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I.INTRODUCCIÓ

1. Aquesta exposició sobre fonética segmental comparada del catalá i
de l’anglés no pretén ésser ni especialitzada ni exhaustiva. Provarem de
precisar i comparar les tendéncies fonétiques d’ambdues llengües i de fixar
la metodología més apropiada per a fer-ne partícips catalans que estu¬
dien l'anglés i anglesos que estudien el católa. L’exposició s’inscriu en la
línia de la fonética i la fonología comparades. És, en conseqüéncia, un
treball de lingüística aplicada.

2. El sistema de transcripció escollit és l’alfabet de la Association
Phonétique Internationale (en anglés, I.P.A. - International Phonetic As¬
sociation; en catalá, A.F.I. - Associació Fonética Internacional) amb algunes
modificacions, reproduit a Fig. 1.

3. Cal, en primer lloc, destriar clarament fonética de fonología. Amb-
dues disciplines tracten formalment fets relatius al pía d'expressió fónica.

La fonética permet d’avaluar la substancia fónica com a fet articulato-
ri, acústic i susceptible d’ésser percebut auditivament. Així, per exemple,
les ones sonores corresponents a les emissions fóniques deis mots catalans
pa i sa presenten característiques acústiques que fan possible la dife-
renciació deis sons oclusiu ([p]) i fricatiu ([s]).

La fonología defineix el conjunt de regles que, a partir d’un sistema
abstráete de possibilitats fóniques, generen un seguit de realitzacions
fonétiques en circumstáncies contextuáis determinades. És, peí que fa
al catalá, el cas de la regla que prediu que la realització en posició final
absoluta de mot corresponent a la consonant líquida vibrant és sistemáti-
cament [r] i mai [r]. Evidentment, aquesta regla possibilita les pro¬
nuncies [kar] car, [pur] pur, pero no les inexistents [kar], [pur].

En contraposició amb el métode d’estudi fonológic portat a terme per
Pescóla estructuralista, basat en els conceptes operatius de fonema i
oposició fonológica, els fonólegs generativistes tracten amb segments
subjacents i regles fonológiques. El cas esmentat al parágraf anterior pot
ésser formalitzat així:
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Segment subjacent: r
Regla fonológica: r —» [F] / //=

Segons aqüestes indicacions, i tal com hem exempliñcat, r subjacent
presenta sistemáticament la realització fonética [r] en posició final ab¬
soluta.

4. Una llengua concreta presenta una tria particular de possibilitats subs¬
tanciáis —fonétiques— i funcionáis —fonologiques.

El catalá, en aquest sentit, mostra un quadre de sons consonántics
palatals més complet que l’anglés (compareu Figs. 7 i 8). Ambdues llen-
gües estructuren el tret de substancia fónica articulacions consonántiques
emeses a la zona palatal de forma diferent.

L’aparició contextual a la cadena fónica del so fricatiu dental [cf] en
anglés i en catalá prova la tesi de tria particular de possibilitats funcionáis:

anglés catalá

posició inicial [ áf i z] this

posició medial ['fa: $3] father [’kaSa] cada (posició medial
exclusivament)

posició final [wiS] with

5. Convé fer unes precisions relatives a l’accepció concedida ais termes
fonética i fonología en aquest Ireball.

Partim d’una análisi comparativa entre els sistemes de realització
fonética d’ambdues llengües. Les nostres classificacions i descripcions resten
fonamentades sobre aspectos rellevants de substáncia fónica i es basen en
l’análisi de I’activitat deis órgans articulatoris.

Adoptem un criteri diasistemátic i, per tant, presentem dades refe-
rents a totes les varielats del catalá. En general, pero, donem priori-
tat al dialecte catalá oriental central. Peí que fa a l’anglés, únicament
l’anglés meridional ha estat pres en consideració (vegeu Fig. 2).

6. La descripció fonológica que duem a terme indica la capacitat d’apa-
rició contextual de sons lingüístics. No creiem convenient l’exploració de
segments subjacents ni la formalització de regles fonologiques (vegeu apar-
tat 1.3), car aquests elements de descripció pressuposen una bona prepa-
ració teórica i práctica en fonología generativa.

7. És tasca del pedagog preparar l'alumne sobre qüestions generáis
de métode abans d’aprofundir en un estudi sistemátic de sons corres-
ponents a llengües particulars. L’estudiant ha de conéixer, posem per cas,
a nivell d’identificació i producció, el sistema de vocals cardinals (ve¬
geu Fig. 3). De l’aprenentatge deis principis metodológics i teórics de la
fonética experimental depén la rápida assimilació —passiva primer, activa
després— del sistema fónic de qualsevol llengua.
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Fig.2.Divisiódialectaldelcataláidelimitaciódel’anglésmeridional.



8. En aquest estudi, partim deis conceptes vocal/consonanf entesos en
termes articulatoris. Durant l’émissió d’una articulació vocálica, Taire
subglotal no troba impediment a les regions supraglótiques. Alternativa-
ment, el tipus d’impediment supraglótic determina la classificació de les
articulacions consonántiques.
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II. VOCALISME

1. Conceptes basios

Fonética: a) Parámetres articulatoris de classificació del sistema de
vocals cardinals i de sistemes de vocals de llengües
particulars
— desplapament lingual antero-posterior
— grau d’obertura de la cavitat bucal
— grau de labialització

b) Atribuís fónics del so vocálic
— qualitat vocálica
— duració vocálica
— intensitat vocálica
— to vocálic

c) Naturalesa del nueli vocálic
— nueli vocálic simple
— nueli vocálic compost

Fonologia: a)
b)

Funció sil-lábica de l’element vocálic
Subsistemes vocálics corresponents a les posicions
átona i tónica.

