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PROLEG 

Que el progrés en el coneixement de la realitat -és a dir, el ffUit de 1'activi
tat científica- no vagi acompanyat de forma regular amb una transmissió d' aquest 
coneixement fora de la propia comunitat científica és un fet esperable, sobretot en 
itmbits menors o més locals, com en el cas de la gramittica catalana. Es esperable, 
i comprensible, perque posar un camp d'estudi a 1'aba~t del públic general, o de 
1'estudiant que s'hi inicia, és una feina més difícil del que pot semblar a primer cop 
d'ulL La massa d'estudis descriptius sobre l'estructura fonologica del catalit i la 
d'estudiosos que hi dediquen els seus esfor90s sembla, avui en di a, suficient per
que una sistematització que introdueixi el lector en la fonologia del catala sigui una 
tasca factible. Es factible, sí, pero ben complexa al mateix temps. El lector ha de 
considerar que la varietat de sistemes fonologics dins del domini catala, les di
ferencies metodologiques i teoriques en l' analisi que es troben en la bibliografia i 
els buits insalvables que presenta el conjunt d'estudis que s'han fet fins ara cons
titueixen un primer escull important. Una segona dificultat és fer entenedors al lec
tor uns conceptes que per al' autor, més avesat a la comunieació escrita dins del 
propi cercle científic, sovint resulten obvis. Per enfrontar-se amb aquestes dificul
tats les autores partien d'una bona base: el domini de la teoria fonologiea actual i 
la familiaritat amb el domini empíric catalit. Pero han hagut d'enfrontar-se també 
amb uns problemes que sovint es resisteixen a una solució satisfactoria: a quin ni
velJ de lector calia adre9ar-se, quina magnitud de variació fonologica es podia o 
s'havia d'introduir en elllibre, fins a quin grau de complexitat tecniea era neces
sari o útil arribar en la descripció. Ja és important que aquests problemes es plan
tegin; resulta tranquiJ.Jitzant constatar que es poden resoldre satisfactoriament. No
ranta anys enrere, quan Bemhard Schadel publica a Alemanya el seu Manual de 
fonetica catalana (tot planyent-se del fet que "no posseim avuy ... una fonologia 
completa i enllestida" del catala), els problemes de la base teorica d'elecció no 
eren greus; ara fa vint-i-cinc o trenta anys, 1'autor d'un manual de fonologia 
s'hauria trobat amb el dilema de triar entre Hnies teoriques molt divergents o cau
re en 1'eclecticisme, impossible en una obra de caracter introductorio Avui en dia 
aquestes divergencies teoriques ens semblen importants als especialistes, pero quan 
passem a un nivell general, introductori, com el d'aquest manual, es fan gairebé 
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imperceptibles. Les autores fan bé, de tota manera, de partir d'un marge t~mp?ral 
ampli, de manera que, quan historicament s' han donat tractaments analítlcs dlfe
rents d'un mateix fenomen, s'esmenten, dins deis límits de l'extensió de l'obra, 
tots aquests tractaments. 

Per a qüestions formal s, pero, calia adoptar un sistema único EIs lectors ob
servaran que la base "tecnica", l'eina d'analisi, és una lleugera adaptació de la 
teoria "classica" de la fonologia generativa que se sol associar amb el llibre de 
Chomsky i Halle The Sound Paltern oi English, publicat el 1968. Trenta anys des
prés, aquesta decisió podria sobtar-nos. Per que no partir de les teories més recents, 
o prescindir simplement de la teoria? No cal recordar que la segona opció és im
possible (si no en seguíssim cap n'estaríem inventant una!). Pel que fa a la prime
ra opció, potser val la pena de fer un parell de consideracions. En una obra com 
aquesta, destinada a lectors amb coneixements lingüístics basics, el que es fa és 
una introducció a la fonologiacatalana, no pas a la teoria fonologica. Per tant els 
elements teorics que cal fer servir són els imprescindibles perque els fets del catala 
es puguin descriure i explicar. En general aquests e1ements són conceptes basics, 
com segment, tret, representació, procés, etc., comuns als diferents estadis d'evo
lució de la teoria fonologica moderna. La introducció d'elements teorics més ac
tuals no té massa sentit, perque només fóra possible en una obra de nivel! superior 
-un llibre dedicat al tercer cicle, o als professionals de la lingüística, per exem
pIe. Al mateix temps, el sistema formal de la teoria fonologica "classica", com a 
hereu de la tradició descriptiva anterior, resulta especialment útil per a la formalit
zació de processos a un nivell poc abstracte, més acostat a la fono logia descripti
va, de la qual un manual com aquest no pot separar-se gaire. Quan alguna innova
ció teorica resulta al mateix temps explicativa i a l'abast deis destinataris delllibre, 
les autores la inclouen, cosa que ha de permetre al lector familiaritzar-se amb al
guns deIs trets de la teoria fonologica més recen!. Els exercicis que apareixen al fi
nal deIs capítols serveixen una finalitat més que la propia deIs problemes practics 
d'analisi ja que permeten que la cobertura dialectal s'amplil a varietats diferents de 
la que serveix de base. 

La publicació d'aquest manual és un pas més en la normalització del panora
ma gramatical catala pel que fa a obres basiques d'instrucció i de consulta. Em 
sembla que és un llibre escrit amb dos objectius fonamentals aconseguits: que re
sulti científicament adequat i posat al dia i que sigui accessible i útil a un públic 
universitari que ja hagi adquirit alguns coneixements gramaticals. Aixo no evitara, 
pero, que sigui útil a molts altres sectors, i estic conven,ut, fins i tot, que els fono
legs, del país i de fora, en trauran profit ben aviat. 

lOAN MASCARÓ 

PREFACI 

L'objectiu d'aquest llibre és presentar una descripció i una analisi sistemati
ques deIs fenomens fonoliigics del catala central, encara que també s'hi trobaran 
refer~ncies a altres varie~ats dialectals. Per a cada un deIs temes de la fonologia del 
catala que es, tr~cten, pnmer es fa una descripció deis fets. A continuació es pre
s~nta una .anal:sl. del fenomen descrit en el model de la fonologia generativa clas
slca, segumt basICament les propostes de Chomsky & Halle (1968), amb la incor
porac~6, po:r?, ?e l'estructu:a siHabica; en alguns casos es valoren altres possibiJi
t~t,s d anabsl dms del matelx model. També s'introdueix, en lletra petita, informa
CIO complementaria. Apareixen en aquest cos de lletra tant descripcions de diver
sos dialectes com analisis alternatives en el marc de l'estructuralisme (en la línia 
de les pro~ostes d' Alarcos i de Badia) o en teories generativistes més recents (com 
l~ fonologla autosegmental o la fonologia metrica). En les transcripcions es fan ser
vIr sempre els símbols de l' Alfabet Fonetic Internacional (AFI), en la versió del 
1993 (corregIda el 1996), que apareix al final d'aquest lIibre. 

En el primer capítol del llibre s'introdueixen els conceptes teiirics basics de 
fonologia que cal coneixer per poder seguir les analisis que es presenten en els ca
pítols següents. Hem procurat que aquest capítol fos breu, perque l'objectiu no és 
fer un manual de fonologia general sinó de fono logia catalana. De tota manera hi 
oferim una bibliografia complementaria per al lector que vulgui aprofundir en 'as
~ect~s ?e fono logia general. En els capítols restants, es presenten la descripció i 
1 anahsl deIs processos fonoliigics del cata la. A tots els capítols, menys al capítol 
6 ("Altres. f~niimens de contacte") i al capítol 8 ("Suprasegmentals"), hi ha al final 
uns exerclcls que tenen com a objectiu fer practiques sobre els feniimens més si s
tematics i estudiats de la fonologia catalana així com aplicar el tipus d'analisi pre
sentat a altres varietats dialectals del catali\. 
. .Des del comen,ament d'aquest projecte hem comptat amb la col.laboració 
me~tlmable de. loan Mascaró. Entre tots tres vam decidir quina orientació havia de 
tO:~lr d ]hbre I CO,? es podia organitzar. També li volem agrair de tot COI' la pa
cIencIa I la generosItat que ha mostrat sempre que Ii hem consultat algun dubte. La 
lectum que ha fet de versions diferents deIs capítols ens ha servit per millorar-ne 
conslderablement tant el contingut Com la presentació. 
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Diversos companys han acceptat, pacientment, de fer una lectura critica de ~a 
versió manuscrita del llibre. Els comentaris incisius, i sempre. encert~ts, de Jesus 
Jiménez han evitat que apareguessin en lletra impre~a algunes IneXactIlu~s que no 
s'haurien d'haver escrit maí. Les valuoses observaclOns de Teresa Cabre ens han 
servit per corregir defectes de forma i de fons que n? havíem sabut ve~re. Tant l'un 
com l'altre han contribui't afer més entenedores dlverses part~ del llIbre. Els co
mentaris de Carme Picallo ens han permes de valorar fins a qUIn punt el llIbre po-
dia ser comprensible per a gent no especialitzada en fono logia. . 

Finalment, volem expressar el nostre agrai'ment als no.stres estudlants de fo
nologia de la Universitat Autonoma de Barcelona i de la Un~versltat de Barcelona. 
Sense saber-ho, han patit diverses versions d'aquest llIbre 1, amb les seves reac
cions i els seus comentaris, també han contribui't a millorar-ne el resultat final. 

Malgrat totes aquestes aportacions, el !libre encara deu contenir errors. No cal 
dir que només nosaltres en som responsables. , . , , 

No volem acabar aquest prefaci sense donar les gracles a Llms Payrato per la 
confian~a que ens ha tingut a I'hora d'encarregar-nos aquesta obra 1 per la com
prensió que ha mostrat mentre el manuscrit es retardava, i s'allargava. 

CAPÍTOL 1 

INTRODUCCIÓ 

1.1. El camp d'estudi de la fonologia 

Tant la fonetica com la fonologia estudien les propietats relacionades amb 
els sons lingüístics. La fonetica estudia les característiques físiques (acústiques, 
articulatories i perceptuals) del so. Els sons, pero, no es combinen de manera ale-, 
atoria. Així, rarament es trobaran llengües que tinguin seqüencies com [bwta] o 
[pIVSZ], en una sola síl·laba, pero aquests mateixos son s sí que es poden trobar 
en un ordre diferent: [bwat] (borte 'capsa', en frances), [SpIVZ] (spivs, en angles 
'traficants il·legals'). EIs son s que té una !lengua tampoc conformen un inventa
ri aleatori, sinó que la presencia de determinats son s en una llengua implica ne
cessariament la presencia d'uns altres sonso Així, una !lengua, com el catala o el 
caste!la, que tingui els son s [,q o [)1], també tindra els son s [1] o [n]; en canvi, la 
presencia de [1] o [n] en una !lengua no implica que la mateixa llengua tingui 
també [,q o [)1] (aquest és, per exemple, el cas de l'angles, que té [l] i en], pero 
no [,q i [)1]). A més, la presencia d'una consonant a final de síHaba (posició de 
coda) implica que aquesta mateixa consonant s'haura de poder trobar també a 
principi de síl·laba (posició d'obertura); la implicació inversa, en canvi, no es 
dóna. Així, el catala té mots com all o company i també mots com llavi o pe
nyora. En canvi, el castella té mots com llave o selior, pero no en té amb aquests 
son s a final de síl·laba. La fonologia, i no la fonetica, dóna compte d'aquests fets. 
La fonologia estudia el sistema que controla la selecció i l'ús deIs son s en les 
llengües del món. Els criteris que es fan servir per determinar l'organització deIs 
sons lingüístics, obviament, poden ser diferents segons el model lingüístic que 
s'adopti. 

En aquest llibre es descriu el sistema fonologic del catala central, que coinci
deix parcialment amb el d'altres varietats, i es comenten alguns deIs trets més ca
racteristics d'altres dialectes. La interpretació deIs fets descrits segueix el marc teo
ric de la fonologia generativa, que es comen~a a estendre a partir de la publicació, 
l'any 1968, del !libre The Sound Pattern 01 English (SPE), de Noam Chomsky i 
Monis Halle. Encara que ens basem en el model SPE, hi hem incorporat l' estruc
tura sil·labica (que es va comen~ar a introduir a la teoria al final deIs anys 70) per-
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que pennet millorar la descripció i l'analisi deIs fenomens; d'ara endavant anome
narem aquest model 'fonologia generativa classica'. També fem referencia a inno
vacions posteriors de la teoria (com les aportades per la fonologia autosegmental i 
per la fonologia prosodica) i a analisis alternatives que s'han proposat dins del mo
del estructuralista europeu. 

1.2. Conceptes basícs de fonología generativa 

Cada !lengua presenta un conjunt de regularitats, al costat de característiques 
no previsibles. Per exemple, el fet que un mot com bigoti [biy6ti] tingui el so [t] 
en lloc de [n] és idiosincratic: bigoti és [biy6ti], i no pas [biy6ni]. En canvi, el fet 
que la g tingui una realització aproximant, [y], és totalment predictible, perque en 
catala la g intervocalica (entre altres casos) sempre es pronuncia com a aproximant. 
En el model generatiu, totes les característiques idiosincratiques deIs morfemes 
(tant si són fonologiques, com morfologiques, sintactiques o semantiques) es recu
llen en ellexicó; les regularitats, per contra, s'expressen a través de processos fo
nologics, o regles fonologiques. Les característiques fonologiques idiosincratiques 
d'un morfema confonnen la fonna subjacent d'aquell morfema. La fonna subja
cent d'una seqüencia fonica (tant si és un mot -<¡ue pot constar de diversos mor
femes- com si és una frase) conté exclusivament infonnació impredictible; la for
ma fonetica es correspon amb la pronunciació de la seqüencia, que encara s' haura 
d'acabar d'ajustar foneticament (ajustament que queda fora deIs límits de la fono
logia), i és el resultat de l'aplicació de les regles fonologiques pertinents a la for
ma subjacent. El pas d'una fonna subjacent a una fonna fonetica, a través de l'a
plicació de les regles fonologiques, és el que s'anomena 'derivació'. La fonna sub
jacent es representa entre barres inclinades, / .. .I, mentre que la fonna fonetica es 
representa entre c!audators, [ ... ]. 

Fonna subjacent / .. .1 
I 

Regles fonologiques 
J. 

Forma fonetica [ ... ] 

En l'exemple bigoti, hem vist que [y], i no [g], apareix entre vocals. En una 
paraula com gata, g es realitza també com a aproximant, [y], i no pas com a [g], 
quan es troba darrere de vocal (per exemple, a la seqüencia aquella gata); en can
vi, g es realitza com a [g], i no pas com a [y], quan es troba en posició inicial ab
soluta (per exemple, a la frase 'Gata' és un substantiu). Si examinéssim exhausti
vament les dades del catala, veuríem que en detenninats contextos (per exemple, 
en posició inicial aboluta) només apareix l'oclusiva [g], mentre que en altres con
textos (per exemple, entre vocals) només apareix l'aproximant; és a dir, [g] i [y] es 
troben en distribució complementaria: ana on apareix una realització no hi apareix 
mai l'altra. En aquest cas, és clar que tots dos son s provenen d'una única fonna 

~------------------.... 
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s~~j~cent, o fonem~.1 Mirant només la distribució d'aquests sons en catala, es fa 
d¡fIcJ! det~~Inar SI la forma, subjacent és /g/ o /y/. (De fet, s'han proposat totes 
dues posslbIlltat~; cf. Mascaro 1984b, a favor de /g/, i Hualde 1988, a favor de /y/.) 
Nosaltres assunmem la ~on::~ wbjacent /g/, entre al tres raons perque, des del punt 
de vIsta. deIs unIversals hngUlstlcs, totes les llengües que tenen [y] també tenen [g]; 
en canvl, no totes les llengues que tenen [g] tenen, a més, [y]. /g/ esdevé [y] a tra
vés d'u~a regl~ d'e~p~rantització (vegeu §5.5). Per tant, en l'exemple bigoti, la for
ma subJa~entes /blg~t~l/ (on el símbol '+' indica límit de morfema); a través de 
la regla d esplrantltzaclO, /g/ esdevé aproximant (g --7 y): 

/big6t+i/ 
I 

Regla d'espirantització (g --7 y) 
J. 

[biy6ti] 

. ~~ altres casos !'~xistencia de processos fonologics no es detecta per la dis
tnbuclO complementana de segments similars, sinó perque dos sons que són dife
rents en uns contextos detenninats esdevenen idimtics en '-altres contextos. Aixo és 
el que pass~: per exemple, en el cas de [s] i [z] en catala. Dintre del mot, tots dos 
P?de~ aparelxer a co~engament de sí¡'¡aba (i); en canvi, es perd el contrast, és a 
dlr: hl ha neutrahtzacl~: ~uan es troben en posició final absoluta (ii), quan van se
gUldes de consonant (111) I quan es troben a final de mot i el mot següent comenga 
en vocal (iv): 

Contrast: (i) [z]: masover, masia, masos 
[s]: gossa, gosset, gossos 

Neutralització: (ii) 
(iii) 
(iv) 

[s]: mas, gos 
[s]: mas petit, gos petit; [z]: mas gran, gos gran 
[z]: mas alegre, gos alegre 

. El ft;t ~u~ ,~aso:,:r, .masia i masos tinguin [z] i que gossa, gosset i gossos tin
gUIn [~] es IdIOSInCratlc 1, per tant, en el lexicó hi haura el radical /máz/ i el radi
cal /~os/. El fet que el contrast de sonoritat es perdi en els altres casos és una re
gula?tat,que s'h.a d'explicarper l'acció de regles fonologiques: a (ii) s'hi aplica un 
proces d ensordlment final (vegeu §4.3); a (iii), un procés d'assimilació de sonori
tat (vegeu .§5.1.2); a (iv), un procés de sonorització de fricatives (vegeu §5.1.1). 

