
Les africades i la representació fonolbgica 
no-lineal: estructures de contorn* 

per Mana Rosa Lloret 

Un dels punts que més problemes planteja a l'hora de descriure i analitzar els 
sons del catali és la qüestió de les africades, sobretot perque sovint es realitzen 
amb la part oclusiva allargada, o geminada. Mascaró (1984b) ens dóna una 
solució a aquest problema a partir de la representació fonolbgica que la teoria 
autosegmental ha proposat per a les africades. La seva anilisi, pero, seguint la 
tradició de Mili i Fontanals, Fabra i Coromines,' suposa que les africades són 
llargues almenys en posició postvocilica i, conseguentment, assumeix que ja 
subjacentment les africades són llargues en aquesta posició. 

L'anilisi que es presenta en aquest article també es basa en el tractament 
autosegrnental de les africades. No s'assumeix, en canvi, que les postvociliques 
són llargues subjacentment, sinó que s'intenta determinar en quina mesura una 
de les realitzacions de les africades és predible a partir de l'altra, mitjancant 
regles fonologiques (lkxiques i postlkxiques) i fonktiques (implementació fonkti- 
ca) segons la variació i la gradació de pronunciacions de les formes curtes i 
llargues en un mateix mot i en mots relacionats morfolbgicament i estructural- 
ment. Les dades que s'analitzen corresponen a la realització fonktica de les 
africades en varietats de Girona i de Barcelona. 

* Vull fer constar el rneu agralrnent a Joan Mascaró pels seus cornentaris durant I'elaboració 
d'aquest treball, i al Ministerio de Educación y Ciencia per haver-me atorgat una beca de 
Reincorporació a Espanya de Doaors i Tecnblegs, de la qual aquest estudi s'ha beneficiat. 

l .  Vid. MASCARO (1984h211) per a un breu resurn sobre el tractarnent de les africades en la 
tradició catalana. 
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En fonologia no-lineal es considera que les representacions fonolbgiques 
consten de diferents nivells d'informació (nivell qualitatiu, esquelet i nivell 
prosbdic), organitzats jerirquicament. A nivell qualitatiu o melbdic, les propie- 
tats fonolbgiques (trets distintius) són considerades independents, amb caracter 
autonom (((autosegments))). Aquestes propietats s'organitzen jerirquicament en 
nivells o ((grades)), que es representen en estructura d'arbre. Les grades es troben 
relacionades entre elles per linies d'associació, les quals s'interpreten en el sentit 
que els elements connectats per aquestes es realitzen simultiniament en el temps 
real, almenys parcialment. Tot el conjunt de grades que representen la qualitat 
fonetica o melbdica d'una unitat estan lligades a una grada quantitativa o 
«esquelea que representa les unitats temporals (X), la qual pot incloure inforrna- 
ció sobre el caricter vocalic (V) o consonantic (C) de la unitat. A partir d'aquest 
esquelet es construeixen les unitats prosbdiques, com ara les síl.labes (o). Moltes 
vegades les representacions fonolbgiques no s7utilitzen completes, sinó que se'n 
representa una ((projecció)), en que només s'esmenten les grades relacionades 
amb un procés (per exemple, la tira de continuitat per a les africades). 

(1) NIVELL 
PROSODIC 

ESQUELET C C 
I I I I I 

NIVELL [-cont] [+cont] [-cont] [+cont] [-cont] 
QUALITATIU I I I I I 

P a 1 á t 

A (1) s'indica que el mot «pelat» consta de dues sil-labes i de cinc unitats 
temporals (CV CVC) i que, pel que fa a la continuitat, també hi ha cinc moments 
(oclusiu, continu, oclusiu, continu, oclusiu). 

Les unitats de l'esquelet i les melodies poden estar relacionades 1-a-1 com en 
l'exemple anterior (segments cuas), pero també diverses unitats de l'esquelet 
poden compartir totalment les seves melodies (segments llargs o geminats). 

(2) a. Segment ~ r f :  b. Segment llax o geminat: 

(on a representa, naturalment, no una projecció com a (l), sinó tots els 
elements melbdics) 

Quan dos segments adjacents acaben tenint melodies identiques a causa de la 
concatenació de morfemes (3a), les seves melodies es fusionen (3b), perque 
17estructura resultant és restringida pel principi universal de l'OCP (Obligatory 
Contour Principle), el qual prohibeix elements adjacents identics a nivell melo- 
dic (MCCARTHY 1986). El resultat és, doncs, un segment llarg o geminat 
(compareu 2b i 3b). 