El significat d'aquests conceptes és caracteritzat ais apartats II.2-II.6.

2. Sistema de vocals cardinals i sistemes de vocals del caíala i de l’anglés

Les emissions vocáliques cardinals (vegeu Fig. 3) són auditivament
equidistants, i foren establertes independentment deis sistemes vocálics de
les llengües particulars. L'eix de coordenades fónico-gráfiques del sistema
de vocals cardinals permet de caracteritzar i estudiar comparativament
qualsevol articulació vocálica del catalá i de l'anglés.
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Mínim grau d’obertura bucal

Maxim grau d'obertura bucal

Serie
posterior

Fig. 3. Representació d’emissions vocáliques cardinals fonamentals, arnb
delimitació de la regió de centralització vocálica concretada peí triangle
interior.

El recurs pedagógic esmentat fa que l’aprenentatge de noves articu-
lacions vocáliques esdevingui raonable. En aquest sentit, i tot prenent
el triangle reprodu'it a la figura 3 com a punt de referencia, és essencial que
l’estudiant sigui exercitat en la práctica deis parámetres següents, de
naturalesa articulatoria:

— major/menor anterioritat lingual
— major/menor obertura bucal
— major/menor labialització.

La práctica ha d’ésser portada a terme a partir de cada un deis pa¬
rámetres per separat i de combinacions de parámetres diferents, atés el
fet que tots ells actúen conjuntament en la dinámica de producció de sons
vocálics. Així, per exemple, el fenomen de labialització sol anar acompa-
nyat de retracció lingual i d’obertura bucal mínima. També cal preveure
que moviments articulatoris successius amb participació deis parámetres
adequats generen diftongs i triftongs.

3. Les indicacions esmentades a l’apartat anterior determinen la qualitat
vocálica. Cal afegir, pero, altres atributs del so vocálic:

— major/menor altura tonal
— major/menor duració i intensitat.

Cal dominar, en conseqüéncia, els recursos fisiológics que exerceixen
control sobre els atributs en qüestió:
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— major/menor tensió de les cordes vocals
— major/menor obertura glotal
— major/menor forga d’expulsió i quantitat d’aire subglotal
— major/menor obertura bucal.

4. És aconsellable establir, des d’una óptica pedagógica, una jerarquía
clara entre, per una banda, trets vocálics de qualitat (apartat II.2) i, per
l’altra, atribuís vocálics secundaris (apartat II.3), entre els quals només
la duració sol intervenir en la classificació sistemática de vocals (vegeu
en aquest sentit el quadre de sons vocálics anglesos a Fig. 4).

5. L’entitat vocálica —realitzada com a element. vocálic simple o compost
(diftong o triftong)— fa de nucli sil-labic:

estructura sil-lábica catalá anglés

C V0 [poü] pon [Se:í ] day

C VC [poüs] pous [ <$e: í z] days

per aC = consonant, V = vocal, 0 = cap element fónic.

6. Ha d’ésser també esmentada la importáncia de la posició accentual
de l’element vocálic des d'una perspectiva fonética i fonológica. Fenómens
d'elisio vocálica o de reducció de l’inventari de realitzacions vocáliques
en posició átona són resultat de la posició accentual del nucli vocálic.

7. Quadres de sons vocálics del catata i de l’anglés. Nuclis vocálics simples

(Vegeu Fig. 4)

8. Nota sobre el diasistema de vocals tóniques del catata

Cal complementar el quadre de sons vocálics del catalá oriental cen¬
tral (vegeu Fig. 4) amb les indicacions següents:

— el balear afegeix a l’inventari de vocals el timbre [3] ([s3k] sec).
— el rossellonés presenta un sistema de tres graus d’obertura amb les

vocals tancades [i], [u], la vocal oberta [a] i dues articulacions vocáli¬
ques [e], [o] amb obertura mitja.

— el catalá occidental presenta variants [e], [o] més tancades que
el catalá oriental.

— el balear i el valenciá obren més [£], [o] que la resta de parles.

(Vegeu Fig. 5)
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DIALECTES ORIENTALS

1. Catalá central
vocalisme tónic i e a 0 O U

vocalisme áton i u a

2. Rossellonés
vocalisme tónic i e a 0 u

vocalisme áton i u 3

3. Balear
vocalisme tónic i e a 0 O u 3

vocalisme áton i e O u 3

DIALECTES OCCIDENTALS

1. Catalá nord-occidental

2. Valencia
vocalisme tónic i e £ a 0 o u

vocalisme áton i e ¿ a o u

Fig. 5. Quadre de sons vocálics corresponents ais dialectes catalans

9. Nota sobre les variants [£.], [a], [o] de l’anglés

Aqüestes variants apareixen únicament com a primer element de les
següents combinacions vocáliques:

[6] [Í3] [skg.3s] scarce

[a] [ai] [la'ík] like
[o] [ou] [soit] so

1.0. Subsistema áton del catalci i subsistema áton de l’anglés

La variant [3] apareix únicament en posició átona:

(catalá oriental) [3'^a] allá
(anglés meridional) [a'geín] again

Tant el catalá com l’anglés presenten dues altres articulacions de tim¬
bre tancat en posició inaccentuada, realitzades possiblement amb menys
centralització en catalá ([i], [u]) que en anglés ([ X ], [u]).
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El quadre no resta ben definit sense esmentar les variants átones [a],
[£], [e], [o] del catalá occidental i [e], [o] del balear, que confereixen
major fixesa tímbrica a l’atonicitat d’aquestes parles. Aquest fet impedeix
un relaxament articulatori extrem, cosa que pot conduir a l’elisió total
o quasi total en casos del tipus:

(anglés) ['pref( 3)r abl] preferable, [’gAv( a )nmant] government
(catalá) [b(a)’ rana] barana, ['tip(i)ka] típica

Fixem-nos en la parella de sons anglesos [3;], [a]. Ambdues articu-
lacions resten excloses mútuament per circumstáncies accentuals:

[3=] no pot aparéixer en posició átona
[ 9 ] no pot aparéixer en posició tónica

És interessant notar el parallelisme que aquesta correlació guarda
amb la mateixa parella vocálica del balear:

(anglés) [’fo:jiV3-.d] foreward, [’fo-.wad] forward
(catalá balear) [p3b] pél, [pa’ha] pelar

11. Durado vocálica

Un tret rellevant que diferencia qualitativament i quantitativament els
quadres del catalá i de l’anglés és la duració vocálica. En anglés, aquest tret
resta estretament associat a la diferent qualitat tímbrica de les parelles
següents de sons vocálics:

duració +

[i], [u], [a] [i:], [u:], [a-.]

qualitat
(obertura)

+ [X], [v], [p]

És fonamental l’ensenyament a catalanoparlants de les tríades angleses
següents:

[i:] seed [i] seat [i] sit
[O;] war [O] wart [p] what
[u:] food [u] fruit [v] full

Els estudiants anglesos que aprenen catalá han d’evitar els allarga-
ments vocálics excessius i han de procurar mantenir la fixesa articulatoria
deis sons catalans sense diftongacions ni alteracions tímbriques inneces-
sáries.
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12.Sons vocálics catalans i anglesos comparáis

El sistema vocálic de l’anglés és bastant més complex que el del catalá.
Ara bé, si considerem la duració com a tret secundari, és possible enfocar
l’atenció envers vuit elements vocálics anglesos fonamentals:

[i] [e] [se] [a] [O] [u] [A] [3]

De fet, no és erroni afirmar que, essencialment, ambdues varietats dia-
lectals —catalá oriental i anglés meridional— disposen d’un sistema de
quatre graus d’obertura i tres ordres articulatoris, amb un total de vuit
sons vocálics fonamentals (vegeu Fig. 4). El reproduim á continuado
i encerclem entre paréntesis aquelles realitzacions voeáliques considerades
com a secundáries en ambdues llengües:

(catalá
oriental) [i] [e] [£] [a] ([a.]) [0] [o] [u] [3]

(anglés
meridional) [i] [e] ([&]) [X] ([a]) [a] [0] ([o]) [u] [A] [3]

L’atenció deis estudiants d’anglés catalanoparlants ha d'anar dirigida
amb preferencia cap a una adequada pronúncia deis sons [■ae], [A], i l’aten-
ció deis anglesos estudiants de catalá cap a una correcta dicció de les ar-
ticulacions [£.], [a], [o] en isolació.13.Indicacions practiques

Heus ací unes indicacions práctiques sobre la pronúncia de les rea¬
litzacions angleses que presenten rnajor dificultat per a catalanoparlants:

[1]
[30

[x]

[U]: articulacions més centralitzades i posteriors que [i], [u].
: variant tónica del so [9], emplagada a la regió de cen-

tralització vocálica.

[■p]: variant próxima a [a.], articulada amb lleuger arrodoni-
ment labial.

: articulació més oberta i posterior que el so vocálic car¬
dinal [£.].

[A]: variant articulada amb obertura mandibular un xic més
gran que [se.]. En tot cas, els atributs característics
de [a] són la centralització i la manca d’arrodinament
labial.14.Quadres de sons vocálics del catalá i de 1’anglés. Nuclis vocálics com-

postos

(Vegeu Fig. 6)
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Nota: Els diftongs ionamentals han estat encerclats. Recullo tambe, en qualitat de diftongs secundaris no encerclats
a la figura, varianls reduídes i d'allres de naluralesa conservadora amb rendiment elevat i d’ús aconsellable. Detalls so¬
bre aquests diftongs poden ésser localitzats a l’apartat 1.15.

Ftg. 6.
catalci i

(L’encapgalament ve donat
de l’angles. Nuclis voccilics

al text: Quadres de sons vocálics del
compostos.)

\
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15. Algunes observacions sobre els clijtongs catalans i anglesos

a) Cal destacar, com a paral-lelisme notable entre els nuclis compostos
del catalá i de l’anglés, la naturalesa decreixent deis diftongs en ambdues
llengües.

b) Peí que fa al catalá, cal incloure les combinacions amb l’emissió
vocálica [3] del balear i esmentar l’elevat rendiment que presenten [ií],
[uu] en aquest parlar.

c) La duplicitat de pronúncies angleses com, per exemple, en el cas
de [ho:vm]/[h3:vm] home, demostra la inestabilitat de les articulacions
vocáliques en aqueixa llengua. Les reduccions de triftongs generen diftongs
considerats com a secundaris a la figura 6:

[exa] _> [e: a ]
[aí a] -> [a: a]
[aíra] _> [a-, a ]
[ova] —> [o: a ]
[otfí] [o: i]
[oía] -* [0:3]

d) Cal remarcar, com a variants creixents del catalá admeses per la
normativa, les combinacions amb [g] o [k] com a primer element de
grup, [w] com a segon i una vocal tónica o átona com a tercer. Així, per
exemple, els mots [’paskwas] pasqües, [3i '-¿wat] aiguat, tenen, ambdós,
dues sil-labes. És necessari, a més a més, admetre l’existéncia en l’ús col-
loquial d’una amplia relació de variants creixents integrades per una ar-
ticulació palatal [j] seguida d’element vocálic tónic ([je], [je.], [ja], [ja],
[jo], [jo], [ju]) o d’element vocálic áton ([ja], [ju]) en contactes vo-
cálics intramot i intermot.