Cal dlfer.en~lar clarament els processos fonologics, que són sistematics -i, 
per tant, predlctlbles-, deIs fenomens esporadics, que són variacions que certes 
fonnes de la llengua presenten ocasionalment en detenninats registres o dialectes. 
Per exemple, alguns mots que comencen en [~] en algunes varietats en altres va-

1. Encara que, per qüestions practiques, es f~equivaldre els termes 'forma subjacent' i 'fonema' cal tenir en -7 
comple, que, estrictament, s6n conceptes que pertanyen a dues escoles diferents (el generativisme i J'est;ucturalisme 1¡1. 
respectlvament), que tencn una visió difercnt de la, fonologia. ' 
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rietats no presenten aquesta vocal. Així, el verb afaitar es pronuncia [afajtá] en al-
nes varietats i [fajtá] en altres (altres exemples: [a]nar/nar, [a]rruga/ruga, 

f~;pagar/pagar, h[a]via/via, [a]bella/bella, [a]vellana/vellana, [a]brigar/brigar, 
[a ]cabar/cabar, [a )cetona/cetona, [a ]cosrar-selcostar-se,. [a ]gafar/gafa~, [a ]r~e
glar/reglar, etc.). Es important observar que en cap vanetat hl ha absencla SI s
tematica de [a] inicial i que tampoc no hl ha alternanga determmada pel c?ntext fo
nologic en una mateixa varietat.2 Tarnbé és important d!f~renciar els reSI?u~ d'un 
procés fonologic actiu en el passat deIs processos fonologICs actuals. Am, 1 alter
nan<;a entre la presencia del segment [n] i 0 (l'absencia d'aquest segment) que es 
troba en parelles de mots com camió-camiolls, sere-serena o nació-naciollal es 
deu a un procés d'elisió de In! final que afecta els mots aguts. Aq~esta ~ltern,an<;a 
n-0 també es troba en alguns mots plans (com home-homenet o Jove-jovenl~o~; 
en aquest darrer cas, pero, l'alternan<;a es deu molt probablement al fet que hlsto
ricament aquest procés tenia un abast d'aplicació més ampli (afectava tant els mots 
aguts com els plans del lexic comú); vegeu també ?4.1. . " . . , . 

No totes les regles fonologiques tenen el matelx domml d aphcacIO. HI ha re
gles que afecten els mots presos aY11adament; són el que s'anome.~en regles lhi
ques (o regles de la fonologia del mot). Altres regles a~ecten sequen?leS de mots, 
tant si els segments implicats apareixen dins d'un matelx mot com SI pertanyen.a 
rnots diferents;. aquestes regles s'anomenen postlexiques (o regles de la fonologta 
de la frase). Un exemple de regla lexica és l'elisió de In! final, esmentada ante
riorment, que dóna compte de l'alternan<;a n-0 en mots com camió-cami~ns. Un 
exemple de regla postlexica seria l'espirantització, que converteix les oc1usl~es so
nores en aproximants en determinats contextos (entre vocals, per exemple, hl ha la 
variant aproximant, bi[y]oti i aquella [y]ata, i e~ posició inicial, a~soluta hi ha la 
variant oclusiva, [b]igoti i '[g]ata' és un substantzu). Les regles lexlques poden te
nir excepcions, com és el cas en l'elisió de In! fin~1 deIs mots.aguts (cf. camió, .sere 
i nació vs. Ramon, son i mossen). Les regles postlexlques mm no tenen excepcIOns, 
pero de vegades són opcionals; és a dir, poden aplicar-se o ~o seg~ns .e! tempo o 
el grau de cura amb que es pron~ncü'n (vegeu, per,exem~le',1 asslmllaclo de mod~ 
a §5.3J.l Els límits entre mots s'mdlquen amb el slmbol ## (##aquella##gata##), 
també hi ha aquest tipus de límit entre els elements d'un compost 
(##roda##món##), entre un prefix i la resta deI~ot (##sub##aquatic##) i, en el,c~s 
deIs adverbis en -ment, davant de la termmaclO (##agosarada##ment##). El lumt 
entre un clític i el mot sobre el qual cliticitza s'indica amb el símbol '#' 
(##dóna#me#la##). Els c1ítics tenen un comportament especial respecte de la ma
joria de processos fonologics i, per aixo, hem preferit de tractar-los conjuntament 
en el capítol 7. 

2. Per evitar confusions, en aquest IJibre fem servir el tenne 'alternan~a' per als casos en que es pot argu~ 
mentar que hi ha un procés fonologic (com !'alternano;a [g]-(y]) i el terme 'variaci6' pe~ al~ casos en q.u~ les. di~eren. 
des es ¡roben comparant varietats (geografiques, estilístiques, etc.) díferents (com la vanacló entre [~lI(lIlar Ifmlar o 
entre primav[é}/1:'1 i primllv[¿]ra). ,. . . . . " 

3, S'han proposat basicamen! dues maneres d orgamtzar la fonologw dms de la gramatJca, Una poss¡bllltat és 
tenír lOtes les regles, les Jexiques i les postlexiques, després de la sintaxi. Aquesta és, per exemple. la po~tura ~do~ta. 
da a Chomsky & H(llle (1968), L'altra possibilitat és considemr que J(l síntaxi es troba entre la fonologlU lexlca ¡ la 
postlexica, Aquesta és, per exemple,](l postum del mode] anomenat Fonología U:xica (cr. Kiparsky ]982), 

~--------------........ 
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1.3. Classes naturals i trets 

EIs processos fonologics poden afectar un sol segmeflt o un conjunt de seg
ments. Quan un procés s'aplica a més d'un segment, el conjunt afectat no és mai 
arbitrad. Així, no hi ha cap procés en cap lIengua del món que afecti únicament els 
segments lal, IkI i Iml, per exemple. En can vi, en mol tes llengües hi ha processos 
que afecten conjuntament les oclusives, o les obstruents, o les consonants sonores, 
o, les .voc~ls t~~cades (o altes), etc. Per exemple, abans hem vist que un procés 
d e~plrantltzacl~ ~ra el responsable de la realització [y] a bigoti; l'espirantització, 
pero, n~ afecta umcament Igl sinó que també s'aplica a Ibl i a Idl (cf. ceba [séB<l], 
odi [661]); és a dir, l'espirantització afecta totes les oclusives sonores. Tot conjunt 
de segments que pot ser afectat per un procés fonologic comparteix unes caracte
rístiques i constitueix una c1asse natural. Tomant a l'exemple anterior, els segments 
que quedaran afectats per l'espirantització constitueixen una classe natural perque 
comparteixen el fet de ser oclusius i el fet de ser sonors. 

Les característiques que defineixen els segments s'expressen formalment amb 
trets binaris. Per exemple, la sonoritat s'expressa amb el tret [sonor] (els segments 
sonors tenen el valor '+' per a aquest tret, [+sonor]; els segments sords tenen el va
lor '-', [-sonor]). Les oclusives es produeixen amb una rnterrupció total del flux 
d'aire a la cavitat bucal; aquesta característica s'expressa amb el valor '_' del tret 
[?~ntinu] ([-continu]). EIs segments que són [+continu] no presenten una intermp
CIO total del flux d'aire a la cavitat bucal (és el cas, per exemple, de les vocal s o 
de les aproximants). De fet, tots els segments són matrius de trets (conjunts de trets 
especificats); el símbol que es fa servir per representar un segment és només una 
manera d' abreujar la matriu de trets que el defineix:' 

[b] 

+sonor 
-continu 

+sonor 
+continu 

[p] 

-sonor 
-continu 

Com s'ha observat des deIs treballs de Trubetzkoy (1939) i de Jakobson 
(1941), no tots els valors deIs trets tenen la mateixa importancia; es considera que 
un deIs valors d'un tret és marcat i que l'altre és no marcat. Hi ha diversos criteris 
p~r determinar quin és el valor marcat i no marcat de cada tret. Des del punt de 
vIsta deIs universals lingüístics, el valor no marcat d'un tret es troba en totes les 
llengües mentre que el marcat no necessariament s'hi ha de trobar. Així, el valor 
no marcat de sonoritat per a les oclusives és [-sonor], perque totes les lIengües que 
tenen oclusives sonores en tenen també de sordes mentre que la situaci6 inversa no 

4, En aques,t l!ibr~ es fun servir e!s símbols i les convencions d'ús de l'a¡fabet fonctic internadO/wl, excepte 
pel que fa (l,Ia. nO!(lc¡ó de I accent, que aquí es representa (lmb un accent agut (si és priman) o (lmb un accent greu (si 
és secundan) sobre la vocal de !(l síl·Jaba (lccentuad(l, 
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s'ha constatat en cap llengua del món. D'altra banda, des del punt de vista deIs pro
cessos fonologics, s'ha observat que els processos de neutralització (processos pels 
quals desapareix el contrast entre dos o més segments) tenen com a resultat la re
alització del valor no marcat deIs trets. Per exemple, moltes llengües tenen un pro
cés pel qual les oclusives deixen de contrastar respecte de la sonoritat en posició 
final; aquest procés sempre és d'ensordiment (mai no és de sonorització) i, per tant, 
totes les oclusives finals esdevenen sordes; [-sonor] és el valor no marcat de les 
oclusives. També s'ha suggerit (cf. Jakobson 1941) que els valors no marcats deIs 
trets s6n els primers que adquireixen els nens quan aprenen a parlar i els últims que 
es perden en casos d'arasies o similars. 

La noció que els segments no s6n unitats indivisibles sinó meres abreviatures 
d'una serie de característiques faniques, o trets, va ser propasada per primera vega
da durant els anys 40 per Jakobson i té el seu origen en el sistema d'oposicions de
senvolupat per Trubetzkoy dins el Cerde de Praga. Trubetzkoy (1939) considera 
que cada so es caracteritza per un conjunt de trets fonies i estableix un sistema de 
relacions opositives en el qual cada segment s'identifica en relació amb els aItres se
gons els trets: per exemple, ItI és un segment oclusiu, dental i sord i Id! és un seg
ment odusiu, dental i sonar; ambdós s'oposen, dones, pel tret de sonorital. La fun
ció d'aquestes oposicions és la seva capacitat distintiva, que determina el caracter 
fonematic deis sons que conformen una lIengua (cf. Itl - Idl a tclctil/dactil). Tru
betzkoy, pero, no considera que les unitats basiques d'analisi siguin els trets sinó 
que els trets només Ii serveixen per establir oposicions. Jakobson, en canvi, propa
sa que aquests elements que serveixen per fer oposicions, eIs trets, s6n autonoms i 
són les unitats primeres, o basiques, d'anMisi. 

Els trets proposats per Jakobson en co].]aboració amb Fant i Halle (cf. Jakob
son, Fant & Halle 1963) són binaris ja que consideren que tates les oposicions són 
bilaterals (és a dir, I'oposició s'estableix entre parelles de fonemes, com dlt, a par
tir d'una mateixa propietat, com sonor/no sonar) i privatives (dos fonemes es dis
tingeixen pel fet que un conté una propietat que és absent en I'altre: Id! és sonar 
mentre que ItI és no sonar, o sord). En aquestes oposicions, es considera que un deIs 
fonemes posseeix. una característica especial (segment marcat) que l'altre no té (seg
ment no marcat). En I'exemple anterior, Id!, que és sonar, és el segment marcat de 
la parella dlt i ItI, que és sord, és el segment no marcal. Els trets es representen amb 
una oposició de termes (cf. sonorlsord, vocMic/no vocalic, nasal/oral, etc.) i el va
lor d'un tret per a un determinat segment és '+', si el segment conté la característi
ca, o '-', si el segment no la conté. Els trets fonologics són, arnés, distintius, ja que 
oposen sons capa~os de diferenciar significats. D'acord amb aquests postulats. un 
fonema es defineix. com un conjunt de trets distintius que es donen simultfmiament. 
El sistema de trets distintius proposat per Jakobson, Fant & Halle (1963) és, prefe
rentment, de base acústica (a diferencia del sistema de trets proposat per Chomsky 
& Halle 1968 en el model generatiu, que és de base preferentment articulatoria). 
Aixo esta lligat a la concepció estructuralista del llenguatge com una funció social: 
les propietats lingüfstiques comunes de I'acte de parla entre dos individus (el par
lant i I'oient) han de trabar-se en el moment que comparteixen els dos subjectes im
plicats, aixo és, en la transmissió (base acústica). La definició que presenten deIs 
trets, pero, incIou tant la descripció acústica com l'articulatoria. 
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Tot seguit donem el quadre de trets que farem servir en aquest lIibre p I 
segm.ent~ del catala i, més avall, expliquem com queda definit cada tre!. Per ae~a~! 
tret, mdtquem e~ .negreta. com s'a?reuja (per exemple, [sont] és l'abreviació de 
[sonant]). Les lImes vertlc~ls grutxudes separen les cinc c1asses majors (d'es
querra a .dreta): vocals, semlvocals, líquides, nasals i obstruents. En aquest Ilibre 
fem servtr e.1 te~.e 'set;'ivo~~l' per referir-nos a segments com el que apareix en 
els mots nOla [nop], alre [aJfa] o passió [pasj6]. No fem servir el terme 'semi
consonant' ni transcrivim el segment de manera diferent segons la posici6 que 
ocupa. Vegeu també §6.2.5 

5. En les explicacions que hi ha a coOlin '6 ' , uaCl , quan s esmenlen segments concrets els posem entre Cometes 
s~~~le~n~per exem~le, ',p'), en Jloc de fer servir les barres inclinades./I, o els claudtuors, [j, quan no és pertinent en 
q p de la denvac16 es traben els segments en qüesti6 (un segment és constitui't per trets tant a la forma b·. 
cent. com duran! la derivaci6 i en la forma fonetica), Més elldavant, també fem servir les com:tes simples per r:~e;i~. 
nos a un segment que es traba enmig de la derivaci6, entre la forma subjacent i la forma fonetica, 
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[sil·labic]: Un segment té el tret [+sil] si constitueix el nucli d'una síl·laba; per tant, 
tenen aquest tret totes les vocals. Tenen el tret [-sil] aquells segments que no 
constitueixen nucli sil·labic. Així, 'j' és [+sil] perque és'una vocal, mentre que 
'j' és [-sil] perque no és nucli sil·labic. 

[sonant]: Els segments que tenen el tret [+sont] es produeixen amb un grau d'o
bertura al tracte vocal suficient perque la pressió de I'aire fora i dintre de la 
boca sigui aproximadament la mateixa. EIs segments [-sont] presenten una 
constricció al tracte vocal que fa que la pressió de l' aire dins de la boca sigui 
més gran que la de fora. Tenen el tret [+sont] les vocals, les semivocals, les 
Iíquides i les nasal s (les sonants); tenen el tret [-sont] les obstruents (que aple
guen oclusives, fricatives i africades). 

[consonant]: Els segments que tenen el tret [+cons] es produeixen amb una constric
ció al tracte vocal prou important per produir almenys una fricativa. EIs seg
ments sense aquest grau de constricció tenen el tret [-cons]. Les semivocals, 
que són aproximants, tenen, doncs, el tret [-cons]. En canvi, considerem que el 
caracter aproximant de W], [o] i [y] en catala és purament fonetic; fonologica
ment aquests segments es comporten com si fossin fricatius i, per tant, tenen el 
tret [+cons] (juntament amb altres trets propis de les fricatives, com [-sont]). 

[nasal]: Tenen el tret [+nas] aquells segments que es produeixen amb el vel del pa
ladar abaixat (de manera que I'aire pot sortir pel nas);'tenen el tret [-nas] els 
segments que es produeixen amb el vel del paladar apujat (per tant, l'aire no
més pot sortir per la boca). 

[continu]: Tenen el tret [-cont] aquells segments que es produeixen amb una obs
trucció total que no permet el pas de l'aire per la cavitat bucal. Així, 'b' (oclu
siva oral) i 'm' (oclusiva nasal) tenen el tret [-cont] perque es produeixen amb 
una oclusió als Ilavis. Les fricatives, com 'f' o 'z', tenen el tret [+cont] per
que es produeixen sense obstrucció total. 

[lateral]: Tenen el tret [+lat] aquells segments que es produeixen amb una obs
trucció total al centre de la boca (a la zona mediosagital), mentre que l'aire 
passa per un costat, o tots dos, de la cavitat oral. Hem restringit el tret [-lat] 
a les retiques per simplificar la formulació de determinats processos (en altres 
treballs, com el de Halle & Clements 1983, totes les consonants sonants, ex
closes les laterals, tenen el tret [-Iat]). 

[tens]: Fem servir aquest tret només per distingir la vibrant, 'r', i el batec, '1". Se
guint Harris (1969) i Wheeler (1979), la vibrant és [+tens] i la bategant és 
[-tens] (Mascaró 1978 no fa servir aquest tret i utilitza [cont] per distingir la 
vibrant -[+cont]- de la bategant -[-cont]). Vegeu també §3.6. 

[sonor]: Tenen el tret [+son] els segments que es produeixen amb vibració de les cor
des vocals (com les vocals o les fricatives sonores); són [-son] els segments que 
es pl'odueixen sense vibració de les cordes vocals (com les obstruents sordes). 

[Arrel Avan9ada]: Tenen el tret [+AA] les vocal s que es produeixen amb I'arrel de 
la lIengua avan9ada (per exemple, 'u' o 'e'), mentre que són [-AA] les vocals 
que es produeixen amb l'arrel de la Ilengua endarrerida (per exemple, 'a' o 
'~'). Seguim Mascaró (1978) en l'adopció d'aquest tret i, per tant, considerem 
que '~' és [+AA] (pel comportament fonologic que té). 
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[baix]: Tenen el tret [+baix] les vocals que es realitzen amb el dors de la !lengua 
abaixat respecte a la posició neutral (en catala només té aquest tret 'a'~; tenen 
el tret [-baix] les vocals que es realitzen amb el dors de la 11engua apuJat o en 
posició neutral. 

[alt]: Tenen el tret [+alt] els segments que es realitzen amb el dors de la l!engua 
apujat. Les vocals 'j' i 'u' tenen aquest tret; també el tenen les semIvocals 
(com 'j') i les consonants palatals (com '¡(') i velars (com .'9'). :?ts els altres 
segments són [-alt]. (Vegeu Mascaró 1978 per a una dassIficacI~. de. les con
sonants lleugerament diferent respecte a aquest tret.) Tal com s mdIca en el 
quadre, el tret [alt] també serveix per fer distincions petites de 110c d'articula
ció (per exemple, per distingir una lateral palatal, com '¡(' d'una lateral pre-
palatal, com '1' a la seqüencia el xai). . ., 

[labial]: EIs segments que tenen [+lab] es produeixen amb una constnC?IO ~Is 11a
vis (com les vocals arrodonides -'o', 'u'".-, la labIOdental fncativa ~ o la 
nasal bilabial 'm'). Són [-lab] els segments que es produeIxen sense mter
venció deIs 11avis. 