48 Estudis i assaigs 



Un dels reeiximents d'aquest marc tebric ha estat la possibilitat de represen- 
tar la ((dualitab d'alguns sons (vid. SAGEY 1986). En aquest sentit, s'ha resolt 
satisfactbriament la dualitat dels sons africats d'ésser constituits per un moment 
oclusiu i un moment fricatiu tot tractant-los com a ((segments de contorn)): es 
considera que les africades constitueixen una sola unitat formada per la successió 
d'una part [-cont] i una altra de [+cont], on l'ordre és fonologicament pertinent 
perquk els trets [-cont] i [+cont] són incompatibles simultaniament (4a). Aixi 
com qualsevol seqükncia de dos segments idkntics fusiona les seves melodies i 
esdevé un segment llarg o geminat, dues africades adjacents idkntiques també 
fusionen les seves melodies; en aquest cas, pero, només la part oclusiva resulta 
geminada (4b).2 

b. Ajncada IIaqa o geminada: 

2. LES AFñICADES EN CATALA 

Les consonants africades del catala seran analitzades tenint en compte el seu 
origen lkxic i la seva posició contextual. Quant a i'origen, diferenciarem les 
africades subjacents tautomorfemiques (dins un mateix morfema) de les forma- 
des lkxicament a través de concatenació de morfemes (o heteromorfemiques) i 
de les formades postlkxicament. Quant a la posició contextual, tindrem en 

2. Noteu que les representacions de les africades que s'empren en aquest treball només 
reflecteixen la grada de continuitat (a), perque en aquest estudi ens interesa particularment el 
nivel1 en que es produeixen els dos moviments articulatoris no simultanis (I'oclusiu i el fricatiu). Els , 

altres moviments articulatoris, com ara el punt d'aaiculació (PA), no seran esmentats perque s6n 
comuns a ambdós moments (b). Cpnsiderem, doncs, que (a) és una projecció de (b), on només 
s'esmenta la continuitat. 
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compte les posicions inicial i final absolutes, les intervociliques posttoniques i 
no posttoniques i, finalment, les posicions de contacte amb oclusives i fricatives 
homorginiques. 

Les seqüencies d'africades subjacents tautomorfemiques que analitzarem són 
les se@ents3 (les realitzacions entre parentesis són les menys corrents, les que es 
donen amb menys freqüencia): 

VCV sd 
sn 

VCV sd 
sn 

despatx; txec 
--- 

despatxos, despatxa 
jutge, metge, mitja 

despatxet, despatxar 
jutjar, metgessa 

(on sn = sonor, sd = sord, C# = posició final, #C = posició inicial, vcv = posició 
posttbnica, VCV = posició no-posttbnica) 

La manca d'exemples amb africada sonora en posició final absoluta s'explica 
per restriccions superficials. De fet, subjacentment /d3/ apareix també en 
posició final (p.e., mrg/míd3/), pero, com és sabut, en aquesta posició s'ensordeix 
([mítl]). El fet que mai no aparegui en posició inicial absoluta sovint ha 
comportat la negació del seu status fonologic. Per a aquesta qiiestió és bo de 
comparar aquesta africada amb la consonant bategant /r/, que, tot i no apareixer 
mai en posició inicial absoluta (ni tampoc postconsoninticament), és indiscuti- 
blement acceptada com a fonema del catali. 

En les posicions inicial i final absolutes, les africades no plantegen cap 
problema: com que formen una sola unitat de l'esquelet, se silelabifiquen com 
qualsevol altra consonant curta. 

3. Evidentment, aquestes dades no reflecteixen la situació de les africades en aquelles varietats 
que no presenten africades en posició inicial (txec ukk], Chomsky [I5mski]). No 6s casual que aquestes 
varietats tampoc no presentin una solució africada única en casos intervocilics [despatxar [das. 
pat. Iá]); més aviat aixo reforca el seu caricter diconsonintic (i, per tant, heterositlibic) en 
aquestes varietats. També considerem subjacentment diconsonAntics els grups /ts/ i /dz/ de mots 
com organitw, per exemple (vegeu el tractament de les africades postlkxiques a l'apaaat 2.3.). 
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(6) a. o o b. 

c v c c v  
/y\ 

v  C 
I I I I I  /\, 
d a s p á t J  t J C k  

-+ 
(ensordiment) 

En posició intervocilica posttbnica, trobem una clara diferencia entre l'afri- 
cada sorda i la sonora: mentre que la sorda pot realitzar-se tant amb un so curt 
corn amb un so llarg segons l'estil (despatxos [tl] o [ttl]), l'africada sonora sempre 
es realitza llarga Guge [dd3], *[d3]). Aquest mateix contrast el trobem en posició 
intervocilica no posttbnica, on, a més, trobem una altra diferencia en les sordes: 
tot i que poden realitzar-se corn a curtes o corn a llargues, la realització llarga és 
molt menys freqüent que en el cas de la posttbnica (despatxet [tj] més sovint que 
no pas [m(], despatxos, [ttj] més sovint que no pas [tj]). 