e) L’anglés no registra diftongs creixents d’importáncia. No sembla
ciar si cal assignar naturalesa vocálica o consonántica a [j], [w] en casos
com [tju:n] tune, [kwi:n] queen i, per tant, considerar les combinacions
[ju:], [wi: ] com a diftongs creixents de primer ordre en anglés. En tot
cas, resten correntment associats a la posició átona els diftongs creixents
següents:

[ja]: ['pi arjad] period
[wa]: [’frhkwant] frequent

16. Altres precisions sobre nuclis vocálics compostos

Una descripció adequada deis quadres inclosos a la figura 6 ha de donar
compte deis fets següents:

a) Subsistema áton
Apareixen combinacions vocáliques amb les variants átones esmenta-

des a l’apartat 11.10. Són plenament característiques d’ambdues llengües
les combinacions amb [a], Així, per exemple, les formacions [pai'rab]
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pairal, [la,u'ra(r)]llaurar, presents en caíala occidental, esdevenen [poi'rak],
[Aaü'ra] en caíala oriental. Peí que fa a l’anglés, registrem els monosíl-
labs [sav] so, [n3v] no, [davnt] don’t.

b)Triftongs
Peí que fa a la naturalesa i al nombre de triftongs catalans és factible

una bona quantitat de combinacions [j], [w] + diftong decreixent, almenys
en casos de contacte per fonética sintáctica.

És poc aconsellable efectuar una relació de triftongs anglesos a causa de
la inestabilitat deis elements vocálics en contacte en aquesta llengua. Amb
tot, és ciar que combinacions com les presentades a l’apartat 11.15 (és a
dir, so vocálic tónic + [í], [u] 4- [3]) formen triftong, sovint reduit:

(catalá) [ak,sjoí rdvufu'sjo] acció i revolució
[mjaü] miau

(anglés) [pleía]
[pccva]

player
power

c) Diftongs i triftongs catalans i anglesos comparats
Tal com hem esmentat a l’apartat 11.15, ambdues llengües, catalá i

anglés, presenten fonamentalment variants divocáliques amb element ini¬
cial accentuat. El segon element deis diftongs decreixents i triftongs és
sempre [í], [ü] en catalá, i [í], [V], [3] en anglés. Entre els elements
vocálics febles esmentats, les articulacions de máxim tancament promouen
el que s’ha convingut a anomenar closing diphthongs.

De fet, les combinacions amb [a] ens donen la clau per a comprendre
la naturalesa de les combinacions angleses qualificades de monofonemáti-
ques per diverses escoles estructuralistes. El relaxament propi del so
vocálic en consideració (schwa) condiciona un relligament fónic íntim amb
l’element anterior de grup. Per a un catalanoparlant pertanyent al dialecte
oriental no ha d’ésser difícil escindir el mot vianant en dues sil-labes, tot
fent del grup origináriament disil-lábic via- una sola entitat sillábica [via].
Reduccions del tipus [Jo:a] > [Jo:] shore o bé ['ktoft] > ['k£:fP] ca-
reful exemplifiquen el fenomen apuntat.

d) Fonética vocálica intermot
En contacte amb element vocálic tónic, el catalá oriental elideix [a].

Elisio i diftongació són les solucions més freqüents en el cas de contacte
de [a] amb articulacions [i], [u] en posició átona. No hi ha elisio si el
contacte s’estableix entre element vocálic tónic i articulacions átones

[i], [u].
En general hi ha correlació amb les solucions angleses, si bé en anglés

els casos d’elisió es redueixen preferentment a contactes entre [ a ] i ele¬
ment vocálic tónic precedent, i entre elements [x ], [v] de diftong i
element vocálic següent, tret de [a]:

[tra:'ge:ín] try again [ fa:v’Ap] >[ fd-.Wp] show up
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III. CONSONANTISME

1. Conceptes básics

Fonética: a) Parámetres articulatoris de classificació de sons con-
sonántics:
— sonoritat
— aspirado
— nasalització
— lloc d'articulació
— mode d’articulació

b) Acció contextual sobre els parámetres de classificació
esmentats.

Fonología: a)
b)

Funció sil-lábica de l’element consonántic.
Relació de consonants i de combinacions consonánti-

que en les diferents posicions contextuáis.

El significat d’aquests conceptes és caracteritzat ais apartats III.2-III.6.

2. Una descripció adequada de sons consonántics ha d'ésser feta en funció
deis parámetres següents:

— sonoritat/manca de sonoritat: preséncia/abséncia de vibracions de
les cordes vocals

— aspiració/manca d'aspiració: preséncia/abséncia d’una forta expulsió
d’aire subglotal

— nasalització/manca de nasalització: preséncia/abséncia d’elevació
del vel del paladar

— lloc d’articulació: parámetre definit per aquells órgans articulatoris
actius i passius que intervenen en el procés de producció consonántica. El
vel del paladar, els llavis i les diferents regions linguals es troben entre els
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primers; la regió dental i les diferents árees del sostre bucal fins a la larinx
es troben entre els segons.

— mode d’articulació: parámetre definit peí tipus d’impediment que
troba l’aire subglotal al conducte bucal durant el procés de producció con¬
sonantica.

3. L’actualització d’aquests trets depén en gran mesura del context fonétic.
Així, en anglés, cal fer notar que una articulació oclusiva encap^alant síl-
laba tónica inicial absoluta de mot sol anar acompanyada d’aspiració men-
tre que, en sil-laba átona interior de mot, la presencia d'aspiració és molt
menys probable.