[posterior]: BIs segments [+post] es realitzen amb la 11engua en una posició relat~
vament endarrerida. En catala, aquest tret indou 'a' i 'a', les vocals arrodoOl
des, les consonants velars (com '1)') i la semivocal 'w'. Tots els altres se?
ments, que es produeixen amb una posició de la 11engua més avan~ada, son 

[-post]. . . . , . 
[anterior]: Són [+ant] les consonants que es produeixen amb una constnccIO pnn

cipal a la zona anterior de la caviat oral, incloent-hi la zona alveolar; tenen 
aquest tret, per tant, les consonants labials, com 'f' o 'p', les dentals, com 'd', 
i les alveolars com 's'. Són [-ant] les semivocal s i les consonants que pre-, , . . ~ . 
senten una constricció més endarrere ('w' és [-ant] perque la constnccIO pnn-
cipal es produeix a la zona velar). . ' 

[coronal]: Les consonants (i la semivocal) que tenen [+cor] es reahtzen amb ele~ 
vació de la part anterior de la llengua cap a les dents o el paladar duro AIXI 
són [+cor] les dentals (com 't'), les alveolars (com 'n'), les prepalat~ls (com 
'f), les palatals (com 'JI') i la semivocal 'j'. Les consonants labIals I velars ¡ 

la semivocal 'w' són [-<:or] (a Mascaró 1978, les consonants palatals es con
sideren [-<:or]). 

[distribult]: Tenen el tret [+dist] les consonants que es produeixen amb una cons
tricció que ocupa una distancia considerable en la direcció del flux de l'aire, 
mentre que [-<list] fa referencia a una constricció menys extensa. Per exem
pIe, una consonant bilabial, com 'm', és [+dist] perque el contacte que creen 
els dos llavis en el sentit del flux de l'aire (és a dir, de darrere a davant) és 
prou ampli; en can vi, en la producció d'una consonant labiodental, c.om, 'fIJ.' ' 
el contacte és molt més petit (a causa de la forma de les dents). La dIferenCIa 
entre [+dist] i [-<list] també es pot il·lustrar comparant una consonant dental, 
com 't', i una consonant alveolar, com 'n'. La dental és [+dist] perque el con
tacte es fa amb la lamina de la !lengua (que té una extensió relativament am
pla), mentre que l'alveolar es [-<list] perque el contacte es fa amb la punta de 
la llengua, l'ilpex (que té una extensió clarament més petita). El tret [dist], tal 
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com es comenta en el quadre, serveix, en cata la, només per fer diferencies 
molt petites, en alguns casos imperceptibles, de !loe d'articulació; són di
ferencies de caracter postlexic. 

Les africades no apareixen en el quadre de trets. La caracterització en trets del 
mode d' articulació de les africades no s'ha resolt satisfactoriament en el model ge
neratiu classic, que assumia els trets [-<:ont] i [+Relaxament Retardat] per als seg
ments africats. A §5.1.1 s' expliquen alguns deIs problemes que comporta aquesta 
proposta i se segueix una alternativa, sense el tret [RR], segons la qual una africa
da conté tant el tret [-<:ont] (que caracteritzaria el període oclusiu) com el tret 
[+cont] (que caracteritzaria el període fricatiu). 

Tampoc no apareix en el quadre de trets que presentem [aceent], que s'inclou 
en la matriu de les vocals encara que, propiament, l'accent és una propietat que 
afecta tota una síJ.laba. El fet que una vocal sigui tonica o atona no és una propie
tat inherent (com ho és el tret [son], per exemple) sinó que depen de la posició que 
ocupa en el mot; el tret [acc] és un tret prosodic, nO segmental. 

Encara que, com s'ha pogut veure, els trets que fem servir tenen una base ar
ticulatoria, hi ha casos en que la caracterització de determinats segments respecte 
a un tret no és clara. Aleshores cal veure quin és el comportament d'aquests seg
ments en diversos processos fonologics per tal de poder precisar a quines classes 
naturals pertanyen i, per tant, quins trets els caracteritzen. La caracterització en 
trets de les líquides és especialment conflictiva, sobretot respecte al tret [cont]. Ba
sant-nos especi~lment en el procés de simplificació de contínues (vegeu §6.1.1), 
hem atribui't [+cont] a les rotiques i [-<:ont] a les laterals. 

A continuació il·lustrem, amb trets, la forma subjacent i la forma fonetica del 
mot odio Noteu que l'única diferencia entre les matrius de la forma subjacent i les 
de la forma fonetica és la presencia de [-<:ontinu] per a la Id! i de [+continu] per a 
la [o] (canvi que es produeix per l'aplicació de la regla d'espirantització): 

Forma subjacent Forma foniilica 

16 d i! [ 6 o i 1 

+sil -sil +sil +sil -sil +sil 
+sont -sont +sont +sont -sont +sont 
-cons +cons -<:ons -<:ons +cons -<:ons 
-nas -nas -nas -nas -nas -nas 
+cont -<:ont +cont +cont +cont +cont 
+son +son +son +son +son +son 
-AA -alt +AA -AA -alt +AA 
-baix -lab -baix -baix -lab -baix 
-alt -post +alt -alt -post +alt 
+Iab +ant -lab +lab +ant -lab 
+post +cor -post +post +cor -post 
+acc +dist -acc +acc +dist -acc 
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1.4. Regles i formalisme 

Una regla fonologica canvia un o més trets d'un segment o d'un conjunt de 
segments (una classe natural) en un context determinat. Aquest canvi s'expressa de 
la forma següent: 

A.-?B/C D 
(A esdevé B quan va precedida de C i seguida de D) 

A i B són variables que representen cadascuna matrius de trets que identifi
quen un segment o un conjunt de segments; una o altra (pero no totes dues alhora) 
pot ser 0. Quan A és 0, el procés que expressa la regla és d'inserció (vegeu, per 
exemple, l'epentesi vocalica a §3.5); quan B és 0, el procés que expressa la regla 
és d'elisió (vegeu, per exemple, la simplificació de grups consonantics a §4.5); 
quan A i B no són 0, la regla produeix un canvi articulatori (vegeu, per exemple, 
l'espirantització a §5.5). A és, per tant, l'element afectat i B és el resultat del can
vi. La seqüencia CAD és la descripció estructural de la regla; esta constituIda per 
l'element afectat abans que s'apliqui la regla (A) i el context (C_D). La seqüen
cia CBD és el canvi estructural; és l'element afectat un cop s'ha aplicat la regla (B) 
juntament amb el context (C_D). 

A B I C 

CAD = descripció estructural 
CBD = canvi estructural 

D 

Els segments implicats en una regla fonologica s'expressen sempre amb el 
nombre mínim de trets. Així, per formular la regla d'espirantització (que afecta Ib/, 
Idl i Ig/), la matriu d'entrada (A en la descripció estructural) només cal que con
tingui els trets [-sont, -cont, +son], que és la forma més economica de fer re
ferencia a les oclusives sonores: [-sont] ama les obstruents, [-cont] exclou les fri
catives i [+son] ama les oclusives sonores; no caldra esmentar, a més, cap deIs al
tres trets comuns a Ib/, Idl i Igl (com [+cons], [-sil], etc.) perque són redundants. 
El canvi que implica l'espirantització (B en el canvi estructural) s'expressa amb el 
tret [+contj' unicament, que és el tret que diferencia les oclusives sonores de les 
corresponents aproximants (lB], [ó] i ['{]). De vegades, I'aplicació d'una regla pot 
implicar -a més del canvi expressat explícitament en la formulació- canvis ad
dicionals de trets no esmentats en la regla. Per exemple, quan la vocal lil esdevé 
Ul (per un procés de formació de semivocal, vegeu §6.2.1), la regla només esmen
ta explícitament que el segment [+sil] lil passa a ser [-sil]; aixo comporta, pero, 
canvis addicionals respecte a altres trets perque Ul té els trets de !loc d'articulació 
propis de les consonants (com [-ant] i [+cor]) i no pas els de les vocals (com [AA] 
i [baix]). Hi ha casos en que l'aplicació d'una regla no implica cap canvi perque el 
segment afectat ja conté eles) tret(s) pertinentes); són casos en que la regla s'apli
ca vacuament. Així, I'aplicació de la regla d'ensordiment final, que ensordeix les 
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obstruents a final de mot, produeix un canvi en el mot mas Imáz/, que esdevé 
[más]; en canvi, en el mot gas Igós/, [gós], no produeix cap canvi perque l'obs
truent final ja és sorda subjacentment (aplicació vacua). 

En els processos en que un segment (o una classe natural de segments) adop
ta un o més trets d'un segment adjacent (processos d'assimilació), es poden fer ser
vir les lletres gregues (a, ~, y, etc.) com a variables que representen cadascuna el 
mateix valor ('+' o '-') per a un tret concret. Per exemple, quan un segment A 
adopta per assimilació el valor de sonoritat d'un segment B adjacent (tant si és sord 
com si és sonor), el procés es pot expressar en una sola regla fent servir la varia
ble 'a' (s'assimila tam [+son] com [-son]); no cal fer servir dues regles diferents 
que facin referencia als dos valors del tret [sonor]. 

A.-? [ason] I _ B1"w"J equival a: A.-? [+son] 1_ B1+w'J (a= +) i 
A.-? [-son] I _ B¡-"'J (a=-) 

(A esdevé [+son] quan va seguida d'un segment B [+son] i esdevé [-son] 
quan va seguida d'un segment B [-son]) 

Altres maneres de fusionar regles que expressen casos,d'un mateix procés in
clo~en l'us de parentesis i de claus. La informació continguda entre parentesis és 
opCIOnal: 

A .-? B I _ (C) D equival a: A.-? B I 
A.-?BI 

(A esdevé B quan va seguida o bé de CD o bé de D) 

CD 
D 

Quan dues regles comparteixen una gran patt de la informació que esmenten 
es poden fusionar en una de sola; la informació que és diferent per a cada regla 
s' ineJou llavors entre claus. 

A .-? B I _ { C } equival a: A.-? B I 
D A.-?BI 

(A esdevé B quan va seguida o bé de C o bé de D) 

1.5. Bibliografia complementaria 

C 
D 

Les nocions de fonologia i els aspectes formals que s'han introdult en aquest 
capítol proporcionen la base per poder seguir l'aniUisi deIs processos fonologics 
del catala que s'expliquen en els capítols següents. Altres mecanismes necessaris 
per explicar alguns deIs fenomens s'introdueixen en els apartats pertinents. A con
tinuació donem una breu !lista de manuals de fono logia general per a qui vulgui 
aprofundir més en els aspectes teorics. 
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CAPÍTOL 2 

PROCESSOS RELACIONATS AMB EL TIMBRE 
DE LES VOCALS 

2.1. Característiques de les vocals i distribució 

Des del punt de vista fonetic, el catala central presenta vuit vocals: [i], [e], 
[e], [a], [~], [o], [u] i [:l]. En catala, les vocals, que són elements [-cons], són els 
únics segments que poden apareixer en posició de nueli sil·labic ([ +sil]) i són, per 
tant, els únics elements que, en aquest marc, presenten el tret prosodic [±acc]. Els 
trets [±alt] i [±baix] fan referencia al grau d'elevació lingual i el tret [±post], al 
grau d'avan,ament lingual; la presencia o no d'arrodoniment deis Ilavis s'expressa 
amb el tret [±labial] i la posició de l'arrel de la llengua, amb el tret [±AA]. Tot se
guit repetim els trets que fan referencia alIloc d'articulació de les vocals: 

Vocals i u o ~ e E a :l 

alt 

baix 

post 

lab 

AA 

+ + - - - - - -

- - - - - - + -

- + + + - - + + 

- + + + - - - -

+ + + - + - - + 

Mascaró (1978) fa servir el terme [±ATRJ, de l'angles advanced IOIlgue root, 
am, on nasal tres utilitzem la traduccíó catalana [±AAJ (arrel avan<;ada). També uti
litza el tret [±CPJ, de l'angles cOllstricted pharynx (o faringe constreta), en lloc de 
[±baixJ. Aquest ús diferent de termes i nomenclatura no implica, pero, un canvi de 
caracterització en les vocals. AItres autors generativistes, en canvi. han fet servir els 
trets de manera diferent a la que acabem de veure. Wheeler (1979), per exemple, no 
fa servir el tret [±AAJ per diferenciar [eJ de [eJ i (oJ de (oJ (I'ús d'aquest tret no 
s'havia generalitzat quan va escriure aquest treball, I'any 1974). Aquest autor ca
racteritza com a (+baixJ no només la vocal (al sinó també les vocals mitjanes bai-
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xes [eJ i [oJ; d'aquesta manera, les vocals obertes [eJ i [oJ es diferencien de les tan
cades [eJ i [oJ pel tret [±baixJ, i no per [±AAJ ([eJ i [oJ són [-alt, -bmx], en 1I0c de 
[-alt, +AAJ, i [eJ i [oJ són [-alt, +baixJ, i no [-alt, -AA]). No caractent~a la vo:al 
neutra [oJ en termes de trets, perque considera que [oJ és només una vanant foneu
ca del fonema /a/ i la caracterització que presenta (p. xxii) inclou només els trets 
distintius deIs fonemes del catali!. (En vista de les regles que propasa, pero, cal su
posar que [oJ seria [-alt, -baix, +post, -labJ.) Presentem a continuació la caracterit
zaci6 deIs fonemes vocalics del catala segons Wheeler (1979): 

Vocals i u o o e e a 

alt + + - - - - -

baix - - - + - + + 

post - + + + - - + 

lab - + + + -

En el mare estructuralista, les vocals del catala s'han caracteritzat. seguint els 
trets acústics proposats per Jakobson, Fant & Halle (1963), amb els trets greu/agut, 
dens/no dens (o compacte/no compacte), difús/no difús, tensllax i bemollitzatlnor
mal (o no bemollitzat). Pel que fa a les vocals, el tret acústic greulagut equival,. més 
o menys al tret articulatori [±postJ i s6n considerades greus les vocals [uJ, [oJ I [oJ; 
LIeó (1970) també considera greus les vocal s [aJ i [ojo El trel acústic dens/no dens 
correspon, grosso modo, al tret articulatori [±baix] i és considerada mequívocament 
densa la vocal baixa [a]; els autors no coincideixen, pero, en el tractament de le~ vo
cals mitjanes baixes [eJ i [oJ pel que fa a aquest trel: alguns autors les caractentzen 
com a no denses (cf. LIeó 1970) mentre que d'altres les consideren denses (cf. Con
treras & LIeó 1982). El tret acústic difús/no difús pot caracteritzar només les vocals 
tancades [iJ i [uJ, en correspondencia amb el tret articulatori [±altJ (cf. LIeó 1970), 
o pot correspondre, més o menys, a l'ús del tret articulatori [±AAJ; en aquest darrer 
cas, són considerades difuses les vocals [iJ, [uJ, [oJ i [eJ (cf. Contreras & LIe6 
1982). També es fa servir el tret tens/lax per diferenciar les vocals mitjanes tanca
des [eJ i [oJ, que són tenses, de les corresponents mitjanes obertes [eJ i [oJ, que són 
laxes. LIeó (1970) també utilitza el tret acústic bemollitzatlnormal, equivalent al tret 
articulatori [±labiaIJ, per caracteritzar [uJ, [oJ i [ojo Presentem a continuació la ca
racteritzaci6 de les vocals del catala segons LIeó (1970): 

Vocals i u o o e e a o 

difús + + - -

dens - - - - - - + -

greu + + + - - + + 

bemoll - + + + - - - -

tens + - + -
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Una de les característiques propies del catala central és el caracter determinant 
de raccent a l'hora de seleccionar un tipus de vocal o un altre. No tates les vocals 
poden apareixer en tates les posicions: en posició accentuada poden apareixer set 
vocals [i], [e], [e], [a], [~], [o] i [u]; en canvi, en posició inaccentuada només n'hi 
poden apareixer tres [i], [oJ i [u] (encara que veurem casos especials amb [eJ i [oJ 
atones a §2.4). 

Posició accentuada: [i], com a pis [pís] 
[e], com a déu [déw] 
[e], com a deu [déw] 
[a], com a dau [dáw] 
[~], com a os [6s] 
[o], com a ós [6s] 
[u], com a pus [pús] 

Les set vocals que apareixen en posició accentuada s6n fonemes -/iI, /e/, /el, 
la/, hl, lo/ i Iu/- perque es troben en distribució equivalen! (és a dir, poden 
apareixer en els mateixos contextos, siguin del tipus que siguin). Així, la diferen
cia entre els adjectius cee [sék] i sec [sék] o entre han 4.(í]t aixo i han d[ú]t aixi> 
és lexica i no determinada pel context. 

De les tres vocals que apareixen en posició inaccentuada, [i] i [u] també po
den apareixer en posició accentuada; en canvi, [o] només apareix en posició inac
centuada: 

Posició inaccentuada: [i], com a si [si] (cf. sí [sí]) 
[u], com a us rus] (cf. ús [úsJ) 
[o], com a es [os] 

El fet que la vocal neutra, [o], aparegui només en posició inaccentuada ha cre
at discrepancies entre els autors pel que fa al caracter fonematic o no d'aquest seg
ment (vegeu §2.3). De fet, cal diferenciar clarament els casos en que [o], inaccen
tuada, alterna amb [á], [él o [él dins d'un mateix morfema deIs casos en que [o] 
només apareix en posició inaccentuada i, per tant, no alterna amb cap altre so dins 
d'un mateix morfema. 

Casos amb alternanra: s[á]l - s[o]lat 
p[é]l - p[o]lut 
l1[é]t - l1[o]tera 

Casos sense alternanf'a: c[o]mell, c[o]meller 

c[o]vall, c[o]va11eresc 
f[0]li9, f[o]licitació 

p[á]go - p[o]gar 
p[é]rdo - p[o]rdré 
t[é]ns - t[o]níem 

[o]nar, [G]nireu 
d[o]mano, d[o]manaven 
f[o]rir, [[o]ridura 

En el primer cas, les pare11es de sons [á]-[oJ, [éJ-[o] i [é]-[o] es troben en 
distribució complementaria i, per tant, podem dir que els elements de cada parella 
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són aHQfons, O variants fonetiques, d'un mateix segment subjacent. És evident q?e 
per poder recuperar en cada cas específic [á], [él o [él cal que en la forma ~ubJa
cent aparegui directament láI, lél o lél i no I~/. (Si suposéssim una forma subJacent 
amb I~I no podríem justificar que I~I es realitzés com a [~], a sa! ~ pago, c~m a [él 
a pel i perrlo i com a [él a llet i tens.) Una regla de reducclo vocabca donara comp
te del pas de la/, lel i lel a [~] en posició atona (vege~ §2.3). Els c~sos q~e no pre
senten alteman9a, com e[~]mell, [~]nar, e[~]vall, f[~]f¡r, d[~]mano lf[~]rtr, es trac
taran més endavant (vegeu també §2.3). 