El fet que les africades sordes presentin aquesta variació segons Sestil i 
segons la seva posició respecte a l'accent ens fa pensar que és determinat per una 
regla fonktica de nivel1 baix, perque aquest tipus de regles recullen precisament 
aquests fenomens especials (o ((tendenciesn) que no són completament regulars 
ni predicibles. Proposo, doncs, una regla d'implementació fonetica de reforca- 
ment que allargui, o gemini, la part oclusiva de l'africada quan aquesta aparegui 
en posició inicial de sil-laba (obertura) i, especialment, quan la sil-laba del davant 
sigui tonica. 

C 
(especialment en posició 

o 
(on O = obertura sil.libica). 

Aquesta regla dóna compte de les possibles realitzacions llargues en formes 
corn despaxos [ttj] i despatxet [ttl], aixi corn de la major tendencia a allargar-se en 
el primer cas per la seva posició posttbnica (8a). La regla també allarga les 
africades inicials absolutes de casos corn txec malgrat la seva realització final 
únicament curta, la qual cosa s'explica per restriccions de sil.labificaci6. Els dos 
elements d'una geminada se silelabifiquen necessiriament en silalabes diferents. 
Per tant, quan sil.labifiquem casos corn txec (8b), la part geminada, que no pot 
incorporar-se a l'estructura sil.libica, s'elideix per la convenció general de (9), 
que esborra els elements que no queden incorporats en l'estructura (ITO 
1986). 
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(8) a- o o o o 
/l\ /l / l \  + 

c v c c v  C  V C  
\ / /I\ 

C v C C v C C v C  
I I I I I  I  I  reforq. I  I  I  I  I IA I  I  
d a s p á t l u s  afric. d a s p á t l u s [ t t l ]  

b. 

C  V C  + 
;\ 

Q C V C  (el cercle indica que 
\ I  I  reforq. I / l  I i  I'eiement que conté 
t 1 8 k afric. t 1 8 k [tl] s'elideix) 

(9)  Stray Erarure Convention (SEC): 

Unsyllabifiable elements must delete. 
(Els elements que no es poden silelabificar s'han d'elidir) 

Les africades sonores presenten la peculiaritat que sempre es realitzen com a 
llargues [dd3]. Aquesta geminació deixa de ser un fenomen especial si hom la 
relaciona amb la regla de geminació de sonores al final de sil-laba (rima), que 
Mascaró (1986a) proposi per donar compte dels casos del tipus pobh [bbl] i r&a 
[ggl], ue contrasten amb casos del tipus biblia [Bl] i doga [yl], i amb casos com 
pobre Jr1. 

R 
(on R = rima sil elibica) 
En els casos en que hi ha geminació el mot conté la consonant implicada en 

posició de rima (lla),  mentre que en els altres es troba en posició d'obertura i, 
per tant, la regla de geminació no es pot aplicar; s'aplica, en canvi, la regla 
d'escampament de continuitat, que la fa fricativa (1 lb) (vid. MASCARÓ 1984a per 
a la qiiestió de l'escampament de continuitat.) 

(11) a. o o 
/ i \  /Y\ ,I ,Y\ / /Y 

c v c c  + c v c c v  +- c v c c c v  
I  I  I I  epent. I  I  I  I  I  gem. l l \ / l l  
p 5 b l  p 5 b l a  p 5 b 1 a [bbl] 

b. o 
l  //Y Y /A X o 

l  //Y /Y 
V C C V C  + V C C V C V  + V C C V C V  
I  I I  I  I  +/a/ I  I  I  I  I  I  escamp. I  I  I  I  I  I  
É g l u g  8 g 1 u g a cont. 8 y 1 u y a[Bl] 

Els casos com pobre s'expliquen de la mateixa manera, tot assumint que la 
llengua no permet sil-labificar una [r] bategant en posició d'obertura tret que 
aquesta es trobi en posició intervocilica. Ates que [r] no pot comencar una sil-laba 
no intervocklica, b s7ha de resildabificar amb la síl-laba següent i, per tant, 
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la regla de geminació no l'afecta, perqut no es troba en posició de rima; l'afecta, 
en canvi, la regla d'escampament de continuitat. 

o 
(12) /I\ 

o /y m 7 ,777 
c v c c  + c v c c v  + c v c c v  

r< I I I I epknt. I I I I I escamp. I I I I I 
p 3 b r  p 3 b r a  cont. p 3 B r a  [pfl 

Si ara apliquem aquesta regla de geminació als casos de les africades sonores 
(com jutge i jutjar, per exemple) obtindrem el resultat desitjat perque, com en el 
cas de [r], establim una assumpció: en posició intervociilica, [d3] no pot ser 
obertura sil.líibica. Consegüentment, quan s'afegeixen els sufixos, d3 no es resilala- 
bifica, sinó que roman en posició de rima (13b) i, per tant, se li aplica la regla de 
geminació, la qual permet alhora la nova sil.labificació ( 1 3 ~ ) . ~  

(13) a. b. o C. O /:\ \ 1 7 /I 
c v  C + c v  C v  + c v c c v  
I I /\ +/a/ 

3 ú d 3  
I I I \  ' S ,  
3 ú d 3  a 

I I1/1 I 
3 ú d 3  a [dd31 

La regla de geminació també s'aplica a casos com mig abans que aquests 
s'ensordeixin en posició final absoluta. L'africada llarga resultant, pero, no es pot 
sil-labificar perque la llengua no permet consonants geminades a final de sílmlaba i, 
per tant, la SEC l'esborra. 