4. El contacte consonántic per fonética sintáctica provoca alteracions
fonétiques importants peí que fa a sonoritat, lloc d’articulació i actualit-
zació de sons subjacents. Heus ací uns exemples:

sonoritat:

(catalá) [kap] [bo] > [kab’bo] cap bo
(anglés) [Siz] [praís] > [^xs'praís] this price

lloc d’articulació:

(catalá) [sun] [fi£] > [sunj'ñk] son fill
(anglés) [’ícet] [praís] > [ ^aep'praí s] that price

actualizació de sons subjacents:
(catalá) [par] [i'ywai] > [parti'ywai-] parí igual
(anglés) ['fa-.fo] [aend] [sAns] > ['fecharan,SAns] father and sons

5. L’element consonántic actúa com a marge sillábic. Algunes articula-
cions consonántiques, pero, poden ocupar posicions seminuclears en catalá
i anglés:

catalá

[pía] pía
[krtk] cree

i també nuclears en anglés:

anglés

[mAtn] muíton
[botlj bottle6.Els tipus d’estructura sil-lábica i la classe de consonants en combinació

que apareixen en les diferents posicions contextuáis permeten de contras¬
tar tendéncies fonétiques de llengües diverses. En aquest sentit, a diferén-

anglés

[pie: ín] plain
[kra:í] cry
[spa:x] spy
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cia de catalanoparlants i anglófons, és coneguda la dificultat per part de
castellanoparlants a l’hora de pronunciar combinacions consonántiques
a la fi de mot.

7. Quadres de sons consonántics del caíala i de l’anglés

(Vegeu Figures 7 i 8)

8. Sons consonántics catalans i anglesos comparáis

Una descripció adequada deis quadres inclosos a les figures 7 i 8 ha
de donar compte deis fets següents:

a) En anglés, els trets sonoritat i aspiració es combinen de forma
complexa durant la producció d’articulacions oclusives:

— posició inicial: trobem realitzacions aspirades [p^], [t^], [klv] i
realitzacions parcialment ensordides [b], [d], [g] davant d’element vo-
cálic tónic. La distinció entre les parelles pull/bull, two/do, cap/gap es
basa essencialment en el tret preséncia/abséncia d’aspiració i no en el tret
preséncia/abséncia de sonoritat.

— posició intervocálica: trobem realització no aspirada de sons oclu-
sius davant de so vocálic inaccentuat amb relleváncia del tret presencia/
abséncia de sonoritat.

— posició final: trobem realitzacions sordes no aspirades [p], [t],
[k] i realitzacions parcialment ensordides [b], [d], [g]. La distinció entre
parelles del tipus rope/robe, rip/rib és assegurada mitjanpant la duració
menor (en el cas de rope, rip)/major (en el cas de robe, rib) de l’element
vocálic precedent.

En catalá, el tret sonoritat/manca de sonoritat és rellevant en les posi-
cions inicial i medial. En posició final, la diferenciació resta neutralitzada i
solament apareixen variants sordes. En posició intervocálica, el catalá re¬
gistra únicament variants fricatives [($], [#], [y] en lloc d’oclusives so¬
nores com en anglés.

b) El nombre de realitzacions consonántiques registrades ais qua¬
dres de les figures 7 i 8 és de trenta per a ambdues llengües, catalá i
anglés. Els dos sistemes presenten, dones, una disposició quantitativa
coincident.

Des d’una óptica qualitativa cal establir les diferéncies següents:

catalá (manquen en anglés): [jl], [A], [r]
anglés (manquen en catalá): [tr], [dr], [?], [0], [h]

Els catalanoparlants han de teñir poques dificultáis a l’hora d’aprendre
les articulacions [tr], [dr] i l’emissió consonántica de qualitat margi¬
nal [?]. No és desconeguda la facultat que posseeixen per a emetre [0]
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FlG.7 CATALA

Bilabials sordason.
Lábio- dentals sordason.

Dentáis sordason.

Alveolars
sordason.

Palatals
sordason.

Velars
sordason.

Oclusivesoráis

Pb [pa][bo] pabo

td [tu][dit] tudit

ts [tsar] tsar

dz ['dodza] dotze

c [mic] mig

}

[vi’aja] viatge

kg
[ki][gat] quigat

Oclusivesoráis laterals

1 [li]
li

■L
[aA] all

\ [pai] pal

r [’ara]

Oclusivesoráis vibrants

ara
r [riü] riu

Oclusivesnasals

m [ma] má

n [no] no

n, [ai[] any

V [’blapk^] blanca

Continúesfricatives

p

[a'kafo] acaba

fV [fa][vi] favi

3 [’pefaa] pedra

[sa] sa

z

['kaza] casa

f

[baj] baix

3

[’boja] boja

X [’a^ra] agre

Continúesno fricatives

w

['kawan] cauen

[’jAa] iode

Figs.7i8.(L’encapgalamentvedonataltext.Quadresdesonsconsonánticsdelcaíalaidel’anglés.)



Fig.8 ANGLÉ.S

BHabíais sordason.

Lábio- dentáls
sordason.

Dentáis
sordason.

Alveolars
sordason.

Palatals
sordason.

Velars
sordason.

Glotals sorda

Oclusivasoráis

Pb [pvF][bvt] pulíhull

t[tu:]d[du:] twodo
tr[tra:í]dr[dra:í] trydry

ts['tsetsi]dz[dzA^'g^Brjs] tsetseD~ungario
c1[cxn][jin] chingin

kg [katp][gxp] capgap

2

[k3v?ppareit] co-operale

Oclusivasoráis hitarais

1 [Ivk] look

k [fid] fül

Oclusivasnasals

m [mi:t] mcat

n

[ni:t] neat

0

[si9] sing

Continuas fricativas

f V
Cfaet][vxt] fatvat

9í
[0a:í][cía:í] lilighthy

[si":*] sealzeal
J3

[/u:]C'me^a] síioemeasure

h

[hu:] who

Continuasno fricativas

w [wi:d] wcad

[ri:d] read

[ja:d] yard

Figs.7i8.(L’encapgalamentvedonataltext.Qitadresdesonsconsonánficsdelcaíalaidel’anglés.)



i [h] (so, aquest últim, parell a [x]) per motius de contacte lingüístic
amb el castellá. Cal recordar, a més a més, que el ribagorqá registra [x]
i al Baix Aragó és vigent l’articulació [0].