Casos amb alternanra: [sál] - [s~lát] : 
[pél] - [p~lút] : 
[Áét] - [Á~tér~] : 

FORMA SUBJACENT 

sal, salat láI 
pe!, pelut lél 
llet, lletera lél 

Les vocal s posteriors presenten una distribució similar. Hi ha casos en que [u] 
inaccentuada alterna amb [ú], [ó] i [6] dins d'un mateix morfema i casos en que 
[u] només apareixen posició inaccentuada i, per tant, no alterna amb cap altre so 
dins d'un mateix morfema: 

Casos amb alternanra: r[ó]s - r[u]ssenc 
[6]s - [u]ssut 
c[ú]c - c[u]quet 

Casos sense alternanra: c[u]nill, c[u]nillar 
b[u]tifarra, b[u]tifarró 
b[u]txaca, emb[u]txacar 

c[ó]mpren - c[u]mprava 
s[6]na - s[u]nar 
s[ú]rt - s[u]rtida 

s[u]frir, s[u]frira 
c[u]nquerir, c[u]nqueridor 
m[u]tilar, m[u]tilació 

Com en el cas de [~], els casos en que [u] alterna amb [ó] i [6] són atribulbles 
a les formes subjacents 161 i 161, respectivament, perque les parelles de sons [ó]-[u] 
i [6]-[u] es troben en distribució complementaria i, per tant, podem dir que els ele
ments de cadascuna d'aquestes parelles són variants d'un mateix segment subjacent. 
És evident que per poder recuperar en cada cas específic [ó] o [6] cal que en la for
ma subjacent aparegui directament lól o 161. (Si postuléssim formes subjacents amb 
lul per a aquests casos, no podríem justificar per que lul es realitza [ó] a mots com 
ros i compren i, en canvi, es realitza [6] a mots com os i sana.) Una altra regla de 
reducció vocalica (vegeu §2.3) donara compte del pas de 101 i IJI a [u] en posició 
atona. Els casos en que [u] inaccentuada altema amb [ú], com en els mots eue i surt, 
són directament atribulbles a lúl. Els casos que no presenten alteman9a del tipus po
sició aceentuadalposició inaccentuada, eom e[u]nill, s[ulfrir, b[u]tifarra, e[u]nque
rir, b[u]txaea i m[u]tilar, es tractaran més aval!, a §2.3. 

Casos amb alternan,'a: [rós] - [ruséIJ] : 
[6s] - [usút] : 
[kúk] - [kukét] : 

FORMA SUBJACENT 

ros, rossene lól 
os, ossut 161 
eue, euquet lúl 
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2.2. Desaeeentuació 

En catala els morfemes poden ser tonics o atons. Els morfemes tonics --com 
la majar part de radicals, els sufixos derivatius, alguns prefixos i alguns sufixos 
flectius verbals- porten accent subjaeent sobre una sí¡'¡aba determinada. Per 
exemple, el radical de sue és un morfema tonie amb una única sí¡'¡aba tonica Isúkl 
i el radieal de llapis és un morfema tonic amb una primera síl·laba tonica i una se
gana síl·laba atona IÁápis/. Els morfemes atons --com el morf de genere, alguns 
prefixos i alguns sufixos flectius verbals- no presenten accent subjacent. És atan, 
per exemple, el morf de present de subjuntiu lil de formes com eulli IkúÁ+i/. En 
el model generatiu classic, la tonicitat o la atonicitat d'una síl·laba es representa a 
través del tret prosOdic [±accent] en la matriu de trets de la vocal de la síl·laba. 
Així, en el cas de sue i eulli lul seria caracteritzada amb el tret [+accent] i en el 
cas de llapis lal seria caracteritzada també amb el tret [+accent]; en canvi, lil de 
llapis i de eulli seria caracteritzada amb el tret [-accent]. 

A més del tractament de l'aceent com una característica subjacent de cada 
morfema, també s'han proposat analisis en que I'aceent s'afegeix durant la deriva
ció per regles (ef. Wheeler 1979). Cal fer notar, pero, que, tot i que aquest tipus 
d'analisis es basen en observaeions prou generals sobr",el palró aeeentual del ca
tala, resten sempre un conjunt de casos excepcionals (com els esdrúixols, entre al
tres), cosa que fa que aquesta informació prosódica no pugui ser completament eli
minada de les representacions subjaeents. (Vegeu Masearó 1978 per a una discussió 
més detallada en contra de I'assignació de I'accent per regla i a favor de I'accent 
subjaeent; vegeu també cap. 8.) 

Quan en un mot hi ha més d'un morfema tonic, l'accent superficial de la pa
raula recau sobre la síl·laba accentuada de l'últim morfema tonie (per exemple, su
quet Isúk+ét1 passa a [sukét], amb elisió del primer accent, o collirem 
IkúÁ+Í+rlÍ+m1 esdevé [kuÁirém], amb elisió deIs dos primers accents). Caldra, 
dones, una regla lexica que elimini dins del mot (##_##) tots els accents excepte 
el de l'últim segment accentuat: 

Regla de desaecentuació (Desac): 

[+sil] -'> [-acc] 1## X _ Y [+acc] Z ## 

(on les variables X, Y i Z poden ser 0 i no contenen límits de mot) 

En la línia de Mascaró (1978), la regla de desaccentuació que proposem actua 
inserint el tret [-accent] a tots els segments vocalics que es traben, dins del mol, a 
l'esquerra d'un altre segment accentuat. En el cas de suquet, per exemple, la regla 
de desaccentuació substitueix el valor original [+accent] de la vocal subjacent del 
radical, Iú!, pel valor [-accent) imposat per la regla de desaccentuació (en aquest 
cas, X= Is/, Y= Ik+1 i Z= ItI): 
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Is Ú k+é ti 
## X [+acc] Y [+ace] Z ## 

J, 
Desac U 

[-aee] 
J, 

[sukét] 

La regla de desaccentuació té com a domini d'aplicació el mot estdcte 
(## _##); queden, per tant, excJosos els mots compostos, els adverbis en -ment i 
els prefixos tonics, perque presenten una estructura del tipus ## _ ##_##. AI
guns d'aquests mots mantenen un accent superficialment secundad (rJ) en la pri
mera part del mot: rapidament [rapióamén] i cent cinquanta [sensi!)kwár¡ta]. 
(Vegeu §2.4.1.) 

2.3. Reducció vocalica 

A causa de la regla de desaccentuació, un segment subjacent que apareix ini
cialment en posició tonica pot acabar apareixent en posició inaccentuada. Si aquest 
canvi accentual afecta les vocals líl o Iú!, el timbre de les vocal s no canvia: a co
llirem,per exemple, IkúÁ+í+ré+ml esdevé [kuÁirém], on [u] i [i] han perdut J'ac
cent respecte a la forma subjacent sense mostrar, pero, cap alteració de timbre. Ara 
bé, si el canvi accentual afecta les vocals lá/, lél o lél o les vocals lól o 161, es pro
dueix un canvi de timbre en les vocals: la/, lel i lel esdevenen sistematicament [a]; 
101 i hl esdevenen sistematicament [u]. Aquest procés de canvi de timbre s'ano
mena reducció vocalica. És un procés de neutralització, ja que en posició inaccen
tuada s'elimina l'oposició fonologica que hi ha en posició accentuada entre la/, lel 
i lel, d'una banda, i 101, hl i lul, de J'altra. El fet que la reducció vocalica afecti 
vocal s inaccentuades i no pas vocals accentuades esta relacionat amb el caracter 
poc prominent de les posicions atones enfront del caracter prominent de les posi
cions toniques; en general, les posicions poc prominents són més propenses a ser 
afectades per processos fonologics. Els exemples següents mostren J' alternan9a de 
timbre vocalic que es produeix segons que les vocals apareguin en posició accen
tuada o en posició inaccentuada: 

lá/: [á] - [a] lé/: [él - [a] lé/: [él - [a] 

s[á]c s[a]quet c[é]c c[a]guesa s[é]c s[a]call 
p[á]ra p[a]rar P[é]re P[a]ret p[é]ra p[a]rera 
b[á]ssa b[a]ssal v[é]ssa v[a]ssar m[é]l m[a]lós 
c[á]nta c[a]ntar t[é]ns t[a]nies p[é]rd p[a]rdré 
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ló/: [6] - [u] 151 : [5] - [u] 

[6]s [u]sset [5]s [u]ssut 
d[6]na d[u]nar d[5]na d[u]nassa 
r[ó]ssa r[u]ssenc r[5]sa r[u]ser 
c[6]nte c[u]ntar t[5]ca t[u]carem 

La regla de reducció vocillica (RV) actua obligatodament després de la regla 
de desaccentuació (Desac), ja que precisament aquesta regla proveeix certes vocals 
de la descripció estructural adequada, [-acc], i aleshores la regla de reducció voca
lica pot actuar. Com es pot veure tot seguit, si la regla de reducció vocalica s'apli
ca abans que la de desaccentuació, aquesta regla no pot actuar perque la vocal sub
jacent és encara tonica; en canvi, si pdmer actua la regla de desaccentuació, aques
ta insereix [-accent] a la primera vocal (/el i 101 en els exemples), cosa que fa que 
la regla de reducció vocalica pugui aplicar-se: 

Forma subjacent Isék+áÁl Cf.: Forma subjacent Isék+áÁl 

RV Desac e 
Desac e RV' a 

Forma fonetica *[sekáÁ] Forma fonetica [sakáÁ] 

Forma subjacent lós+W Cf.: Forma subjacent lós+étl 

RV Desac O 

Desac o RV u 

Forma fonetica *[osét] Forma fonetica [usét] 

La regla de reducció vocalica es pot formular de la manera següent: (i) les vo
cals la/, lel i lel, que tenen en comú mínimament els trets [+sil, -alt, -lab], esde
venen [a] en posició inaccentuada (o [-accJ) perque adquireixen els trets [+post, 
+AA]; (ii) les vocals 101 i Inl, que tenen en comú mínimament els trets [+sil, +lab], 
esdevenen [u] en posició inaccentuada (o [-accJ) perque adquireixen el tret [+alt]. 
(Entre parentesis presentem una versió simplificada de les regles.) 

Regles de reducció vocalica (RV): 

(i) 
[+SilJ -alt --:> [+post] I 

[-accJ -lab +AA 

( a, e, e, a --:> a I en posició atona) 



-
34 FONOLOGIA CATALANA 

(ii) [+Sil J 
+lab [+alt] 1 ~acJ 
( O, ~, U -7 U 1 en posició atona) 

La matriu d'entrada de la regla de reducció vocalica (i) inclou també la vocal 
neutra, que seria afectada vacuament (és a dir, sense produir cap canvi) per aques
ta regla. Fins ara, no hem vist cap cas en que calgui postular I~/; aquest terna es 
tracta més avall en aquest mateix apartat. Cal notar que l'aplicació de la reducció 
vocalica implica, en el cas de lal, un canvi addicional no esmentat explícitament 
per la regla (i): lal esdevé [+post] (vacuament) i [+AA] per efecte directe de la re
gla; aquest canvi provoca automaticament que el tret inicial [+baix] corresponent a 
lal canvii de valor perque en catala no hi ha cap vocal que tingui els trets [+post, 
+AA] i que, a més, sigui [+baix]. 

En el cas de les vocals afectades per la regla de reducció vocalica (ii), cal no
tar que el conjunt de trets [+sil, +Iab] inclou, a més de 101 i I~/, la vocal lu/. En 
aquest cas, la regla de reducció vodllica s' aplicaria vacuament perque luI ja és in
herentment [+alt]. Si volguéssim excloure luI de la descripció estructural d'aques
ta regla, a la matriu d'entrada hi hamíem d'incloure el tret [-alt]. En termes d'e
conomia formal, pero, sempre és preferible triar les especificacions mÍnimes i, per 
tant, la formulació mínima [+sil, +lab], la que inclou lul, és superior. És important 
observar que 101 i !JI comparteixen també els trets [+post] i [-baix]; pero com que 
els trets [+sil, +Iab] ja basten per donar la caracterització del conjunt, prescindim 
deis altres trets. Cal notar també que l'aplicació de la reducció vocalica implica, en 
el cas de !JI, un canvi addicional no esmentat explícitament per la regla (ii): !JI es
devé [+alt] per efecte di recte de la regla; aquest canvi provoca automaticament que 
eUret inicial [-AA] corresponent a !JI canvii de valor perque en catala no hi ha cap 
vocal que tingui el tret [+alt] i que, a més, sigui [-AA]. 

La regla de reducció vocalica que s'ha presentat desglossada en (i) (centralit
zació d'unes vocals) i en (ii) (elevació d'unes altres vocals) també podria expres
sar-se en una sola regla, fent ús de la notació amb paren tesis angulars que es pre
senta a continuació. (La informació continguda entre els parentesis angulars és op
tativa, pero va aparellada; és a dir, la presencia de parentesis angulars en una part 
de la regla obliga a la presencia de paren tesis angulars en una altra part de la re
gla.) En la formulació de la regla conjunta de la reducció vocalica, cal tenir present 
que la regla no actua sobre la vocal lu/, perque és [+alt]. 

Regla de reducció vocalica (conjunta): 

[
+Sil J -alt 
<+lab> [

+post J 
+AA 
<+alt> 

1 
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La regla anterior expressa que les vocals no altes (és a dir, totes les vocals ex
cepte lil i lu/) esdevenen posteriors i arrel avan~ada: si no són labials (lal, lelo Is/) 
només s'imposen aquests dos trets i, per tant, esdevenen [~]; pero si són labials (101 
o I~/), la vocal resultant ha de ser, a més, alta i, per tant, esdevé [u]. 

Els efectes d'aquesta regla es veuen a la figura següent: 

post 
-+ 

i u 
+ alt 

e ~ o 

AA + / 

s/ ~ 

+ 
baix 

a 
, 

-+ 
lab 

Una variant purament notacional d'aquesta formulació conjunta de la regla de 
reducció vocalica és incorporar [-ace] a la rnatriu d'entrada de les vocaIs afectades. 
En aquest cas, la regla de reducció vocalica no té context d'aplicació. (Aquesta és, 
per exemple, la solució adoptada per Mascaró 1978.) 

[~::: l' -acc ---? 

<+lab> [

+post] 
+AA 
<+alt> 

La regla de reducció vocalica ens permet donar compte deIs casos d'alter
nan~a morfologica entre [áH~], [éH~]' [éH~], [ó]-[u] i [6]-[u] i ens permet fer 
derivar aquests casos de les formes subjacents lál, lé/, lél, lól i 16/, respectivament. 
Ara bé, sabem que hi ha casos en que [~] i [u] apareixen sempre en posició inac
centuada i que, pert tant, mai no alternen amb cap altra realitzaci6: 

Casos sense alternan¡;a: 

[~] : c[~]mell, c[a]valJ, p[~]rdal, [~]nginy, p[~]tit, f[a]rir, d[~]manar, d[~], a [~] 
[u] : c[u]nill, b[u]tifarra, b[u]txaca, d[u]lent, s[u]frir, c[u]nquerir, cant[u], ho [u] 

En aquestes circumstancies, [a] podria ser igualment atribuIda a lal, a lel, o a 
Isl i [u] podria ser igualment atribui'da a 10/, a 1010 a la mateixa lu/, pero no hi ha 
cap evidimcia que permeti establir de quina d'aquestes formes subjacents provenen. 
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Proposarem, a continuació, dues interpretacions altematives. Una possibilitat és 
que aquestes realitzacions [a] i [u] s'atribueixin directament a la/i a lu/. Aquesta 
analisi comporta, obviament, atorgar el cadcter de fonema a lal 1, de retruc, am
pliar l' inventari de segments subjacents vodtlics del cataliL 

Casos [aj,[u] sense alternan¡;a. 

lnterpretació (i): c[ a ]mell: lal c[u]nill: lul 

En el marc d'aquesta primera proposta, la regla de reducció vocillica s'apli
cara vacuament a casos com eamell i eoni!!, perque presenten directament lal i lul 
a la forma basica, perque són [+post, +AA] el primer i [+alt] el segon ja a la for

ma subjaeent. 

Efeetes de la regla de redueció voeatiea sobre /al i Iu/: 

Forma subjaeent lkaméÁl Forma subjaeent IkunÍY 

RV (aplieació vacua) a RV (aplieaeió vacua) u 

Forma fonetiea [kaméÁ] Forma fonetiea [kuníÁ] 

Una altra possibilitat d'analisi és atribuir aquests casos de [a] i [u] que no pre
senten alteman<;a a unes unitats fonologiques subespecificades -representades 
amb els símbols lA! i /U/-; és a dir, a uns elements que en la representació sub
jacent no tenen tots els trets sinó només els trets comuns al conjunt de segments 
deis quals podrien, teoricament, derivar: la e El, en el primer cas, i lo ~ uf, en el 
segon. En conseqüencia, lA! només esta especificat per als trets que tenen en comú 
totes les vocals (és a dir, [+sil, -cons, +sont, -nas, +cont, +son]) i per als trets co
muns a la e El (aixo és, [-alt, -lab]); lA!, per tant, no esta especificat per a [±AA], 
[±baix] i [±post]. /UI només esta especificat per als trets que tenen en comú totes 
les vocals i per als trets comuns a lo ~ ul (aixo és, [+Iab, +post, -baix]); /UI, per 
tant, no esta especificat per a [±AA] i [±altJ,' 

Casos [a],[u] sense alternanfa. 

lnterpretació (ii): c[a]mell: IAI c[u]nill: /UI 

En el marc d'aquesta segona proposta, la regla de reducció vocalica afegeix a 
les matrius subespecificades de lA! i /UI els trets especificats en la matriu de sor-

1. Al Ilnrg d'aquest !libre, només es fa servir la subespeciflcació quan un segment determina! no presenta al
teman~a i, per tant, no es PO! determinar completament els trets que liodra a la forma subjacent. De fel, pero, la tcoria 
de la subespecificaci6 té un abas! mol! tnés ampli ¡ s'aplica de forma sistemalica a tOIS aquells trets que són d'alguna 
manera prediclibles (a partir d'altres trets). Per a una revisi6 crítica de la teoria de la subespccificaci6, vegeu Steriade 
(1995). Per a una aplicaci6 de la teona de la subespecificaci6 a a1guns processos del catala, vegeu 'Palmada (¡ 990, 1994). 