(14) ,y, <r /Y\ A\ 
C v C + C V O  c + c v  C 
I I /\ gemin. I I l ensord. I I / \  

m í d 3  m í d 3 final m í t [tJ] 

2.2. Afncadees heteromo@iques 

Les seqükncies d'africades heteromorfemiques que analitzarem són les se- 
güents: 

4. En aquelles varietats (especialment de Girona) en que mots com metge i metgessa es pronun- 
cien amb africada llarga sonora, I'explitació sera la mateixa que per als casos de jutge i jutjor. Per a 
aquelles varietats (especialment de Barcelona) en que mots com metge i metgessa són pronunciats amb 
africada sorda, la forma subjacent contindrh /tJ/ en lloc de la sonora /d3/. Per tant, la regla de 
geminació no se'ls aplicara, sinó que seguiran la regla fonetica de reforcament d'africades. Les dades 
ens confirmen aquesta anhlisi, perque, tot i que les dues formes anteriors es poden pronunciar tant 
amb la variant curta ([mktla], [matJÉsa]) com amb la llarga ([méttla], [mattJÉsa]), la realització 
llarga és molt més freqüent en metge per la posició posttbnica de I'africada. 
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C#; #C -; pot+s, icid+s [ts] - -- 
sn -- 

La manca d'exemples amb alveodentals sonores en posició final absoluta 
s'explica per la mateixa regla d'ensordiment final a que fkiem referencia en 
l'apartat anterior. De fet, casos com icids presenten subjacentment dues conso- 
nants sonores /d+z/, ja que la forma subjacent del morf de plural és /z/ (vid. 
 MASCAR^ 1986~). Els altres buits són determinats per l'estructura fonolbgica dels 
morfemes catalans (no hi ha cap morfema iton que subjacentment comenci per 
una fricativa palatal, per exemple). 

Dels casos de (15), cal remarcar-ne dos aspectes. En primer lloc, el fet que 
només hi hagi una realització possible per a cada posició (en posició final sempre 
són curtes, mentre que en posició intervocilica són sempre llargues) i, en segon 
lloc, que tant les sordes com les sonores intervociliques presentin una realització 
llarga. 

Aquesta situació es pot explicar unitiriament a través d'una regla de formació 
lexica d'africades com la que Mascaró (1984b:204) proposh,5 segons la qual, quan 
una oclusiva es troba seguida d'una fricativa, cadascuna associada a unitats 
temporals diferents (CC), l'element oclusiu s'associa també al fricatiu i formen 
una africada llarga. (La línia discontínua indica el canvi estructural que hi 
ocorre.) Vegeu un exemple de la derivació completa a (17). 

vcv sd 
sn 

VCV sd 
sn 

(17) 7, o o o o 
/ I \  l \  /Y\ i \  A \  

v c + c v c c  4 V C C V C C  += V C  c v c  
I 1 I I I Iformac.1 1 / 1  1 I I SEC I 1/1 I I 
a d 3 ú n t l6x.afr .a  d 3 ú n t a d 3 ú n [dd3] 

sot(s)+secretari - [tts] -- 
-- -- 

pot+ser, ad+sorbir - [tts] -- 
-- ad+junt, ad+jectiu - [dd3] 

En el cas de sot(s)-semetari el parentesi indica que abans de la formació lexica 
d'africades la primera sibilant s'ha eledit (com s'elideix en el cas de descentrar [S], 
per exemple). (A l'apartat 2.4 parlarem amb més detall sobre l'elisió o la 
simplificació de contínues.) 

5. Mascaró (198413) proposa aquesta regla de forrnació d'africades a nivel1 postltxic. Més 
endavant, pero, dernostrarern que la regla de forrnació postltxica d'africades ha d'esser diferent per a 
la rnajoria de les varietats que aquí es consideren. 
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Quan l'africada llarga formada queda en posició final absoluta, corn en el cas 
depots o &id$, es realitza corn a curta, perque, tal corn ja hem vist en el cas de m& 
a (14), una consonant geminada no pot sil-labificar-se corn a rima i, per tant, 
l'ifricada s'escurca. 