Són evidents les dificultáis d'aprenentatge deis sons palatals [jl], [X]
i de l’articulació vibrant [r] per part d’angloparlants. Les articulacions
[jl], [iU són médio-palatals (nasal i lateral, respectivament) i s’articulen
amb el dors de la llengua ámpliament adherit al paladar dur. L’articulació
vibrant múltiple [r] (A.F.I. [r]) és ápico-postalveolar i presenta més d’una
vibració.

Altres matisos importants relatius al lloc d’articulació de sons conso-
nántics en ambdues llengües són:

[t], [d] (catalá) articulacions ápico-dentoalveolars
(anglés) articulacions ápico-alveolars

[r] (catalá) articulació ápico-alveolar (A.F.I. [í])
(anglés) articulació ápico-postalveolar (A.F.I. [J])

[s] (catalá) articulació ápico-alveolar
(anglés) articulació predorso-alveolar

[c], [j], [/], [5]
(catalá, anglés) articulacions palato-alveolars

Cal afegir, en catalá, les variants consonántiques palato-velars [kj],
[g], própies del balear.
9. Combinado consonantica. Fonética i fonología

Dos aspectes, l'un de tipus fonétic i l’altre de tipus fonológic, han
d’ésser ressaltats en aquest capítol de combinacions consonántiques. El
primer —de tipus fonétic— té relació amb el contacte entre elements con-
sonántics i elements vocálics i consonántics per fonética sintáctica; el se-
gon —de tipus fonológic— está relacionat amb la posició que ocupen els
grups consonántics en l’estructura del mot.

10. Assimilació consonantica per fonética sintáctica

a) Assimilació de sonoritat
En anglés, una articulació consonántica sonora esdevé opcionalment

sorda davant de so consonántic sord:

[&i:z] [praísiz] > [cfi:s'praisiz] these prices

Per regla general, no sonoritza una articulació consonántica sorda en
contacte amb un element següent sonor vocálic o consonántic. Cal evitar,
dones, pronuncies sonoritzades de [s] en grups consonántics iniciáis [si],
[sm], [sn] de vocables anglesos com slow, smoke, snow per part de catala-
noparlants. De fet, les assimilacions de sonoritat en anglés solen ésser úni-
cament progressives, i es donen en formacions del tipus següent:
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assimilació manca d’assimilació

(plurals)
[dog]/[dogz]

dog dogs
[dAk]/[dAks]
duck ducks

(genitiu saxó)
[dog]/[$a* dogz, maí 0]
dog the dog's mouth

[k*t]/[#a' kjets, mcrú0]
cat the cat’s mouth

(tercera persona
del present)

[ai' bri^]/[hi: ’brirjz]
I bring he brirígs

[aí‘ peínt]/[hi: ’peínts]
I paint he paints

(formes verbals
elidides)

[boeg]/[$3, baegz' blaek]
bag the bag is black

[k«t]/[^3, kaets1 bl*k]
cat the cat is black

(participis
de pretérit)

[lAV]/[lAvd]
love loved

[kxs]/[k i st]
kiss kissed

En catalá, totes les articulacions consonántiques sordes esdevenen
sonores davant d’un so consonántic sonor. Així:

[kap] [bo] > [kab’ bt>] cap bo

En posició intervocálica, la situació és menys estable: sonoritzen [f],
[s], L'ts], [/], [c], i en valencia fins i tot [p], [t], [k]. En aquesta posició
contextual cal remarcar de forma excepcional l’abséncia de les variants
sonores [j], [dz] en valencia apitxat i ribagorcá.

L’abséncia de realitzacions sonores en posició final absoluta de raot
en catalá impossibilita ensordiments per assimilació regressiva i sonorit-
zacions per assimilació progressiva. Ja hem vist com en anglés es pro-
dueixen ambdós tipus d’assimilació.

b) Assimilació de lloc d’articulació
Articulacions oclusives: Anglés i catalá coincideixen a grans trets en

un elevat percentatge d’assimilacions d’articulacions oclusives alveolars
—oráis, nasals i laterals— davant d’una articulació consonántica de dife-
rent lloc d’articulació, i en l’estabilitat (manca d’assimilació) per part
d’articulacions oclusives labials i velars. Presentem alguns casos:
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(assimilen)
[t] (catalá)

(anglés)
[n] (catalá)

(anglés)

[set] [pans] > [sep'pans] set pans
[^?e.t] [pen] > [-foep'pen] that pen
[un] [pik] > [um’pik] un pie
[ten] [bks] > [tem’bks] ten books .