~----~-
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ti da de la regla de reducció vocalica; és a dir, amb l'aplicació de la reducció voca
lica, IAI adquireix els trets [+post, +AA] i esdevé [a] i ([JI adquireix el tret [+alt] 
i esdevé [u]. En el cas de lA! -? [g], el tret [-baix], no present a la forma subja
cent ni introdu'it per la regla de reducció vocalica, s'adquireix automaticament per
que totes les vocals [+AA] (aquí introdui't per la regla de reducció vocalica) són, a 
la fonia, [-baix]. En el cas de /UI -? [u], el tret [+AA] s'adquireix automaticament 
perque totes les vocal s [+alt] (tret que aquí ha estat introdui't per la regla de reduc
ció vocalica) són [+AA]. Aquesta assignació automatica de trets, causada per la 
presencia d'altres trets, es fa a través d'unes regles especials anomenades regles de 
defecte.' A continuació, mostrem els trets que lA! i /UI tenen subjacentment i com 
acaben esdevenint [a] i [u], respectivament. 

IAI 

+sil 
+sont 
-eonS 
-nas 
@ont 
+son 
-alt 
-Iab 

IUI 

+sil 
+sont 
-cons 
-nas 

(±9:ont 
+son 
-baix 
+Iab 
+post 

-? RV 

[+AAJ 
+post 

RV 

[ +alt] 

-? Per defecte -? 

[-baix] 

Per defecte -? 

+sil 
+sont 
-eons 
-nas 
+ ont 
+son 
-alt 
-lab 
+AA 
+post 
-baix 

[u] 

+sil 
+sont 
-cons 
-nas 

úJont 
+son 
-baix 
+Iab 
+post 
+alt 
+AA 

2. Hi ha regles de defecle que expressen implicacions univers¡¡ls i altres que depenen del sistema fonolbgic 
de cada Jlengua, Així, unjversalmc¡lt si un segment és (+alt] a la fOf\a haura de ser [-baix] «(+alt]-7 [-baix]), perque 
un segment no pot ser [+alt] i [+baixJ a la vegada, i també és cer! que si un segment és [+AA] sera (-baix] «(+AA] 
-7 [-baixJ), Una regla de defccte específica del catala seria que totes les vocals [+aI11 s6n també [+AA] ([+ull] -7 
[+AAJ). 



p 

38 FONOLOGIA CATALANA 

Tot seguit, es poden observar els efectes globals de la reducció vocalica (que 
inclouen l'assignació automatica de trets mitjan,ant les regles de defecte) sobre els 

casos camell i conill. 

Efectes de la regla de reducció vocalica sobre lA! i IU/: 

Forma subjacent lkAméÁJ Forma subjacent IkUnL(1 

RV (afegeix trets) a RV (afegeix trets) u 

Forma fonetica [kaméÁ] Forma fonetica [kunÍÁ] 

En el marc generatiu, Mascaró (1978) i WheeJer (1979) no consideren 
I'existencia d'un fonema 101 i remeten, de forma idiosincriitica, els casos en que [o] 
no alterna amb cap altra vocal al fonema lal: cla/mell, c/alvall, plalrdal, lalnginy, 
plaltit, dlalmanar. Viaplana & DeCesaris (1984), per contra, defensen lal en els ca
sos en que [a] no alterna amb cap altra vocal. 

Tal com s'i1·lustra més avall, la interpretació (i) deis elements que no presen
ten alteman,a (/al i lu/) presenta l'avantatge elar de fer coincidir la forma subja
cent amb la forma fonetica (cf. lkaméÁl -7 [kaméÁ], en que forma subjacent i for
ma fonetica presenten la vocal neutra en posició atona, i IkunÍÁI -7 [kunÍÁ], en 
que ambdues formes presenten la vocal alta posterior en posició atona). La in;~r
pretació (ii), la subespecificada (IN i /U/), presenta, per contra, l'avantatge d in

terpretar fonologicament de manera diferent no només els casos de [a] que alter
nen amb [á], [él o [él (cf. Ipál+étl -7 [palét], IÁét+érl -7 [Áaté], Ipél+W -7 
[palét]) deis casos en que [a] no alterna amb cap altra vocal (/~Am,éÁI --: 
[kaméÁ]), sinó també els casos de [u] que presenten alternan,a amb [o], [o] ~ [u] 
(cf. 16s+W -7 [usét], 16s+étl-7 [usét], Ikúk+W -7 [kukét]) deis casos en que [u] 
no alterna amb cap altra vocal (cf. IkUnÍÁI -7 [kunÍÁ]). 

lnterpretació (1) lnterpretació (ii) Exemples 

[á]-[o]: lál [á]-[a]: lál com a pal 

[él-la]: lél [é]-[a]: lél com a !let 

[él-la]: lél [él-la]: lél com a pe! 
[ú]-[u]: lúl [ú]-[u]: lúl com a eue 

[6] - [u] : 161 [6]-[u]: lól com a ós 
[6]-[u]: 161 [6] - [u] : 161 com a os 

[o] : lal [o] : IN com a come!! 
[u] : lul [u] : IUI com a conill 

La subespecificació, obviament, es pOl relacionar amb la nació estructuralista 
d'arxifonema, o unitat fonológica constituYda pels trets comuns de dos o més fone~ 
mes que deixen de contrastar en una determinada posició. En aquesta línia, Alarcos 
(1953) interpreta que el sistema vociilic del eatala esta constitu'it per set fonemes en 
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posició tbnica, la e f>i J o uf, i per un fonema lil idos arxifonemes, IN i IUI, en 
posició atona (el s arxifonemes solen representar-se en ll)ajúseules): IAl és la neu
tralització de lal, lel i lel en posieió atona i fUI és la neutralitzaeió de luI, 101 i 101 
en posició iitona. Propiament, Alarcos (1953, 1973) només parla deIs arxifonemes 
IAl i IUI en el vocalisme aton i no diseuteix el earaeter fonematic de lil atona; Cerda 
(1970), en canvi, regularitza el sistema atan i proposa tres arxifonemes, 1 Al, fUI i 
IJJ, eneara que [i] no es desdobli. Dins el mateix marc estructuralista, Badia (1951, 
1965) considera l'existencia d'un fonema 101 en els monosfl·labs atons, com en les 
preposicions de Idol i a lal o en la contracció pe! Ipoll. Segons aquest autor, el 
caracter fonematic de la vocal neutra en els monosíJ.1abs atons es justifica per la 
funCÍó distintiva i diferencial d'aquest so en aquesta posició. tal com demostra 
l'existencia de parells mímins del tipus pa! [pál], pe! [pél] i pe! [poI] o dar [dá], 
do [d5J, dur [dú] i de [do]. Alarcos (1973) no admet aquest tipus de parells mínims 
perque, segons ell, no són parells mínims perfectes, ja que considera que no es di~ 
fereneien pel timbre de la vocal sinó per la posició iitona o taniea en que apareix la 
vocal. La proposta de Badia (1965) deixa sense explieació Jes formes polisi¡.¡abi
ques en que [o] no alterna amb cap altra vocal, com a c[o]val!, c[a]me!! o p[a]tit. 
Avram (1973) matisa la proposta de Badia i propasa un sistema aton IJJ, IUI i lal per 
al voealisme aton deis polisfl·labs: e/olval!, slUlfrir, slJJlenci. 

2.4. Casos especials respecte a la reducció vocalica 

Hi ha exemples que semblen no seguir el procés'de reducció vocalica. Són ca
sos en que les vocals toniques subjacents lál, lél i !él o 161 i 161 passen a ser inac
centuades i, en canvi, no esdevenen [a] o [u], respectivament (cf. t[o]rnavís, 
id[e]al), i casos en que trobem [e] o [o], en lloc de [G] o [u], tot i que provenen 
d'una posició atona subjacent (cf. bas[e], ca[o]s, t[e]atre, ¿¡rIela). Aquests casos 
s'anomenen tradicionalment "excepcions a la regla de reducci6 vocalica", i se'n di
ferencien tres grups: "excepcions morfologiques", "excepcions lexiques" i "excep
cions contextuals". Veurem, a continuació, que, de fet, només les lexiques poden 
ser considerades propiament excepcions. 

2.4.1. CASOS MORFOLÓGlCS 

En els mots compostos, en els prefixos t¿mics i en els adverbis en -ment les 
vocal s subjacentment toniques del primer component morfologic no es redueixen, 
com tampoc no es redueixen les vocals toniques del segon component morfologic: 

Mots compostos 

c[a]pgir[a]r 
r[e]ntapl[a]ts 
tr[ e ]nta-qu[ a]tre 
t[o]rnav[i]s 
c[~]rgla9[a]r 

Prefixos ¡(mics 

[a]nticleric[a]l 
m[e]nysten[i]r 
s[e]mis[e]c 
s[o]brev[i]ure 
p[o]std[a]ta 

Adverbis en -ment 

r[a]pidam[e]nt 
br[e]um[e]nt 
s[e]cam[e]nt 
mel[ o ]sam[ e]nt 
b[~]nam[e]nt 
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Tal com ja s'havia dit a §2.2, el motiu pel qualles vocals subjacentment temi
ques del primer component morfologic no es redueixen és que la regla de desac
centuació lexica té com a domini d'aplicació el mot estricte (##_##). EIs mots 
compostos, els prefixos tonics i els adverbis en -ment presenten una estructura 
morfologica del tipus ## _ ##_##. Per tant, la regla de desaccentuació lexica, 
que elimina l'accent d'una vocal quan li'n segueix una altra d'accentuada 
( ... V ... V ... -7 ... v. .. V ... ), es pot aplicar dins el domini del mot estricte, o simple 
(## ... V ... V ... ##), pero no dins del compost (## ... \1 ... ## ... V ... ##). Quan la regla de re-
ducció vocalica, que també és lexica, s'aplica, les vocals subjacentment accentua
des del primer component morfologic encara tenen accent i, en conseqüencia, no 
se'ls pot aplicar la reducció. 

Forma subjacent ## tr lel nta ## qu lal tre ## ## c lal 11 lal da ## mIel nt ## 

Desac 
RV 

Forma fonetica 

[+acc] [+accJ 

tr[e]nta - qu[a]tre 

[+acc J [+acc] 

a 
G 

c[G]ll[a]dam[e]nt 

[+accJ 

Alguns d'aquests mots mantenen, en principi, un accent superficialment se
cundari en la primera part del mot (cf. trenta-quatre [trE:l1tGkwátrG], rapidament 
[rapioGmén]). Aquest accent secundari pot desapareixer, com qualsevol altre ac
cent, en virtut de les regles de desaccentuació del domini frasal: el nen de la !neva 
veiiw parla rapidament [Glnel1dGIGmeBGBGínGlparlGrapioGménlD (on el símbol 
rIJ separa grups fonics menors, o grups entonacionals, i [ID separa grups fonics ma
jors, o constituents entonacionals finals; vegeu també §8.2). Aquest tipus de mots 
no són, doncs, excepcions a la regla de reducció vocalica, que només s'aplica le
xicament. (Sobre l'accent de frase, vegeu §8.J.3.) 

Cal fer notar que alguns compostos, com parabrisa o tornavís, presenten dos 
tipus de pronúncia, amb reducció o no de la primera vocal: [pGrGBrízG] o bé 
[parGBrízGJ, [turnGBís] o bé [tornGBís]. En els casos en que la primera vocal es 
presenta redui"da cal assumir que s'ha perdut el caracter de compost, tal com sis
tematicament ha passat en formes originariament compostes com tothom [tut6m] o 
només [numésj. En les formes prefixades, no només trobem variació pel que fa a 
la reducció o no de la vocal del prefix, com a anticonceptiu [Gl1tikunsGptíw] 
o [al1tikunsGptíw], o contrabaix [kul1trGBáJl o [kol1trGBáJl, sinó que en al
gun cas varia també el timbre de la vocal no redui"da del prefix: entrepa 
[Gl1trGpá] o [el1trGpá] o [el1trGpá], preromanic [prGrumánik] o [prerumánik] o 
[prerumánik]. Aquesta variació és, generalment, de tipus idiolectal; en algun cas, 
pero, hi ha tractament sistematic segons la varietat geografica. A més del parlant, 
la freqüencia d'ús del mot sol determinar la pronunciació reduYda o no reduYda: 
m[u]n[u]sí¡'¡ab pero m[o]n[o]nuc/ear. 
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2.4.2. CASOS LÉXICS 

Alguns elements lexics no presenten reducció vocalica a [G] o [u] en catala 
central malgrat no tenir accent, i aquesta peculiaritat no es correlaciona amb cap 
altra propietat fonologica o morfologica; és, per tant, idiosincratica. En aquests ca
sos trobem [e] o [o]. Aquest fenomen és freqüent en la terminació de mots histo
ricament cultes com classe, base, frase, piramide, laringe, crater, ttinel, examen i 
dolmen o soprano, ego, zoo, esperanto, libido, cosmos, daudator, eros, caos i co
lon. També és freqüent en noms propis (com a Balmes, Pedralbes, Blanes, Oslo, 
Boston i Washington), manlleus (com a vater, córner, basquet i claxon), sigles (com 
a ONCE, RENFE, BOE, CIO i UNESCO) i formes truncades (com a cine, vídeo, 
moto, foto i porno i hipocorístics com Montse, Tere i Vicen). També és possible la 
manca de reducció en les síHabes inaccentuades medials que es troben en posició 
postaccentual (com a catastrofe [btástrofe], opera [6perG], catedra [káteorG] i 
apocope [Gp5kope]). Les vocal s atones deIs prefixos cultes solen presentar el ma
teix fenomen: tel[ e ]comunicacions, vic[ e ]dega, dent[ o ]alveolar, ot[ o ]rin[ o ]Ia
ringO/ego En algunes varietats del central també es donen casos de no reducció en 
posició pretonica: Napoleon [nGpoleón], Edhasa [eóásG], Frenadol [frenGMI], 
Clamoxyl [kIGmoksíl], ioruba UorúBa]. Cal advertir, pero, que en tots els casos 
anteriors les realitzacions [G] i [u] redui"des són també possibles i (si passem del 
pla descriptiu al mormatiu) són recomanables segons les propostes de I'IEC 
(1992). 

Per a les realitzacions, idiosincratiques, sense reduir, com [báze] i [éyo], cal 
postular una forma basica en lelo 101 i un diacrític lexic que bloquegi l'aplicació 
de la regla de reducció vocalica, [-RV], a algunes de les vocal s d'aquestes formes. 
Aquests casos són vertaderes excepcions a la reducció vocalica. J 

Forma subjacent Ibáz+el [-RVI légol [-RVI 

RV (no s'aplica) 

Forma fonetica [báze] [éyo] 

Cal notar que la regla de desaccentuació, que afecta els derivats i que intro
dueix (vacuament o no) [-acc] a totes les vocals que es troben a I'esquerra d'un 
element [+acc], determinara que, en les formes derivades deIs mots excepcionals 
quant a la reducció vocalica, la reducció s'apliqui (la introducció, vacua o no va
cua, de [-acc] durant la derivació fa que quedi bloquejat, en la vocal excepcional, 
I'efecte del diacrític subjacent [-RV]). Per exemple, en el cas d'opereta 
15peNÉt+a/' -7[upGréta] (o a operístic [upGrístik]) la segona vocal, lel, es re
dueix a [G] a diferencia de la realització sense reduir que presenta en el mot si m-

3. En les derivacions que apareixen en aquest capítol només es mostren els processos que 'afecten les vocals. 
4. Tot i que en ealaJa central el morf de femcní -(1 es realitza sempre com a [<.'IJ. més endavant es justificara 

la forma subjaccm In! (i no /;)/ o I Al); vegeu §2.4.3. 
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pIe opera [6per~] (cf. també catedra [káteOra], catedratic [btaOrátik]); paral·le
lament, en el cas d' egoista [ayuísta]la segona vocal, 10/, es redueix a [u] malgrat 
que no es redueix en el mot simple ego [éyo] (cf. també Bastan [bóston], bosto
nia [bustunjá]). En aquests casos, la regla de desaccentuació introduira el tret 
[-acc] a totes les vocals que es troben a l'esquerra de la vocal accentuada última i, 
en conseqüimcia, totes aquestes vocal s [-acc] seran afectades per la reducció voca
lica. En el cas d' opereta, per exemple, tant !JI com lel del radical rebran el tret 
[-acc] per la regla de desaccentuació perque van seguides del segment [+acc] IEI 
del sufix diminutiu (/Ét/) i, per tant, es reduiran a [u] i [G], respectivament, malgrat 
que en la forma simple el segment lel del radical (/6per/) no es redueix perque va 
marcat lexicament amb el diacrític [-RV], que bloqueja l'aplicació de la regla de 
reducció vocalica. (L'abreviació a.v. indica aplicació vacua.) 

Forma subjacent 16per/¡_Rv]+/al Forma subjacent 16per/¡_Rv]+Iét/+/al 

RV a Desac o e 
[-acc] [-acc] (a. v.) 

Forma fonetica [6pera] RV u ~ a 

Forma fonetica [upGréta] 

En resum, quan afegim morfemes tbnics als elements lexics marcats com a 
[-RV], el tret [-RV] deixa de ser operatiu perque la regla de desaccentuació intro
dueix (vacuament o no) el valor [-acc] a totes les vocals que es troben a l'esquer
ra de l'element [+acc] del morfema tbnic derivatiu. 

Es pot considerar que també formen part d'aquest grup d'excepcions lexiques 
la primera vocal del sufix culte -edre [eOra] (que té la pronúncia alternativa 
[éOr~]), com a hexaedre [agzáeóra] i octoedre [ukt6eórG], i el grup final -eo [ea] 
de mots truncats com vídeo i estereo. La pronúncia no reduIda d'aquestes vocals 
inaccentuades s' adiu amb el caracter culte o truncat de les formes, i segurament 
també esta relacionat amb el fet que aquestes vocals apareixen en hiat (vegeu 
§2.4.3). Hi ha formes histbricament cultes i manlleus que presenten, almenys en al
gunes pronúncies, excepcionalitat en totes les vocals: enorme [enórme], tornado 
[tornáóo], soprano [sopráno], oromo [orómo] i bolero [boléro]. 

2.4.3. CASOS CONTEXTUALS. NOVA FORMULACIÓ DE LA REDUCC¡Ó VOCÁLICA 

Hi ha casos en catala central en que es manté la realització [e] en posició inac
centuada quan aquesta vocal apareix formant hiat amb determinades vocals. Abans 
d'analitzar aquests exemples, cal diferenciar de forma clara els casos en que si s
tematicament apareix [e] en posició atona (i) deIs casos en que [G] apareix de for
ma regular (ii) i deIs casos que presenten una eerta variació (iii). (Els exemples que 
presenten pronúncies [aa] es poden simplificar a [a].) 