(18) o o (3 o (3 o 
r. I /n I / I \  I /I\ 

v c v c + c  + V C V O C  + V C V C  
I I I I I formac. I I I 1 ~ 1  ensord. I I I I\ 
á s i d z lex. afr. á s i d z final á s i t s [ts] 

Les regles postlexiques expresen aquelis processos que amen autom5ticament en 
una liengua, les que s'apliquen tant a través de morfs dins el mot corn a través de 
mots dins la frase; per tant, tarnbé amen dins d'un mateix morfema. 

Les seqükncies amb africades postlkxiques que analitzarem són les seg~ents :~  

vcv sd 

sn 

VCV sd 

sn 

pot set @SI 0) [ t t~ l  
Watson, capsa ([ts] o) [tts] 

pot zero 
organitza 

([hl  0) [dh l  
([dzl 0) [ddzl 

acid set [ t ~ l  (0 [ttsl) 
capseta [ts] (0 [tt~]) 

icid zero [dzl (0 [dhl)  
organització [dz] (o [ddz]) 

Aveopalatah 

pot xixanta ([tJ] o) [ttJ] 

1 pot geiat ([d31 0) [dd31 

&cid xixanta [t(] (o [ttl]) 

Abans de proposar-ne una analisi, cal comentar alguns aspectes de les dades 
anteriors. Pel que fa a les alveodentals, les dades exemplifiquen no sols les 
africades que es formen a través de mots, sinó també els grups consonintics 
subjacents tautomorfemics /ts/ i /dz/. La manca d'exemples amb /ts/ ha fet que 
es recorregués a noms propis estrangers (Wat~on, Fqitsu) i a varietats especifiques 
(l'oloti, per exemple) que assimilen /p/ a /S/, resultant en [ts] (capsa, capseta). 
Quant a les alveopalatals, s'han emprat formes que mai no presenten africada [tl] 
en posició inicial absoluta («seixanta» xixanta *[tJiJánta], *[tJalánta]; [JiJánta], 
[JaJánta]), ja que, corn és sabut, en moltes varietats les palatals sordes inicials són 
africades (xic [tJík], xec [tJCk]). 

Tots els casos de (19), tant si són sords corn si són sonors, presenten la 
mateixa variació fonetica que els casos d'africada sorda subjacent /tJ/; és a dir, es 

6.  Cal esmentar que les dades de (19) reflecteixen les pronunciacions més corrents que s'han 
observat, tot i que entre els parlants de Barcelona, sobretot, també 6s freqüent la realització 
únicament llarga en totes aquestes seqükncies. En aquest cas, s'ha de postular que la regla de 
formació d'africades marcada a (16) com a Iexica seria postlkxica (vegeu la nota 5). 
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poden realitzar curtes o llargues, pero amb una major tendencia a ser llargues 
posttbnicament (o@itza [ddz] més sovint que no pas [dz], organiitzan'o' [dz] més 
sovint que no pas [ddz]). La regla lkxica de formació d'africades no pot donar 
compte d'aquesta variació perquk el resultat seria sempre una africada llarga. 
Més aviat haurem de postular una regla postlexica que formi africades curtes 
(20), perquk al resultat d'aquesta pugui aplicar-se la regla fonktica que reforca les 
africades. Vegeu un exemple de la derivació completa a (21). 

(20) Formació postlkxica d'africades: 

(21) organiitza [ddz] 

0 d 0 d d B d d B d d 0 

l\ /l /l\ /l l\ /l /i / l  i\ /l /l\ /I 
v C C v C v C C v + v C C v C v  C v - + v C C v C v C  C v 
l l l l l I l l l  l l l l l l / \ l  l l l l l l \ / l i  
u r y a n i d z a  u f y a n í d z a  u r y a n i  d z a  

formació postlexica reforcament d'africades 
d'africades (esp. posttbnicament) 

Aquesta analisi es fonamenta en dades corn les de (22), on es fa evident la 
diferencia entre les africades geminades lexicament, que només es realitzen corn 
a llargues (22a), i les geminades a nivel1 fonetic baix, que presenten variació 
segons 17estil i la seva posició respecte a l'accent (22b, c, d). 

(22) a. me= adjunt b. despatxet xixanta 

[ d d ~ ]  [dd3] [tJ] [ttfl més freqüent 
*[&] [&] ([ttfl [n/]) menys freqüent 

*[d3 I [d3I ([tfl [t 1) encara menys fr. 

[dz] [tts] més freqüent 
([ddz] [tts]) menys freqüent 

([dz] [ts]) encara menys fr. 

També és interessant de comparar mots corn sot(s)-semtari, on es forma una 
africada lexica llarga [tts], amb mots corn sots-almirall, on l'africada es forma 
potlkxicament i, per tant, presenta variació entre la realització curta [dz] i la 
llarga [ddz], essent més freqüent la llarga per la seva posició posttbnica. 

