és la que figura a (524): 

(524) COMP(OBCOPA) >> IDENT(PA) >> COMP(PA) 

Amb aquesta jerarquia de restriccions no es pot explicar ¡'assimilació 
regressiva de Iloc d'articulació en un cas com ara fix , ja que les dues 
consonants finals es troben en la posició de coda i, per tant, I'assimilació no és 
esperable. L'assimilació en aquests casos es po! explicar apeHant a una 
restricci6 responsable de la uniformitat del paradigma. Tal com es pot observar 
en les formes de (525), la resta de formes del paradigma experimenten 
assimilació, perque en tots aquests casos la segona consonant es troba 
siHabificada en la posició d' obertura. 

(525) Menorqui 
iflks+o+zI 
l fiks+ol 

/fiks+a+mI 
!ftks+a+wl 

['fit.íSos) 
['¡¡t.íSo 1 
[fit.1sam) 
[fit.1saw) 
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If¡ks+o+nI ['fitE,n] 

La pressió analógica que totes aquestes formes exerceixen damunt de la ,forma 
corresponent a la primera persona singular explica l'assimilació regressl,va ~~ 
!loe d'articulació en aquest context. Es tractaria d'un cas de sobreapllcac~o 
d'un procés a causa de la pressió que exerceixen els membr~s del .matelx 
paradigma. Seguint el model deis paradigmes optims, explotat Ja en d,ferents 
punts del treball, la restricció responsable de la sobreaplicació de l'assimilació 
regressiva de 1I0c d'articulació és PO-IDENT(PA), segons la qual totes les 
formes d'un paradigma flexiu han de tenie la mateixa especificació pel que fa 
al lloc d'articulació; en la resta de membres del paradigma, l'assimilació 
regressiva de lloc d'articulació s'explica a través de la restricció de marcatge 
COMP(PAOBCO). És a causa de la restricció OP-IDENT(PA), peró, que una 
forma com arafix presenta assimilació regressiva de lloc d'articulació, malgrat 
la posició siHábica deIs sons implicats. 
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