(i) 

(ii) 

(iii) 
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Context [e] + lá/: [e á] 
teatre, beat, ocea, real, cereal, crear, conrear, ideal, nuclear, pan
creatic 

Context [e] + 'a' (*- lá/): [ea] 
teatral, beatífic, realisme, creació, idealisme, linealitat, oceanograf 

Context [e]+[G] (s) ##: 
nausea, area, cesarea, bractea, úvea, fovea 
pitncrees, barees, nausees, arees, cesarees, bn1.ctees 

Altres casos esporadics en -real-o 
aleatori, neandertal, creatinina 

Context [Ga] ([G]): 
vehement/vehemencia, aprehensió, neerlandes, saharia 

[aa] ([a]) o [eG] : 
[aG] ([a]) o [Ge] : 
[G6] o [d] : 
[Gó] o [eó] : 
[Gu] o [eu] : 
etc. 

genealogia 
israelita 
peonia, teoric, geograf, arqueOleg, apoteosi 
panteó, oifeó, peó, camaleó , 
geografía, arqueologia, neologisme, deontologia 

La classificació d'alguns exemples és qüestionable. Per exemple, paelleta i 
graellada presenten, per a alguns autors, una forma única amb reducció [GG], i pos
sible simplificació a [a] (com en els mots vehement, aprehensió i saharia), mentre 
que altres autors consideren la possibilitat que hi hagi variació [aG] I [a e] (com en 
el mot israelita).' En general, pero, la pronúncia sense reducció deIs casos (iii) s'a
diu amb el caraeter histbricament culte de les formes: per exemple, s'ha constatat 
que en les formes aeabades en -eó (ortograficament) la reduceió es practicament 
sistematiea en els mots d'ús freqüent (cf. lleó [Á~ó]) i, en canvi, és variable en 
els mots histbricament cultes (ef. orfeó [urfGó] o [urfeó]) i en els noms propis 
(cf. Lleó [Á~Ó] o [Áeó], com a eognom).6 

Deixarem de banda els casos que presenten variació i ens centrarem en l' ana
lisi de les formes de (i), les que presenten sistemitticament una vocal [e] en posi
ció inaccentuada. Cal observar que, en aquests casos, la manca de reducció voca
lica no es pot fer dependre d'una restrieció general sobre la seqüencia superficial 
[GG], ja que hi ha exemples c1ars amb [Ga], eom els de (ii) (vehemencia [aa], sa
haria [Ga], neerlandes [naarlaljdés]); en canvi, sí que sembla estar relacionada 

5. En algunes varictnts septentrlonals del catala central hi ha una tendencia forta a elidir [~] davan! de vocal: 
r(/ó [ró], Raiil [rúl], raiill [rím], ellI'CWllar [~nruná],jtaol/a [f16n::l], Maurici [murísi]. . . 

6. De fet, en el cas deIs cognoms no és ciar que hi hagi una restricció específica sobre el grup vocahc, Jtl que 
hi ha una certa tendencia (especialment per a certs parlants de I'area de Barcelona) a no reduir les vocals, ni, de ve
gades, a aplicar-hi altres processos lcxics: Torna [tornér] (ef. tamer [turné]), Forner [fornér] (ct: jamer [furné]), 
BO/lel [bon¿t] (ef, bOllet [bunét]), Bote)' [botéj], Queralt (kcrál]. 
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amb el fet que el segon element provingui d'una vocal baixa subjacent lál i que el 
primer element sigui [e], cf, belált, line+/áll o teláltr+al, Podríem dir, dones, que 
aquesta [e] prové de lel i que la reducció vocalica no s'aplica a lel davant de vo
cal baixa,7 En casos simples com beat, lineal i teatre, la mera presencia d'un filtre 
superficial del tipus *[~a] donaria compte deIs fets, Ara bé, aquest filtre bloqueja
ria, erroniament, casos com baal [bGál] i Abraham [GBrGám] (subjacentment 
IbGál! o Ib~l!, IGbrGáml o IAb{'íY\mI), en que la regla de reducció vocalica s'a
plica vacuament a IGI (-7 [G]) o a'fegeix trets a lA!, que esdevé [G]. A més, en ca
sos derivats com beatific, linealitat i teatral, en que lál acaba sent inaccentuada per 
la regla de desaccentuació, el filtre superficial *[Ga] no podria explicar tampoc la 
manca de reducció, perque la regla de desaccentuació introduiria el valor [-acc] a 
totes les vocal s a l'esquerra del segment derivatiu marcat com a [+acc] i aquestes 
vocals es reduirien a [G] i crearien una seqüencia [GG], en principi no rebutjable: 

Forma subjacent Ibeát! Forma subjacent I t e á t r + ál I 

RV (bloquejada per 'loa]) Desac e a 
[-acc] [-acc] 

Forma fonetica [beát] RV G G 

Forma fonetica *[tGGtrál] 

L'explicació d'aquests casos derivats esta relacionada amb un altre fet inde
penden!: encara que no hi hagi reducció a [G] o a [u], les vocals obertes [e] i [o] 
no apareixen mai en posició inaccentuada. De fet, fins i tot en els casos en que la 
vocal afectada prové clarament d'una vocal oberta, la no-reducció a [G] implica 
canvi de timbre: 

menyspr[é]u 
Isra[é]l 
id[é]a 

menyspr[ e lar 
isra[e] lita 
id[e]al 

(en algunes varietats del central també: id[é]a) 

L' observació anterior es relaciona de forma clara amb el procés de reducció 
vocalica menor (o parcial) que presenten les varietats occidental s del catalit. En 
aquestes varietats, lel esdevé [e] i 101 esdevé [o] en posició inaccentuada; no hi ha 
cap cas de [e] o [o] en posició inaccentuada:8 

7. Pcr a una explicació en termes de subespecificació d'aques¡s segments [el, derivats aquí de lel, vegeu el fi· 
nal d'uquest capítol. 

8. En algunes varietats ocddentals, es poden trobar [e] i [::l) en posició inaccentuada com a producte d'altres 
processos fonologics moll específics. Pcr exemple, en variela!s de I'alacantí hi ha faones com terra [tÉre) ¡olla [6,\:)]. 
en que la vocal fina! la! esdevé [e] i [:)), respectivament, per un procés d'hannonia vocMica (o metafonia) que no ex· 
pliquem en aquest !libre (cf. Colomina 1985 i Jiménez. en premsa, entre altres). En les varietats' centra!s delnord· 
occidental, la vocal/a! atona de final de mot esdevé [e] en formes com casa [káz€] o rdpida [rápióe], i també rapi
dC/lnell1 [dlpióemén] (cf. Veny 1982, Recasens 1991). 
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lél: [é] -. [e] 

m[é]l 
g[é]l 
p[é]rd 

m[e]lós 
g[e]lat 
p[e]rdré 

/6/: [6] - [o] 

r[6]sa 
[6]s 
t[6]ca 

r[o]ser 
[o]ssada 
t[o]car 

45 

Una manera d'explicar tots aquests fenomens unitariament consisteix a des
glossar la regla de reducció vocalica major, que havíem presentat unitariament a 
§2.3, en tres regles o processos diferents: (i) una regla de reducció vocalica me
nor (RVme), que faci que les vocals mitjanes no contrastin en grau d'obertura 
en posició inaccentuada;' (ii) una regla de reducció vocalica de mitjanes 
(RVmi), que converteixi les vocals mitjanes tancades lel i 101 en [~] i [u], res
pectivament; i (iii) una regla de reducció vocalica de la vocal baixa (RVba), que 
converteixi lal en [G] (en aquest darrer cas, en adoptar el tret [+AA]la vocal re
sultant deixa de ser baixa). La regla de reduccióvocalica de mitjanes (ii) s'ha 
d'aplicar obligatoriament després que s'hagi aplicat la regla de reducció voeitli
ca menor (i). 

(i) Reducció vociilica menor (RVme): (e, e -7 e; q" o -7 o) 

I-alt J 
L-baix 

-7 [+AA] I [-accJ 

(ii) Reducció vociílica de mitjanes (RVmi): (e -7 G; o -7 u) 

[
-alt J 
+ AA -7 +post I 
<+lab> [<+alt>] 

(iii) Reducció vociílica de la vocal baixa (RVba): (a -7 G) 

[+baix] -7 [+AA] I 
[-acc] 

L' efecte de les tres regles de reducció vocalica seria, esquematicament, el se
güent: 

9. Si assumim ,'existencia de /al atona, la regla de reducció vocalica menor (RVme) s'hi aplicara vacuament. 
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RVme RVmi RVba 

e~ 
.. a ,...e 

e ------
a ... a 

o ---------.... 
o ... u 

o .--------"'" 
u 

La reducció vocalica menor (RVme), a diferencia deis altres dos processos de 
reducció, no presenta excepcions en cap dialecte; com s'ha vist, d'una banda, no 
hi ha cap cas de [e] o [o] atones i, de l'altra, hi ha alternances [él - [e] (cf. id[é]a 
- id[e]al i menyspr[é]u - menyspr[e]ar, lsra[é]l - isra[e]lita) que només es poden 
explicar com a producte d'un procés de tancament dintre de la cJasse de les vocal s 
mitjanes. La reducció de mitjanes (RVmi), en canvi, presenta excepcions, tant le
xiques (cf. baste], ca[o]s, basqu[e]t, op[e]ra, Monts[e], Ter[el i víd[eo]) com con
textuals (cf. b[eá]t, t[eá]tre i b[eG]t(fic, t[eG]tral). La reducció de la vocal baixa 
(RVba) també presenta excepcions lexiques en algunes varietats del catala central. 
Algunes varietats del barcelonÍ presenten sistematicament [G] en casos amb vocal 
atona a (final o no final) com manager [mánG3er], Frenadol [frenGó5I], apatxe 
[GpáíJe], Marga [márYG] o Salva [sálpG] i, per tant, no presenten excepcions a 
RVba. 1O Hi ha altres varietats del barceloní, i també varietats de Girona i de Tarra
gona, peró, que mantenen alguns casos de [a] en posició inaccentuada (cf. mana
ger [mána3er], Frenadol [frenaó5l] i apatxe [apátSe]); per tant, aquestes varietats 
sí que presenten excepcions lexiques a RVba. 11 

Aquesta analisi desglossada de la reducció vocitlica permet explicar totes les 
"excepcions" contextuals assumint la presencia d'un filtre *Ga, de nivelllexic, que 
actua en qualsevol estadi de la derivació (lexica). L' efecte superficial d' aquest fe
nomen s'anomena dissimilació vocalica. Per exemple, en el cas de beat Ibeátlla 
regla de reducció vocalica de mitjanes (RVmi), que hauria de convertir lel en [G] 
(/beátl esdevindria *[bGát]), no pot actuar perque és bloquejada pel filtre *Ga, que 
prohibeix l'existencia d'aquest tipus de seqüencies vocaliques. També en el cas de 
mots derivats com teatral Iteátr+áll, en que la vocal tonica subjacent del radical 
acaba sent inaccentuada per acció de la regla de desaccentuació, l'aplicació de la 
regla de reducció vocalica de mitjanes queda bloquejada pel filtre *aa: sen se el fil-

. 10. Per a les varietats que tenen reducci6 sistematica de la vocal baixu a [dI. el procés de reducció vocrtlica 
pod~a des~lossar-se en dues regles: unu primera que convertida lel en [e], I'JI en [oJ j la! en [dI, i que no tindria ex
cepclOlls, ~ U?U ultra que convertiria 'e' en (d} i 'o' en [u], que tindria excepcions. (Vegeu Mascaró 1978 per a una 
proposta Similar; vegeu també I'exercici 4 d'aquest capítol.) La proposta que hem presentat en el text permet donar 
compte tant d'aquesta varie!at com de les altres, incloent-hi els dialectes occidentals, que no presenten reducci6 de la! 
a [;:l], pero sí de lel a [e} i de 101 a [o]. 

. 11. Casos cO,m apatxe [apát}'e} podriell fer pensar que aquests mots s'han incorporal al eataJa i1mb ta fono-
logia d,el caslella, ~ero exemples com Frell~dol [frenaMI], amb [o], o manager [mána3er}, amb [3], mostren que eIs 
mOls s han catalannzat (encara que presen!1n excepcions a la reducci6 vocanca). 
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tre *Ga la seqüencia 'ea' passaria erroniaínent a 'aa', que esdevindria finalment 
*[aG] (/teátr+áll -) tGatrál -) *[tGGtrál]). 

Forma subjacent Ibeátl Forma subjacent l t e á t r + ál l 

Desac Desa~ e a 
[-acc] (a. v.) [-acc] 

RVme (a.v.) e RVme (a. v.) e 

RVmi (bloquejada per 'oa) RVmi (bloq. per *oa) 
G RVba (no s'aplica) RVba 

Forma fonetica [beát] Forma fonetica [teatrál] 

En casos com ideal en aquelles varietats del catala central en que es produeix 
una alteman<;a de timbre vocalic entre el mot simple (idea [iOéG]) i el derivat (id~: 
al [ioeál]), el tancament de IEI a [e] s'explica per efecte de la regla de reducclo 
vocalica menor (RVme) i la no-reducció de lel a [G] (*[ioGál]) pel bloqueig de la 
reducció vocalica de mitjanes com a efecte del filtre *Ga: 

Forma subjacent 

Desac 

RVme 
RV mi (bloq. per *oa) 
RVba (no s'aplica) 

Forma fonetica 

lidé+áll 

i E 

[-accl (a.v) [-accl 
e 

[ioeál] 

I.:acció d'aquest filtre també explica el casos -ea## [eG] (cf. nausea i area) i 
els casos -ees## [eGs] (cf. nausees i pancrees), i algun altre exemple esporadic en 
[eG] (cf. aleatori), si assumim que en tots aquests casos [a] prové de la/. En aquest 
sentit, és important remarcar que els exemples en -ea## [eG] que són fem,enins jus
tifiquen la interpretació fonológica lal del morf de femení (cf. nausea Inawze+a/), 
encara que en catala central aquest morf es realitzi sempre com a [G] (cf. 

[náwzeG]). 

Forma subjacent 

RVme (a.v.) 
RVmi (bloq. per 'oa) 
RVba 

Forma fonetica 

Ináwze+al 

e 

[náwzeG] 
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En general, aquest filtre *~a s'ha d'interpretar com una mena de blocatge de 
segments adjacents similars. Cal notar que la Hengua no rebutja segments adjacents 
identics -o segments llargs- del tipus [~~], que sovint simplifiquen en [~] (cf. ve
hemi!mcia [~~]-[~], neerlandes [~~]-[~]), sinó que només rebutja els que durant la 
derivació (lexica) passarien a ser similars. En casos com baal [b0ál] o Abraham 
[~~f~ám], si assumim una seqüencia I~ál subjacent, el filtre no la podria afectar 
perque aquesta seqüencia no apareix durant la derivació (com a conseqüencia de 
l'aplicació d'alguna regla) sinó que ja és present a la forma subjacent. Per veure 
que passaria si assumíssim una forma subjacent IAál (amb una primera vocal su
bespecificada), vegeu al final d'aquesta secció com interaccionen les tres regles de 
reducció vocalica amb la derivació IAI -? [~] (com es veura, aquest pas no es pro
dueix a nivelllexic i, per tant, el filtre lexic *~a no hi actual. 

L'explicació que aquí es proposa en termes de "filtre" (o blocador de seqüen
cies) s'adiu amb les propostes actuals de la fonologia no lineal en termes del prin
cipi anomenat OCP (Obligatory Contour PrincipIe, cf. McCarthy 1986). Segons 
aquest principi, les llengües tendeixen a evitar segrnents adjacents identics o par
cialrnent idemtics. Aquest principi pot actuar a nivelI subjacent, com si fos una con
di ció d'estructura deIs morfemes, i també durant la derivació, com si fos un bloca
dor de l'aparició de determinades seqü/mcies (parcialment) identiques. En aquest 
darrcr cas, bloqueja l'aplicaci6 de Ics regles que donarien com a resultat una se
qUencia (parcialment) identica rebutjada en una Hengua determinada (cf. Palmada 
1994 per a una analisi en aguesta línia i en termes de subespecificació). 

En el marc de la fonologia generativa tradicional (o lineal), a més de I'analisi 
que aquí hem ofert en termes de blocadors de regles o "filtres", també s'han pro
posat altres an¡\lisis basades en l'aplicaci6 de regles que o bé són considerades al
ternatives a la de reducció vocaliea (cf. Wheeler 1979) o bé reparen un resultat re
butjable (cf. Mascaró 1978, Vi aplana & DeCesaris 1983). Wheeler (1979), que con
sidera tota [O]IlO alternant derivable de lal (i que deriva l'aecent per regla, vegeu 
cap. 8), propasa una regla alternativa (Ralter) a la de reducció vocaliea general que 
convertiria tota /el i /e/ en [e] quan aquestes voeals van seguides o precedides de la 
vocal baixa a (cf. idea /ide+a/ -RV -i> [iMo]; ideal /idNal! -Ralter-i> [ioeál]). 
Aquesta an¡\Iisi, pero, no podria explicar els casos acceptables de [00] derivats, se
gons Wheeler (1979), de seqü/meies lael, com paelleta [poaÁéto], derivable de 
IpaeÁ+et+a/, o graellada [grooÁáoo], derivable de IgraeÁ+ad+a/. A diferencia de 
Wheeler (1979), Mascaró (1978), que també interpreta com a lal els casos de [o] no 
alternant, resol aguestes "excepcions" contextuals deixant que les regles de reduc
ció voealica aetuYn primer i després reparant els resultats rebutjables per I'acció d'u
na altra regla: simplifieant una miea, Mascaró (1978) proposa una primera regla de 
reducció vocalica que converteix lel i /e/ en 'o' i 101 i lo/ en 'u' (RI); una segona 
regla, d'cfecte reparatiu, en que 'a', que és sempre derivada en l'analisi de Masca
r6, esdevé 'e' quan va seguida del segment baix a (R2); i una tercera regla, amb 
efectes de reducció, en que lal esdevé 'o', le/ i 181 esdevenen 'e' i 101 i lo/ esdeve
nen '0' (R3). La derivaci6 resultant per a casos com beat, teatral, náusea i ideal se
ria la que es mostra a continuació (en les derivacions següents no s'indica si una 
aplicació és vacua): 
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Forma subjacent 

Desac 

RI 
R2 
R3 

Forma fonetica 

Forma subjacent 

Desae 

RI 
R2 
R3 

Forma fonética 

Ibeát/ 

o 
e 
e 

[beát] 

Ináwze+al 

o 
e 
e g 

[náwzeo] 

Forma subjacent It e á t r + á l! 