La regla de formació postlkxica d'africades també donaria compte d'altres 
realitzacions africades, corn ara [pfl a capjcat. Tal corn l'anilisi prediu, trobem 
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variació d'estil segons que es trobi o no en posició posttonica: capforat ([pfl o) 
[ppfl, irabforthsim [pfl (o [ppfl). 

2.4. Gmps conson2ntics iamb afncades 

Els gmps consonintics que analitzarem són els seguents: (A=africada, 
O = oclusiva, F = fricativa). 

(23) Gmps conson2ntics amb afncdes: 

O-A sd 1 - 1 niof txec - [ttll 

A-F sd 
sn 

A-A sd - 
sn I - 

mots suecs ([ts] o) [tts] despatx xixanta ([tl] o) [tt(] 
mots mlús ([dz] o) [ddz] 1 deiPatx gelat ([d3 I 0) Vd3 I 

sd 
sn 

despatx txec - I - 
[el1 

En el primer cas, quan una oclusiva es posa en contacte amb una africada, 
l'única realització possible és que les dues parts oclusives es mantinguin (mot txec 
[tq]). Aquest resultat s'adiu amb el fet que dues oclusives sempre es mantenen 
(mot tercer [tt]). Ates que dues melodies idkntiques adjacents es fusionen per 
I'OCP, el resultat és com una africada geminada. 

icids suecs [ts] (o [tts]) 
icids mlús [dz] (o [ddz]) 

(24) ~ n o t  txec [ttfl 

- 
- 

[-cont] [-cont] [+cont] fusió [-cont] [+cont] 
t t I 

melbdica 
t I 

En el segon cas, quan una africada es posa en contacte amb una fricativa (mots 
stlecs i de~patx xixanta, per exemple), la part fricativa de l'africada i la fricativa 
següent es comporten com dues contínues qualssevol i se simplifiquen (compa- 

7. Per a la simplificació de continues, vid. MASCARO (1976, 1984b) i WHEELER (1979) per a 
una anilisi basada en assirnilació previa i elisió, i PALMADA (1988) per a una anilisi alternativa 
basada en restriccions sobre l'estructura per causa de I'OCP. Cal remarcar que en aquest treball 
s'han deixat de banda expressament els casos no-hornorginics, corn ara despatx mec o despatx zulú (on 
I'africada és alveopalatal i la fricativa alveodental), per no haver d'entrar en la problernitica que 
planteja la sirnplicació de continues no-homorginiques (casos corn peix s&t, per exernple). 

Els Marges, 46. 1992 5 7 



reu, per exemple, pis sise [S] i mateix xixanta [I]), resultant en una seqükncia 
oclusiva-fricativa (motsziecs, despat~ixanta).~ 

Noteu que la realització fonetica d'aquestes seqükncies resultants presenten 
la mateixa variació fonktica que l'africada subjacent /t(/ segons que siguin o no 
posttbniques (mots suecs [tts] més sovint que no pas [ts], icids strecs [ts] més sovint 
que no pas [tts]). A primer cop d'ull aquestes dades semblen argumentar que en 
la simplificació de continues l'element que s'elideix és el segon (en el cas 
africada-fricativa s'elidiria la fricativa i només romandria l'africada curta). Més 
endavant veurem, perb, que el comportament de les seqükncies fricativa-africada 
argumenta a favor de l'elisió de la primera sibilant. Per tant, en el gmp 
africada-fricativa, després que la simplificació de continues elideixi la part 
fricativa de l'africada, la regla postlkxica de formació d'africades sera l'encarrega- 
da de formar una africada curta, a la qual s'aplica la regla fonktica de reforca- 
ment d'africades. 

(25) despatx xixanta [ttl] 

simplificació de reforcament d'africades 
contínues i formació (esp. posttbniques) 
postlkxica d'africades 

El tercer cas, quan una africada va seguida d'una altra africada, s'explica pels 
principis generals de la teoria mateixa: dues africades identiques en contacte 
fusionen les seves melodies resultant en una africada llarga, que, tal com hem 
vist al comencament (vid. 4b), només presenta allargada la part oc l~s iva .~  

(26) despatx txec [tg] 

+ 
fusió 

El fet que dues africades en contacte esdevinguin una africada llarga com a 
conseqükncia d'un principi general i no específic del catali, es comprova dins el 
catali mateix mitjancant la comparació dialectal. Les dades que hem analitzat 
fins ara eren, en general, comunes a les varietats de Girona i de Barcelona. Ara 
bé, en el cas de fricativa seguida d'africada (a mateix txec, per exemple) trobem 

8. Recasens (1986:114) tambk fa notar que el gmp africada-fricativa genera una solució 
africada quan ambdues consonants originaries s6n homorginiques, com els exemples analitzats 
aquí. 