(no assimilen)
[p] (catalá)

(anglés)
[k] (catalá)

(anglés)

[kap] [tro] > [kap'tro ] cap tro
[Ap] [tanin] > [Ap'tq.;vn] up town
[sok] [teü] > [sok'teu] sóc teu
[ten] [bxrks] > [tem’bvks] ten books

Cal afegir, pero, que el balear presenta també assimilacions per part
d’articulacions oclusives labials i velars:

(assimilen)
[p] (balear) [kap] [tros] > [kat'tros] cap tros
[k] (balear) [sok] [prim] > [sop'prim] sóc prim

Articulacions sibilants: Assimilen básicament les articulacions següents:
[s] davant [J ] (catalá, anglés) i davant [r] (catalá), [J] davant [r] (ca¬
talá), i [z] davant [J] (anglés). Heus ací uns exemples:

[s] (catalá) [dos] [ruks] > [do'fuks] dos rúes

[/] (catalá) [a'ke./] [ruk] > [ake’ruk] aqueix ruc
[z] (anglés) [hi: ] [iz] [Ja:í] > [hx^/J-’j'a: í ] he is shy
Articulacions palatals i lábio-dentals: [v], [f] no resten subjectes a

assimilació de lloc d’articulació en catalá i anglés. Els sons catalans [jx],
[_£] tampoc no experimenten assimilació.

c) Assimilació de mode d’articulació
En ambdues llengües el cas més característic afecta les consonants

oclusives oráis (anglés) [b], [d], [g]; catalá [p], ([t], [k]) davant nasal
homorgdnica:

(catalá) [s£t] [noís] > [sem'noís] sét nois
(anglés) [g-ud] [nju:z] > [gvn’nju:z] goocl news

Encara que els processos i resultáis no sempre coincideixin en catalá
i en anglés, sabem que oclusiva seguida de fricativa genera una articulado
africada:

[p] + [f] (catalá) [kap] [*fi^a] > [ka'pfi^a] cap figa
[t] + [j] (anglés) [wpt] [ju:] > [’wpcv] what you

Cal destacar novament els resultáis articulatoris presentáis peí balear.
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En aquesta modalitat dialectal les solucions de naturalesa africada poden
procedir també d’altres contactes consonántics:

[p] + [3] [kap] [ 3Up-] > [ka'j-ujv] cap juny
[s] + [s] [las] [sis] > [la ’tsis] les sis

11. Posició de grups consonántics a Vestructura del mot

Convé donar unes notes comparatives entre catalá i anglés sobre la
possibilitat d’aparició consonantica en posició inicial absoluta i en posició
final absoluta de mot.

a) Posició inicial
Són inexistents en aquesta posició contextual:

(catalá) [n], [r], [ts] (tret de manlleus com tsar i deriváis), [dz],
[(?], m, [*]

(anglés) [•)]■ Les realitzacions [5], [ts], [dz] nornés apareixen en el
en el cas de manlleus procedents d’altres llengües.

Peí que fa a les seqüéncies consonántiques (clusters) cal remarcar l’o-
curréncia comuna en catalá i anglés deis grups:

[pl], [kl], [fl], [bl], [gl] ; [pr], [tr], [kr], [fr], [br], [dr], [gr]

És a dir, cada una de les articulacions [p], [b], [k], [g], [f] apareix
combinada amb [1], [r]. Les consonants [t], [d] només van seguides de [r].

En anglés cal afegir, a més a més, els grups [ 9 r], [_/r], diversos grups
amb element sibilant inicial [s] seguit d’un o dos elements consonántics,
i un nombre elevat de combinacions amb [w], [j]:

[0r]: [0rovt] throat
[Jr]: [Jrxmp] shrimp
[sp], [sk]...: [spred] spread, [ska: í ] sky
[Cw]: [twaís] twice, [tju:n] tune

b) Posició final
Són inexistents en aquesta posició contextual:

(catalá) [w], [j], [r]
variants sonores [b], [d], [g], [z], [x], [v], [i], [dz]
allófons fricatius [(S], [#], ['J']

(anglés) [w], [j].

El catalá presenta un nombre menor de grups consonántics que l’an-
glés en posició final absoluta de mot. Només un 30 % de combinacions re-
gistrades a la figura 10 (combinacions de dues consonants en posició final
absoluta en anglés) poden aparéixer en catalá. Són reproduldes a la figu-
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co12345678910II [m]

[i]

[r]

[s]

[p]

[nb?1

[t]

[k]

ti]

[r-í

[<i

[p]

[mp] camp

[ípi Alp

[rp] serp

[sp] Casp

[m]

[lm] olm

[rm] crin

[t]

[lt] alt

[ft] suri

[st] llest

[nt] fent

[fl

[mi] trioinf

[ífi golf

[rt] ser¡

[s]

[ms] rams

[ls] país

[l'S] filare;

[ps] caps

[ns] bons

[ls] gats

[ks] rúes

[fs] bafs

[p-s] anys

[iCs] alls

[k]

[lk] cale

[rk] marc

[Sk] case

[r)k] cranc

[n]

[rn] foni

[c]

[1c] Elx

[JVC]' anys

[Ac] alls

Fig.9.Catalá.GrupsVCCenposiciófinalabsolutademot.



X e ae. A V \f 3 i: a- 0: u: 3: eí al OÍ 3Ú aír I c> £.3 v3

+ + 4- 4- 4- 4- + 4- 4- 4- 4- 4- 4- Pt
+ p0

4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- + + 4- 4- + 4- + ps (5)
+ + 4- 4- te
4- 4- + 4- 4- + 4- 4- + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- ts (7)
4- + 4- 4- 4- + 4- 4- + 4- 4- 4- 4- 4- + kt

+ 4- + 4- 4- + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- ks (8)
+ + + 4- 4- 4- 4- 4- 4- + 4- bd

4- 4- + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- + bz

+ + + 4- 4- + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- + 4- 4- 4- dz

+ 4- + 4- 4- 4- 4- gd
+ 4- + 4- 4- 4- 4- 4- 4- gz
+ + + 4- + 4- 4- 4- 4- 4- 4- ct

4- 4- + + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- íd
+ + + 4- 4- mp 0)
4- + + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- md
+ 4- mf (1)