Desac 

RI 
R2 
R3 

Forma jonetica 

e a 
(-ace] [-ace] 

o 
e 
e o 

[teatrál] 

Forma subjacent I i 

Desae 

d é + á 11 

e 
[-accJ [-ace] 

RI o 
R2 e 
R3 e 

Forma fonetica [ioeál] 

En la línia de Mascaró (1978), Vi aplana & DeCesaris (1984), que defensen 
una forma subjacent 101 per als casos en que [o] no altema amb cap altra vocal, tam
bé expressen les "excepcions" contextuals a la reducci6 vocalica en termes de re
gles que reparen determinades seqüencies. En aquests cas, els autors postulen 
l'existencia d'una regla de redueció voealica general (/a/, lel i lel esdevenen '0' i 101 
i /'JI esdevenen 'u' en posició inaccentuada) i una regla d'anteriorització vocalica 
(RAnt) que repara les seqüencies '00' i 'oá' convertint-Ies en [ea] i [eá], respecti
vament (/beátl -RV-i> baát -RAnt-i> [beát]; Iteátr+ál! -DesaC-i> teatrá! -
RV-i> tootrá! -RAnt-i> [teotrál]; Ináwze+ol -RV-i> náwzoo -RAnt-i> 
[náwzeo]; lidé+ál! -Desae-i> ideál -RV-i> idoál -RAnH [ioeá!]). En aques
ta proposta, els casos acceptables en [00], com v{oo}ment o p{oa}lleta, han d'anar 
lexicament marcats perque no se'ls apliqui la regla d'anteriorització voeiilica (ef. ve
hement Iboomént/¡_RA"¡ -i> [boomén]). 

D'acord amb l'analisi que s'ha proposat, totes les excepcions lexiques són ex
cepcions a la regla de reducció vocalica de mitjanes ([-RVmi]): 

Forma subjacent légo/ l_RVm;] 

RVmi (no s'aplica) 

Forma fonetica [báze] [éyo] 

En la proposta de Mascaró (1978), les excepcions lexiques s'expliquen per I'e
fecte de la ciclicitat estricta. L'aplicació cíclica de les regles estabIeix que les regles 
nornés es poden aplicar una vegada a cada constituent rnorfologic, cornen<;ant pel 
constituent més interno La condició de la ciclicitat estricta (CCE) estableix, arnés, 
que les regles que són CÍcligues s'apliquen quan: 
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(a) la regla esmenta informació continguda en en el cicle actual i en el cicle 
anterior, 

o bé quan 
eb) la regla esrnenta elements que es troben exclusivament en el cicle ante

rior (o més intern) pero fa referencia crucial a informació introduYda per 
una regla que s' aplica en el cicle actuaL 

Així, per exemple, en el eas de secall Isék+áÁi, amb I'estruetura morfologica 
[[sék]AdjáÁ]Nom, la desaeeentuació s'apliea a la vocal tonica subjaeent del radical 
(lél) en el cicle que inelou el sufix tonic derivatiu (láÁi), perque la regla de desae
centuació afecta la vocal accentuada d'un cicle quan el cicle següent conté una al
tra vocal accentuada (condició (a) de la CCE). La reduceió d'aquesta vocal desae
eentuada del radical és possible en virtut de la eondieió (b) de la CCE perque, en
cara que la vocal afectada (le/) pertany al cicle anterior en el moment de I'aplicació 
de la regla de reducció vodiJica, la informació crucial per a I'aplicació d'aquesta re
gia (és a dir, que la vocal sigui [-ace]) s'ha introdu'it en el ci.cle actual per la regla 
de desaccentuació. 

Forma subjacent 

Desac 

RVI 

. Forma fonetica 

Isék+áÁi 

e 
[-acc} 

o 

[sokáÁ] 

En mots com base Ibáz+el o ópera jjper+a/, per exemple, les vocals lel no 
poden ser afectades per la regla de reduceió vocalica lel i lel -7 'o' (RVI de Mas
caró 1978) perque en aquests casos no es compleixen les condicions de la CCE: les 
dues le/ són subjacentment atones i no s'ha introduYt cap informació nova en aquest 
cicle perque la redueció vocalica es pugui aplicar. En el cas d' opereta [uporéto] (o 
operístic [uporístik]), en canvi, la vocal lel original acaba sent redu'ída a [o] perque 
el fet de presentar un sufix derivatiu tonic a la dreta (IétI) fa que s'hagi aplicat la re
gla de desaccentuació, que introdueix el valor [-acc] a tetes les vocals a ¡'esquerra 
del segment tanic: la desaccentuació introdueix d'aquesta manera informació nova 
i crucial per a la reducció, que s'hi aplicara. La CCE, per tant, predi u que les vo
cals accentuades subjacentrnent que no sigui n desaecentuades (per la regla de de
saccentuació) no canviaran i que les vocals que no dueo mai accent (ni en la forma 
subjacent ni durant la derivació) tindran la mateixa forma subjacent que en la for
ma foniltica. Aquesta an"lisi implica, pero, I'acceptació que la regla que eonverteix 
lal en 'o' (part de la R3 original de Mascaró 1978, i que representarem en les deri
vacions següents com a R3a) no sigui afectada per la CeE, cosa que Mascaró 
(I 978) justifica dient que lal -7 'o' (R3a) no és una regla cíclica, sinó que s'apliea 
després que s'hagin aplicat tates les regles cícliques. Aixb afecta, per exemple. el 
morf de femení la/o (En les derivacions següents la ratIla discontínua indica el taIl 
entre les regles cícliques i les que no són cícliques.) 
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Forma subjacent 16per+al Forma subjacent 16per+ét+al 

Desae Desac :) e 
(-acc] Hlcc] 

R 1 (bloq. pec CCE) Rl u o 

R3a (no afectada per CeE) R3a (no afectada per CCE) a 

Forma fonetica [5pero] Forma fonetica [uporéto] 

Els casos més simples de reducció vocalica també caldrii explicar-los en ter
mes del desglossament de la reducció voea¡¡ea en les tres regles introduYdes més 
amunt: reducció vocaliea menor (RVme), que eonverteix /E/ i lel en 'e' i hl i /0/ 
en 'o'; reducció voci\lica de mitjanes (RVmi), que converteix le/ en 'o' i 101 en 
'u', i reducció vOclilica de la vocal baixa (RVba), que converteix lal en 'o'. L'a
plicaCÍó d'aquestes tres regles s'¡¡·lustra a eontinuació amb els exemples secall, 
bassal, osset: 

Forma subjacent ISÉk+áÁi /bás+ál! lós+Éti 

Desac E a o 
[-accl [-accl [-accl 

RVme e o (a.v.) 
RVmi a u 
RVba a 

Forma fonetica [sakáÁ] [basál] [usÉt] 

Cal veure també com actuaran les tres regles de reducció vocaliea en els ca
sos en que [o] i [u] no presenten alteman<;a (ef. c[a]meU i c[u]nill). Si suposem que 
la forma subjacent és plenament especificada (és a dir, si assumim les representa
cions subjacents lal i /u/, respectivament), en el eas de 10/, la regla de redueeió 
vod¡lica menor (RVme) i la regla de reducció vocalica de mitjanes (RVmi) s'apli
caran vacuament (perque /a/ ja és [+AA] i [+post]), mentre que la regla de reduc
ció vocalica de la vocal baixa (RVba) no s'aplicara (perque /a/ no és [+baix]); en 
el cas de lul, cap de les regles na s' aplicara perque luI no satisfil les eondicions 
d'aplicació de cap d'elles. 

Forma subjacent 

RVme 
RVmi 
RVba 

Forma fonetica 

a (a.v.) 
a (a. v.) 

IkunW 

[kuníÁ] 
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L'analisi és més complexa si assumim les fonnes subespecificades lA! i fUI, 
juntament amb el desglossament de la reducció vocalica en tres regles. IAI té els 
trets [+sil, -cons, +sont, -nas, +cont, +son, -alt, -Iab], una matriu que no satisfa 
les condicions d'aplicació de cap de les tres regles (la regla de reducció vocalica 
menor afecta segments [-alt, -baix] i IAI no té el tret [±baix]; la regla de reducció 
vocalica de mitjanes afecta segments [-alt, +AA] i IAI no esta especificada per a 
[±AA]; la regla de reducció vocalica de la vocal baixa afecta segments [+baix] i 
IAI tampoc no esta especificada per a aquest tret). fUI esta especificada com a [+sil, 
-cons, +sont, -nas, +cont, +son, +lab, +post, -baix], i tampoc no satisfa les condi
cions d'aplicació d'aquestes regles. Com que la reducció vocalica no s'hi pot apli
car, lA! i fUI continuarien essent subespecificades a la fonna fonetica, cosa que és 
impossible. Hi ha d'haver, per tant, un altre mecanisme que penneti completar les 
matrius de trets perque a la fonna fonetiea les vocals estiguin plenament especifi
cades. Aquests trets s'introdueixen mitjan9ant regles de defecte, com les que s'han 
esmentat a §2.3. En el cas de lA! i fUI, introduiran [+AA], [+alt] o [+post], sem
pre que aquests trets siguin compatibles amb els que ja té la matriu. AixÍ, lA!, que 
originariament és [+sil, -cons, +sont, -nas, +cont, +son, -alt, -Iab], adquireix per 
defecte [+AA, +post, -baix] i IU!, que subjacentment és [+sil, -cons, +sont, -nas, 
+cont, +son, +lab, +post, -baix], adquireix per defecte [+alt, +AA].12 Amb la in
serció d'aquests trets, les matrius corresponents a lA! i fUI acaben sent totalment 
especificades i es realitzen foneticament com a [~] i [u], respectivament. 

El catala presenta un altre cas de dissimilació vocalica que afecta les vocal s 
labials: quan les vocal s hl i 101 passen a ser inaccentuades i van seguides d'un al
tre segment labial Iw/, el resultat no és [uw], fruit de la mera reducció (tal com es
peraríem), sinó que la seqüencia esdevé [~w] o [u]: 

pl[6w]re 
m[6w]re 
c[6w]re 
r[ów]re 

pl[~w]ra o 
m[~w]ril o 
c[~w]ra o 
r[~w]reda o 

pi [u]ra 
m [u]ra 
c[u]ra 
r[u]reda 

En els exemples anteriors, hl primerament esdevé vocal tancada per acció de 
la regla de reducció vocalica menor. Quan, a continuació, la reducció vocalica de 
mitjanes pretén actuar sobre la seqüencia - 'ow' - (original, com a roure, o deriva
da, com a ploure), aquesta regla queda bloqu~jada per un filtre del tipus *uw. En 
aquest cas, 101 perd la característica labial i esdevé la vocal no labial menys mar
cada [~] (cf. pl[Gw]ra, m[~w]rií, c[~w]rií, r[~w]reda). Una solució alternativa és 
simplificar la seqüencia de labials, que esdevé [u] (cf. pl[u]rií, m[u]rií, c[u]rií, 
r[u]reda). Cal fer notar que el procés de dissimilació a [Gw] no és del tot sistema
tic, ja que en molts casos només és possible la simplificació a [u]: 

12. En el cus de IAI, els trcts r+AA] i [+post] s'adquireixen per regles de defecte específiques del eataJa; el 
¡rel [-baix], en canvi, s'adquireix per la regla de defecte universal [+AAJ -? (-baixJ, esmemada a la nota 2. En el cus 
de JUI, tant [+ultJ com {+AAJ s'introdueixen per regles de defecte especifiques del eatala. 

-r 
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ou [6w] 
bou [b6w] 
pOU [pÓW] 

ouera [uér~] 
bouada [buáé\~ 1 
pouar [puá] 
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Com en el cas del filtre *Ga, el filtre *uw s'ha d'interpretar com un blocador 
de segments adjacents similars (la vocal [u] i I'aproximant [w] no són identiques 
perque les vocal s són segments [+sil] i les aproximants són segments [-sil]) i no 
com una mena de blocatge de segments adjacents identics (cf. c[uu]rdinació i 
z[uu]logic o alc[uu]lisme i val[uu]síssim, en que la seqüencia resultant pot ser una 
vocal Harga o geminada). 

2.5. Obertura de vocals mitjanes 

En catala hi ha morfemes tonies que són preaccentuats; és a dir, morfemes en 
que l'accent no recau sobre eHs mateixos sinó que l'imposen sobre la darrera 
síl.laba de l'arrel (simple o derivada) a la qual s'afegeixen. Aquests mOlfemes tam
bé han estat anomenats plans en la bibliografia, ja que el resultat d'afegir aquests 
morfemes és sempre un mot pla (en les fonnes masculines). Són morfemes preac
centuats els sufixos -ir a), -ic, -i/, -id, -il, -im i -ul i alt~es morfemes com me/re i 
jan, per exemple. Amb el diacrÍtic ['] davant el morfema indiquem, en la represen
tació fonologica, el seu caracter preaccentuat: 

-i ¡'i/: 
-ic I'ikl: 
-ÍI I'itl: 
-id I'id!: 
-il l'iJ!: 
-im I'iml: 
-ul l'u!/: 

pUlpuri, ossi, adulteri (nom) 
satÍric, carbOnie, basic 
suposit, emprestit, indomit 
ciilid, ciindid, esplendid 
mobil, portatil, tactil 
centim, miserrim 
globul, nodul, ovul 

Hi ha casos en que I'accent superficial no canvia de Hoc perque l'arrel ja és 
aguda subjacentment: 

ossi: 
basic: 

16s+'iI---7 [6si] 
/báz+'ikl ---7 [bázik] 

(cf. os [6s]) 
(cf. base [bázg], [báze]) 

En al tres casos, en canvi, hi ha canvi superficial de posició de l'accent perque 
I'arre] no és aguda subjacentment: 

purpuri: 
satÍric: 

Ipúrpur+' il ---7 [purpúri] 
/sátir+'ikl ---7 [sgtÍrik] 

(cf. púrpura [púrpur~]) 
(cf. satira [sátir~]) 

Davant d' aquests morfemes preaccentuats totes les vocals mitjanes que reben 
]'accent són obertes ([é] o [6]); les vocals no mitjanes també poden apareixer en 
aquesta posició ([á], [11 o [ú]) (cf. Mascaró 1978, 1984a): 
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[é): adult[é)ri, espl[é)ndid, c[é)ntim, c[é)ntric, ang[é)lic, mis[é)rrim 
[ó): [ó)ssi, c1[ó)nic, at[ó)mic, sup[ó)sit, m[ó]biJ, micr[ó)fon, term[ó)metre 
[á]: b[á)sic, ar[á)bic, c[á]lid, t[á]ctil, vol[á]til, meg[á)fon, hect[á]metre 
[í]: surc[í]di, sat[í]ric, m[í]tic, lum[í]nic, dec[í]metre, tax[í]metre 
[ú]: putp[ú)ri, aug[ú]ri, sulf[ú)ric, p[ú]dic, nept[ú]nic, ac[ú)metre 

En el cas de les vocal s mitjanes, encara que la forma subjacent presenti una 
vocal mitjana tancada ([é) o [ó]), aquesta vocal esdevé oberta ([é] o [ó]) en com
binació amb els morfemes preaccentuats. EIs morfemes preaccentuats, per tant, 
provoquen el canvi de timbre de les vocal s mitjanes de l'última su·laba de I'arrel: 

esf[é)ra esf[é)ric carb[ó) carb[ó]nic 
conv[é) conv[é]ni divis[ó]r divis[ó)ri 
c[é]nt c[é]ntim cal[ó]r cal[ó)ric 
mod[é]st mod[é)stia d[ó)ma ind[ó]mit 
Hom[é)r Hom[é)ric macarr[6) macarr[6]nic 

Una prova concloent del fet que l'obertura de les vocals mitjanes és provoca
da pels morfemes preaccentuats, la trobem en les parelles verb-nom en que el verb 
presenta una vocal tancada, perque el sufix verbal és aton (i, per tant, no altera el 
timbre subjacent de la vocal de l' arre!), mentre que el nom presenta una vocal 
oberta perque conté un sufix nominalitzador preaccentuat I'jl (cf. Mascaró 1984a): 

Sufix verbal aton Ijl (present subjuntiu): 

imp[é]r+i 
refrig[ é]r+i 
adult[é]r+i 
carb[ó]n+i 

Sufix nominalitzador preaccentuat l'iI: 

imp[é]r+i 
refrig[é]r+i 
adult[é]r+j 
carb[ó]n+i 

D'acord amb el que hem vist, es pot afirmar que aquest tipus d' alteman,a esta 
causat per dos processos: un d'ells s'aplica sempre i afecta la posició de l'accent 
(reaccentuació) i I'altre afecta només les vocals mitjanes (regla d'obertura de mit
janes). La reaccentuació és el procés pel qual el tret [+acc] del mOlfema preaccen
tuat s'assigna a la darrera vocal de I'arrel (simple o derivada),u La regla d'obertu
ra de mitjanes, que és present en tots els dialectes del catala, fa que les vocals re
accentuades que són mitjanes s'obrin (és a dir, esdevinguin [-AA]).14 

13. Per tal de simplificar el formalisme, representarem (1mb el terme 'reaccentuació' aquest procés (vegeu la 
formulació de la regla d'obertura de mitianes en que apareix aques! tcrme en el context d'aplicació de la regla), 

14. És interessam notar que aquesta regla crea !'efeele invers de la regla de redueció vocflliea menor; men
¡re que la redueció vodtlica menor (lel j le/...., [e], /'JI i /0/...., [o}; cf. §2.4) tanea les vocals mitjanes que tenen (sub
jacentment o per desaccentuació) el tret [-accJ. l'obertura de miljanes (le! i le/...., [e]; I'JI i 10/...., [:l]) obre les vocals 
mitjanes que reben el trel (+acc] per la reaecentuació. 
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Regla d'obertura de tnitjanes (Omi): (e, e -,> e; 0, o -,> o) 

-,> [-AA] I 
(reaccentuació) 

Trobem aplicació vacua d'aquesta regla en casos com ossi fósil en que la vo
cal subjacent mitjana ja és oberta. Aquesta regla d'obertura no s'aplica en casos 
com purpuri [purpúri] en que la vocal subjacent no és mitjana (noteu que en 
aquest cas la regla de desaccentuació fa que la lúl de Ipúrpurl esdevingui inac
centuada); s'aplica, en canvi, en casos com centim [sél1tim] en que la vocal subja
cent és mitjana tancada. 