9. Cal subratllar que no és especffic del catala que una africada geminada només allargui la 
part oclusiva. Aixi, per exemple, una llengua com I'oromo (Ilengua cuixítica que es parla a Etibpia), 
que subjacentment té consonants curtes i geminades, realitza d'aquesta manera tant les africades 
geminades subjacents (mictuu [ttfl 'amic') com les derivades pels processos morfologics ljaj + jabaatuu 
[dd3] 'enfortir-se'), tot i que postl?xicament no simplifica les continues (a sirba [SS] 'baila aquí') 
(LLORET 1988). D'altra banda, una llengua com I'angles, que, com el catala central, simplifica les 
continues en contacte (I wisb sugor [J] 'desitjo sucre') presenta la mateixa realització llarga per a les 
africades en contacte (wicb CburcbiIR [ttfl 'quin Churchill?). 
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una diferencia clara entre un dialecte i l'altre: mentre que en les varietats de 
Barcelona es manté la seqüencia ut(], en les de Girona la fricativa esdevé 
oclusiva, [ttl]. El darrer cas no es pot atribuir a un procés d'assimilació, ja que en 
les varietats de Girona les seqüencies de fricativa-oclusiva no s'assimilen pas 
(matejX tercer [(t], *[tt]). Haurem de buscar, doncs, una altra explicació, explicació 
aue només és ~ossible dins de la teoria no-lineal. 
1 

Segons les teories fonolbgiques lineals l'adjacencia només es pot definir d'una 
manera, perque les representacions consten d'un únic nivell. Per tant, en el cas 
de la seqüencia /( t(/ només es pot estipular que, com que la simplificació de 
contínues no pot actuar perque la fricativa no és adjacent a la part fricativa de 
l'africada, la realització [It(] hauria d'ésser l'única possible. En les teories 
no-lineals, en canvi, l'adjacencia pot establir-se a dos nivells diferents (vid. 
ARCHANGELI i PULLEYBLANK (1986), HUALDE (ms.)): a nivell estructural 
mínim, que és la grada que domina immediatament el(s) tret(s) afectat(s) per una 
regla, o a nivell estructural mixim, que és la grada de l'esquelet. Així, per 
exemple, en una regla que impliqués consonants adjacents i que afectés un tret 
[a F], l'adjacencia es pot definir a nivell minim o a nivell mixim, tal com 
s'ilalustra a (27). 

C Nivell mixim 
I 

. Nivell mínim 
[a Fl 

Per als casos d70clusiva-africada (mot txet) i africada-fricativa (deqatx xixanta), 
tant si el nivell d'adjacencia s'estableix a nivell mínim (la grada de continuitat) 
com si s'estableix a nivell mixim (l'esquelet), el resultat sera el desitjat, perque 
l'africada es comporta com una fricativa pel seu marge dret (se simplifiquen les 
contínues) i com una oclusiva per l'esquerre (les oclusives es mantenen). Ara bé, 
la seqüencia fricativa-africada (mateix hrec) estableix una diferencia dialectal. En 
les varietats en que /N/ es manté, el nivell d'adjacencia per a la simplificació de 
contínues és el mínim: les dues fricatives no són adjacents perque en la grada de 
continuitat la part oclusiva de l'africada es troba enmig i, per tant, la regla de 
simplificació de contínues queda bloquejada. 

(28) mateix hrec [It(] 

C 
I 

... Nivell minim d'adJac&cia 'O (la fricativa i 
la part fricativa de l'africada no són 
adjacents en la grada de continuitat) 

10. Amb exactitud, el nivell minim d'adjacencia és el «node» que domina immediatament el(s) 
tret(s) afectat(s) per una regla. En el nostre cas, el tret [-cont] seria immediatament dominat pel 
node supralaringi (sl), que és el que propiament comptaria per a I'adjacencia. Si a les representa- 
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Per contra, en les varietats en que /M/ esdevé [ttJ], el nivell d'adjackncia 
per a la simplificació de contínues és el mixim, perquk a nivell d'esquelet la 
fricativa i la part fricativa de l'africada són adjacents i, per tant, la regla que 
simplifica les contínues pot actuar. 

(29) mateix txec [ttl] 

C C - - - - --  - - Nivel mhim d'adjahcia (la fricativa i la 
I /\ part fricativa de l'africada són adja- 

[+cont] [-cont] [+cont] cents en la grada de l'esquelet) 

El cas (29) és un argument a favor de l'elisió de la primera contínua i encara 
comporta una altra precisió sobre la regla de simplificació de contínues per a les 
varietats de Girona: la regla esborra tota la qualitat del segment, pero no la 
unitat de l'esquelet, la qual s'omple amb els trets de la part oclusiva de la 
germinada i resulta en una africada 1larga.l1 Aquests tipus de processos en la 
teoria no-lineal es coneixen amb el nom d'«allargaments compensatoris)) (vid. 
MASCARÓ 1986B per a una anilisi similar de la diftongació en mallorquí). 

(30) mateix txec [ttfl 

simplif. cont. allarg. compens. 