4- m0
+ + + 4- 4- + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- mz

4- + + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- nt (6)
+ 4- + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- + 4- 4- 4- 4- 4- nd
4- 4- 4- 4- 4- nc

4- 4- + + 4- 4- 4- nJ
+ + + 4- 4- 4- 4- n0
4- + + 4- 4- 4- 4- 4- ns (6)
+ + + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- + 4- 4- 4- 4- 4- nz

+ + 4- 4- jd
4- + 4- 4- 5 k (6)
+ + 4- 4- 3z
+ + + 4- •P (2)
4- 4- + 4- 4- 4- 4- lt (2)
+ 4- + 4- 4- lk (2)

+ 4- Ib
4- + 4- + 4- + 4- 4- 4- + 4- 4- 4- 4- 4- 4- Id
4- 4- 4- 1c (2)
+ 4-

4- + 4- 'lm (2)
4- ln
4- + + 4- 4- + lf (2)

4- + 4- lv
4- 4- 4- 16

4- 4- 4- ls (2)
4- 4- + + 4- + 4- 4- + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- lz

4- 1/
4- + 4- + 4- 4- + + 4- 4- 4- 4- ft
+ fe
4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- + 4- + 4- 4- 4- fs (9)
4- + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- vd
4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- + vz

+ 4- 4- 4- 6t
4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- + 4- 0 s

4- 4- 4- + 4- 4- 4- 0d
4- 4- 4- 4- 4- + 4- úz

+ 4- 4- 4- 4- sp (4)
4- + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- st (4)
+ + 4- 4- 4- 4- sk (4)
4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- zd
4- + 4- 4- 4- + 4- jt

4- 4- 3d

Fig. 10. Anglés. Grups VCC en posició final absoluta de mot (segons Gim-
son, An Introduction to tke Pronunciation of English, pp. 249-251).
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ra 9. Hem marcat amb la mateixa numerado aquells grups que apareixen
en ambdues llengües. Cal notar que els grups catalans acabats en [rC],
[juC] i [ AC], no existeixen en anglés. Les combinacions [mp], [lt], [nt]
en posició final de mot són exclusives de l’anglés, valencia i balear.

Peí que fa a grups de tres elements consonántics en posició final abso¬
luta de mot, mentre que l’anglés presenta una rica varietat de combinacions
(vegeu Fig. 12) el catalá només coneix alguns grups amb s de plural (ve-
geu Fig. 11). Hem marcat amb la mateixa numeració aquells grups que
apareixen en ambdues llengües. Els grups catalans [rCs] no tenen equi-
valent en anglés. En anglés són factibles, fins i tot, successions de quatre
elements consonántics, com en el cas del mot [gli mpst] glimpsed.

12 3 4

[1] [r] [s] [m]

[ps] [Ips]
Alps

[rps]
serps

[sps]
Casps

[ms] [Ims]
olms

[rms]
erms

[ts] [sts]
llests

[fs] [lfs]
golfs

[rfs]
serfs

[mfs]
triomfs

[ks] [lks ]
cales

[rks]
mares

[sks]
cases

[ns] [fns]
forns

Fig. 11. Catalá. Grups VCCC en posició final absoluta de mot.
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drr x % L% Vd

+ + + + + + pts
+ + + pst

+ p9s
+ tst

+ + + + t0s
+ dst

+ + + + + kts

+ + + + + + kst

+ ks0
+ + + + + mpt
+ + + + + mps
+ + mfs (4)

+ nt0
+ + + + + + + + + + + + nts

+ + + + + + + + + + + ndz

+ + + + + nct

+ + + + + + njd
+ + + + + + n 0 s

+ + + + + + nst

+ nzd

+ + + 5 kl.
+ y k&

+ + + + ^ks
+ + + lpi
+ + + lps (1)

+ + + + + + lts
■ + + + lkt

+ + + + + lks O)
+ + lbz

+ + + + ldz

+ + + lct

+ ljd
+ + lmd

+ + + Imz

+ lnz

+ + + + + lis (1)
+ lf 0
+ + Ivd

+ + + lvz

+ + íes
+ + + lst

+ + -f + + fts

+ f 0s
+ + spt
+ + + sp¿ (3)
+ + + + + + + + + + + + + + + sts (3)
+ + skt

+ + + + + sks (3)

Fig. 12. Anglés. Grups VCCC en po'sició final absoluta de mot (segons Gim-
son, An ¡ntroduction to íhe Pronunciation of English, pp. 243-254).
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IV. PRECISIONS TERMINOLOGIQUES

Diasistema fonétic. Sistema de variants fonétiques comunes i diferenciáis
pertanyents a dues o més varietats dialectals.

Elisio vocálica. Pérdua d’un segment vocálic en el decurs fónic. Exemples:
(catalá) ['urna] [’ark^] [un'arka] una arca

(anglés) ['tostar i] [’histrr] history
Expressió fónica (pía d’). Compren les entitats formáis que configuren la

dimensió fónica del missatge lingüístic.
Homorgániques (articulacions). Articulacions que comparteixen el mateix

lloc d’articulació. És el cas de [m]/[b], [n]/[t]...
Progressiva (assimilació). Procés d’assimilació d’una articulació sobre Par¬

ticulado següent en el decurs.
Realització fonética. Producció efectiva de sons lingüístics.
Regressiva (assimilació). Procés d’assimilació d’una articulació sobre Par¬

ticulado precedent.
Sintáctica (fonética). Apartat de l’análisi fonética que estudia aquells fe-

nómens fónics que es produeixen com a conseqüéncia del contacte
entre mots successius.

Subsistema fonétic. Sistema de sons presents únicament en una posició
contextual determinada.

Substáncia fónica. Comprén la materia sonora que configura la dimensió
fónica del missatge lingüístic.
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