Retornem, finalment, a la seqükncia africada-africada, que resulta en africada 
llarga tant a Girona com a Barcelona (el cas de despatx txec [ttfl). Si volguéssim 

cions que emprem incloem el node supralaringi, l'adjackncia a nivell mínim actua exactament igual 
que si l'establim directament en la grada de continuitat. Per tant, prescindirem de supralaringi per 
tal de simplificar les representacions. (Per a la qüestió de la representació de les africades amb dos 
nodes supralaringis vid. HUALDE (ms.).) 

Niuell m* d'adjacinn'a 

Nivel/ minim d'adjachR'a 

11. En el cas de fricativa-fricativa (mate& &anta), la regla de simplificació de contínues per a 
les varietats de Girona elideix la qualitat de la primera fricativa, pero els trets de la segona fricativa 
no es poden escampar cap a la unitat de l'esquelet que ha quedat buida, perquk donaria lloc una 
altra vegada a una seqükncia fricativa-fricativa, que no 6s permesa en catala central. Posteriorment, 
la SEC esborra la unitat de l'esquelet, perque una posició de l'esquelet buida, sense contingut 
fonktic, no es pot sitlabificar. 

mateix xzxanta I(] 

C C C C C 
I I + I + I 

[+cont] [+cont] simplif. cont. [+cont] SEC [+cont] 
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explicar aquest cas mitjancant la regla específica del catali que simplifica les 
contínues, el barceloni, que manté [JtJ], no hauria de poder resoldre africada- 
africada en africada llarga, perque les parts contínues d'ambdues africades no són 
adjacents a nivell mínim (31) i, per tant, la simplificació de contínues quedaria 
bloquejada. Així doncs, les dades demostren que el contacte d'africades identi- 
ques es resol segons la manera general en que dues africades fusionen les seves 
melodies, tal com anteriorment s'ha iklustrat a (26). 

Donada la variació fonetica que les africades presenten en la majoria de 
formes, els casos que no presenten iariació, els que es realitzen únicament com a 
cuas o únicament com a llargs, són la clau de l'analisi que s'ha proposat. 

La realització únicament curta de les africades en posició inicial o final 
absoluta no és un argument a favor de cap representació, ja que en aquesta 
posició, encara que les africades siguin (o esdevinguin) Ilargues, s'escurcen per 
restriccions sobre l'estructura de la sílelaba. 

La realització únicament l la r~a  de les africades subiacents sonores. envers les " 
sordes que presenten variació, suggereix el seu origen curt, ja que el seu 
allargament s'explica mitjancant la regla, independentment motivada, que gemi- 
na les consonants sonores en posició de rima.l2 D'altra banda, la regla de 
formació lexica de les africades explica que les africades heteromorfemiques 
esdevinguin sistematicament llargues. Partint de representacions curtes, també 
s'expliquen satisfactbriament les realitzacions únicament llargues dels casos en 
que l'africada és precedida per una oclusiva (perque es comporta com una 
oclusiva, mantenint les dues oclusives), dels casos d'africades en contacte (que 
esdevenen una africada llarga per la fusió melbdica de les africades) i, finalment, 
dels casos de fricativa-africada Der a les varietats de Girona (en aue l'adiacencia 

\ 1 

de les contínues per a la regla de simplificació s'estableix a nivell mixim i sense 
elidir la unitat de l'esquelet). 

12. Aquesta analisi suggestivament s'adiu amb un suggeriment fet per Lamuela (1984:176), 
que considera un pas d? > dd? en i'evolució de i'africada d? . Segons Lamuela, en algunes varietats, 
com ara el valencid, dd? va perdre la geminació i, subsegüentment, en el valencia septentrional es 
confongué amb i'evolució d? > (sincrbnicament /3 /). Aquesta possible evolució histbrica del 
valencii suggereix a Lamuela una possible relació entre la perdua diacrbnica de la geminació de 
i'africada sonora (pi$or [d 3 1) i la e r d u a  sincrbnica de les oclusives finals en contacte amb una altre 
consonant (dit gros /tg/ - > dg- > gg- > g- > ['y]). Des del punt de vista sincronic, podem afegir que 
no és casual que aquests mateixos dialectes no geminin les consonants sonores en posició de rima 
(poble [Bll). 
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En la resta de casos, les africades presenten variació, de la qual dóna compte 
la regla fonktica de reforcament d'africades, que les allarga especialment en 
posició po~ttbnica.'~ Aquesta variació també es presenta com un argument a 
favor de la formació postlkxica d'africades. 

MARIA ROSA LLORET 

- -- - -- -- - 

13. Una altra vegada l'anilisi que aqui s'exposa s'adiu amb el de Larnuela (1984:176), que 
proposa que el pas histbric de l'africada simple a la geminada es relaciona amb la forca articulatbria 
arnb que s'escomet la consonant immediata a la vocal tbnica. 
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