Forma subjacent 16s+'il Ipúrpur+'il Isént+'iml 

Reacc ó ú é 
Desac u 

[-accl 
Omi 6 (a.v.) é 

Forma fonetica [ósi) [purpúri) [sél1tim] 

Quan l'accent d'un morfema preaccentuat recau sobre una síl·laba subjacent
ment atona, el timbre de la vocal resultant no és sempre el mateix. Hi ha casos en 
que [u) de I'arrel altema amb [ó] del derivat i casos en que el timbre de la vocal 
es manté (i); també hi ha casos en que [~) de J'arrel alterna amb [él del derivati 
casos en que alterna amb [á] (ji). 

(i) at[u)m at[ó]mic vs. pútp[u]ra purp[újri 
met[u]de met[ó)dic vs. Herc[u)les herc[ú]1i 

(ii) ang[~]1 ang[é)lic vs. ar[~]b ar[á]bic 
et[~]r et[é]ri vs. vand[~]1 vand[á)lic 

Obviament, el timbre subjacent de la vocal afectada no pot ser el mateix en 
els dos casos de (i), ni tampoc en els dos casos de (ii). El problema que es plante
ja a l'hora de determinar la forma subjacent d'aquestes vocal s és que només apa
reixen en posició accentuada quan se'ls ha aplicat el procés de reaccentuació, que 
comporta sernpre l'obertura de les vocals mitjanes. Una explicació possible és as
sumir que en tots els casos la vocal subjacent és la mateixa que apareix en posició 
accentuada; és a dir, una forma com at[u]m tindria una /al subjacent (cf. at[ó]mic) 
mentre que una forma com púr[ u]pura tindria lul a la fOlma subjacent (cf. 
purp[u)ri). 
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FORMES FONÉTIQUES 

lnaccentuada 

itt[u] m 
púrp[u]ra 
,mg[~]l 

ar[~]b 

sui'c[i]dar-se 

Reaccentuada 

at[5]mic 
purp[ú]ri 
ang[é]lic 
ar[á]bic 
sUi'c[i]di 

FORMA SUBJACENT 

hl 
luI 
Isl 
lal 
lil 

Per als casos amb vocal s mitjanes toniques hi ha una explicació alternativa. 
Com que [Él i [6] tant es podrien fer derivar de /el i de hl directament com es po
drien fer derivar de lelo 101 (amb posterior obertura com a efecte de la regla d' o
bertura de mitjanes), es pot postular que les vocal s mitjanes subjacents són subes
pecificades pel que fa a l'obertura; és a dir, són variants d'unes vocals!E1 i 101 que 
presenten tots els trets de les vocals mitjanes excepte [±AA], tret que determina el 
grau d' obertura. 

FORMES FONÉTIQUES 

lnaccentuada 

at[u]m 
púrp[u]ra 
itng[~]l 

ar[~]b 

sui'c[i]dar-se 

Reaccentuada 

at[5]mic 
purp[ú]ri 
ang[é]lic 
ar[á]bic 
sui'c[i]di 

FORMA SUBJACENT 

101 
luI 
!El 
lal 
lil 

En el primer tipus de solució, la regla d'obertura de mitjanes per reaccentua
ció s'aplica vacuament als casos amb hl o Isl i les regles de reducció vocalica re
dueixen les vocals a [u] o a [~], respectivament. 

Forma subjacent látorul lán3ell lárabl 

RVme O e 
RVmi u ~ 

RVba 

Forma fonetica [átum] [áli3~1] [ár0p] 
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Forma subjacent látom+'ikJ lán3el+'ikJ lárab+'ig/15 

Reacc 5 ¿ á 
Desac a a a 

[-acc] [-acc] [-acc] 

Omi 5 (a. v.) é (a. v.) 

RVme 
RVmi 
RVba 0 ~ ~ 

Forma fonetica [~t5mik] [~li3élik] [~ráBik] 

En el segon tipus d'analisi, la regla d'obertura de mitjanes afegeix el tret 
[-AA] a les vocals subespecificades 101 i !El i les regles de reducció vocalica do
naran compte del pas a [~] i [u], respectivament. 

Forma subjacent 

RVme 
RVmi 
RVba 

Forma fonetica 

Forma subjacent 

Reacc 
Desac 

Omi 
RVme 
RVmi 
RVba 

Forma fonetica 

látOml 

o 
u 

[átum] 

látOm+'ikJ 

Ó 
a 

[-acc] 

5 

[gt5mik] 

e 
~ 

lán3El+'ikJ 

É 
a 

[-acc] 

é 

[~li3élik] 

lárabl 

[ár~p] 

lárab+'igl 

á 
a 

[-acc] 

[gráBik] 

L'única manera de detetwinar la forma subjacent d'aquestes vocal s és tenir en 
compte la realització que tenen quan han estat reaccentuades (cf. ar[á]bic); la for
ma simple (cf. ar[~]b) o qualsevol altra forma derivada (cf. ar[~]bista) no perme
ten determinar la forma subjacent d'aquestes vocals, perque en tots aquests casos 
apareixen en posició atona: 

15. Per al caractcr sord o sonor de ¡'oclusiva final en la forma subjacent, vegeu §4.3. 
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Forma inaccentuada Forma reaccentuada Forma subjacent 

ar[a]b 
púrp[u]ra 
at[u]m 
Img[a]1 

ar[a]bista 
purp[u]rescent 
at[u]misme 
ang[a]lada 

ar[á]bic 
purp[ú]ri 
at[6]mic 
ang[é]lic 

lal 
lul 
1010 bé 101 
lelo bé fEI 

Si s'assumeix la eondieió de la eiclicitat estricta (CCE), aleshores no es pot 
explicar que en les formes simples s'alteri el timbre de les voeals atones subjaeents 
sense gue sigui fruit de la regla de desaeeentuaeió. Tal eom s'ha vist a §2.4.3. I'a
plicació de la CCE que Mascaró (1978) proposa per al eatala fa gue les voeals que 
no duen subjaeentment aeeent tinguin la mateixa forma subjaeent gue en la forma 
fonetiea, exeepte lal, que sempre es pot reduir a [a) pergue la regla gue eonverteix 
lal atona en 'a' (R3a, vegeu §2.4.3) no es considera cíclica. Per tant, es pot expli
car per que la vocal atona subjaeent Ia/ de formes com (¡rah lárabl passa a [a) (per
gue la regla no cíclica R3a es pot aplicar) pero, en eanvi, no es pot explicar per que 
a formes eom atom látJmlla vocal atona subjaeent IJI acaba realitzant-se com a [u], 
o per que a formes eom angel lán3el! la vocal atona subjaeent lel passa a [a): en 
aquests casos, com que la regla de desaccentuació no actua, la inforrnacíó rellevant 
per a l'aplieaeió de les regles cíe ligues de la redueeió vocaliea (RVe), és a dir, gue 
la vocal sigui [-aee), no s'ha introduH de nou sinó que forma part de la informació 
original; el timbre de la vocal subjaeent. per tanto no es pot alterar. (En les deriva
dans següents la ratIla discontínua indica el pas de les regles cÍcliques a les no CÍ

cligues.) 

Forma subjacent látJml lárabl 

RVe 

R3a 

Forma fonetica *[átom] [árop] 

En la resta de capítols d'aquest llibre, assumirem la subespecificació en tots 
els exemples i, per tant, farem servir la notació següent: 

Vocals subjacentment especificades: 

lu/: c[u]quet, púrp[u]ra 
Ii!: c[i]nquanta, p[i]set 
la/: s[a]quet, ar[a]b 
lel: s[a]call, m[a]lós 
le/: ll[~]ter, t[;l]nies 
!JI: r[u]ser, t[u]carem 
101: r[u]ssenc, c[u]ntar 

Vocals subjacentment subespecificades: 

/U/: 
IN: 
fEI: 
101 : 

c[u]nill 
c[a]mell 
ang[a]l 
at[u]m 

,i.. 
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En el marc d'aquesta proposta també caldrií postular vocals mitjanes subes
pecificades per al tret [±AA] en tots aquells casos en que [e] i [o] apareixen en po
si ció atona i no alternen amb [e] i [o], respectivament: basdbáz+E/, ego légOI, 
opera 16pEr+a/, beat IbEátl, teatral ItEátr+ál/, nausea InáwzE+a/. fEI i 101 ad
quireixen el tret [+AA] per la regla RVme. 

Exercicis 

1. a) L'algueres presenta set vocals en posició accentuada ([a], [e], [e], [o], [o], 
[i] i [u]) i tres en posició inaccentuada ([a], [i] i [u]). Tenint en compte 
les altemances següents, formuleu la/es regla/es que don aria/en compte 
del procés de neutra1ització: 

cur[á]r 
t[é]nen 
sir[É]na 

cur[a]ció 
t[a]niva 
sir[a]neta 

ll[ú]m 
Balsar[ ó ]na 
r[6]sa 

ll[u]minaria 
Balsar[u]neta 
r[u]ser 

b) En algueres, hi ha casos en que [a] i [u] només aRareixen en posició inac
centuada, com a: 

sempr[a] 
s[a]gur[a] 
[a]sper[a] 

nostr[u] 
s[u]spir 
c[u]ntent[u] 

Quina seda la representació fonológica d'aquests segments vocalics? Pro
poseu una interpretació en termes de subespecificació i una a1tra sense fer 
servir la subespecificació. Com actuarien en ambdós casos la/es regla/es 
de reducció vocalica? 

2. a) Com explicaríeu que el mot [u]bridor presenti reducció de la primera vo
cal i que, en canvi, aquesta vocal no es redueixi a [o]brecartes? 

b) Com explicaríeu que el mot apocope [ap6kope] no presenti reducció de 
les vocal s atones finals i que, en canvi, en el derivat apocopar [;lpukupá] 
totes les vocals es redueixin? Feu la derivació fonológica d'ambdós casos. 

3. a) Com explicaríeu les realitzacions de les vocal s deIs motsJase [fáze], ma
rea [maréa], traquea [trákea], traqueal [trakeál], graella [graéÁa], gra
e/lada [graaÁáó~], realitat [re;llitát]; dinamo [dinámo], claxon 
[klákson], oasi [oázi]? Establiu quina seria la forma fonológica subjacent 
de cada mot i feu-ne la derivació fonologica. 

b) En els casos en que es produeix alternan,a entre la pronúncia redu'ida i la 
pronúncia no redulda d'algunes voca1s atones, quins factors solen interve
nir-hi? Expliqueu, per exemp1e, per que ajase i a oasi les dues realitzacions 
(amb reducció [taza], [uázi] i sen se reducció [fáze], [oázi]) són possibles 
i, en canvi, a traquea, traqueal i realitat només és possib1e la realització no 
redu'ida de la primera vocal atona ([trákea], [trakeáI] i [realitát]). 
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4. És propi d'algunes varietats barcelonines que la reducció de la vocal baixá 
inaccentuada no presenti excepcions: manager [mán~3er], apa/xe [~páíJ'e], 
adagio [~Oád3:jO], Marga [máry~], etc. Formuleu, per a aquestes varietats, el 
procés de reducció vociilica en dues regles. 

5. Expliqueu l'alteman¡;a de timbre vociilic que es produeix en les parelles que 
es presenten a continuació. Establiu quina seria la forma subjacent de les vo
cals afectades i expliqueu quins processos fonológics donarien compte de la 
realització concreta de cada caso 

esj[é]ra 
sínt[a]si 
biirb[~]r 

esj[é]ric 
sint[é]/ic 
barb[á]ric 

r[ó]mbe 
tei<,j[u]n 

r[6]mbic 
telej[ 6]nic 

CAPÍTOL 3 

ESTRUCTURA SIL-LÁBICA 

3.1. La síl'laba i els seus constituents 

La sí¡'¡aba és una unitat fonológica que aplega un o més segments successius 
en un sol constituent. Des del punt de vista fonetic és difícil delimitar els límits de 
la síl·laba, pero, encara que en models anteriors (com en SPE) no sempre s'havia 
tingut en compte, el seu paper en la fonologia de les llengües és actualment indis
cutible. Tot i la manca de correlats fonetics clars, el parlant d'una llengua té un co
neixement intuniu sobre la síl·laba i sap, en general, quina és la divisió sil·liibica 
d'una seqüencia fonica de la seva llengua i quines seqüencies són o no són accep
tables com a síl·labes en la seva llengua. Així, per exemple, un parlant difícilment 
segmentara els mots arca [árb] o compleix [kumpléS] de manera que no sigui 
[ár.b] o [kum.pléS] (el símbol [.] marca ellímit si¡'¡ilbic segons les convencions 
de l'alfabet fonetic internacional) i també sabrii que un mot com smur! [smúrf] no 
pot ser catala, perque la seqüencia de consonants [s m] no pot apareixer a principi 
de síl·laba en aquesta llengua. 

El coneixement intuniu que el parlant té sobre la síl·laba s'adiu amb el pa
pel' fonamental que aquesta unitat té en fonologia perque la síl·laba determina 
com es poden combinar els segments en les llengües en general i en llengües con
cretes (i aixó és el que determina que un parlant rebutgi com a mot possible del 
catalii una forma com [smúrf]). A més, hi ha molts processos fonologics que fan 
referencia crucial a l'estructura sil·liibica: l'assimilació de sonoritat, per exemple, 
afecta les obstruents en posició final de síl·laba, tant si l'obstruent és a final de 
mot com si es troba enmig del mot (cf. és clar [es.klá], castig [kás.tik]; és dur 
[ez.M], desdir [d~z.oí). Una altra prova important de l'existencia d'aquesta uni
tat fonologica -i també del coneixement intuniu que en té el parlant- és el fet 
que molts errors que es produei xen en l' acte de parla tenen com a referencia l' es
tructura si¡'¡¡¡bica. Quan s'intercanvien segments, per exemple, l'intercanvi nor
malment es fa o bé entre segments que ocupen la mateixa posició si¡'¡ilbica (a ca
llar i tosir per tallar i cosir, els segments intercanviats són els que es troben da
vant la vocal; a un pat de nem per un pam de net O a aquest moC no put per 
aques/ mot no puc, els segments intercanviats són els que apareixen després de la 
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vocal) o bé entre síl-labes (a catró de carval! per caval! de carfró, la segona 
síl·laba del primer mot passa a ser la segona síl·laba del segon mot i la segona 
síl·laba del segon mot passa a ser la segona síl·laba del primer mot). Un altre ar
gument és l'existencia de jocs verbals o llenguatges secrets deIs nens que també 
es basen en un coneixement intuYtiu de I'estructura si].labica. Un deIs llenguatges 
secrets del cata!?, consisteix a anteposar una síl·laba fixa (en aquest exemple, ti) 
a cada síl-laba del mot (casa passa a ti-ca.ti-sa i estimarem passa a ti-es.ti-ti.ti
ma.ti-rem); en un altre joc el que es fa és introduir, després de cada vocal, una 
síl·laba formada per la consonant [p], una repetició de la vocal original i les con
sonants finals, si n'hi ha, de la síl·laba original (casa passa a ca-pa.sa-pa i esti
marem passa a e-pes.ti-pi.ma-pa.re-pem). 

S'han fet diferents propostes respecte a l'estmctura interna de la síl·laba; és a 
dir, respecte als constituents que la conformen i la manera com aquests s'organit
zen. En la concepció més classica, i també més utilitzada a la practica, de l'orga
nització si].labica es considera que la sí].laba (a) consta d'obertura (O) i rima (R) 
i que la rima esta fOlmada per un nucli (N) i una coda (C): (l'exemple correspon 
al mot tres [trÉs]) 

a 
~ 

Exemple: 

O R 
~ 

N C 

a 
/"'-. 

O R 

11 N0: 
/ \ I I 
t r É s 

El treball de Wheeler (1987), que s'ajusta a l'analisi que Harris (1983) fa so
bre el castella, es basa en una estructura siJ.li'tbica més simple. en que la síl·laba no
més consta de dos constituents: ¡'obertura i la rima. Pcr exemple. en el mot tres l'es
tructura és la seglient: 

(J 

~ 
O R 

1\ 1\ 
t r É s 

En general, cada constituent si].labic pot ser simple (amb un sol segment de
penent d'un node) o complex (amb més d'un segment depenent d'un mateix node): 
en el cas de tres [trÉs], per exemple, el nucli i la coda són simples perque cada un 
consta d'un sol segment ([É] al nucli i [s] a la coda); l'obertura, en canvi, és com
plexa pe~que c?nsta d~ dos segments ([U]). En general, l'obertura i la coda són op
clOnals, es a dtr, les s¡]·labes poden tenir-ne o no; el nucli, en canvi, és imprescin
dible per poder formar una síl·laba: el mot as [ás], per exemple, consta d'una 
síl·laba sense obertura; el mot Maria [m~rí~] conlsta de dues síHabes amb ober
tura i sense coda ([m~] i [rí]) i d'una síl·laba senstcoda ni obeltura ([~]). El nucli 
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ha de contenir obligatoriament un segment [+sil], que en catala és sempre una vo
cal. Les síl·labes que no tenen coda s'anomenen obertes ([m~], [rí] i [~], del mot 
Maria, són síl·labes obertes); les síl·labes que tenen coda s'anomenen travades 
([tfÉS], del mot tres, és una síl·laba travada). La major part deIs processos fonolo
gics afecten segments que es troben a la coda (tal com s'ha esmentat abans, per 
exemple, l'assimilaci6 de sonoritat afecta les obstments en posició final de síl·laba, 
o en posició de coda: é[s] clar, ca[s]tig, ami[ks] tarragonins; é[z] dur, de[z]dir, 
ami[gz] barcelonins; vegeu §5.1.2). 

En els diftongs decreixents, la semivocal forma part de la coda (en el cas de 
noi [n5j] i cau [káw], per exemple, U] i [w] formen part de la coda). En els dif
tongs creixents, la semivocal forma part de l' obertura, tant si és el primer seg
ment de la síl·laba (com a iogurt Uu.yúr], noia [n5.j~] i cauen [ká.wQn]) com si 
va precedida d'una consonant (com a ci?mcia [sjÉn.sjQ] i quatre [kwá.tf~]). 
Quan la semivocal va precedida d'una altra consonant, es crea una obertura com
plexa. 

a cr (J a (J a a 
~ /\ /"--. A /\ ~ /'.. 

O R OR O R O R OR O R O R 

I A 

I~ I N~ I~ I~ 'A Á A~ N e N e 
I I I I I I 

n 5 J j u y ú r n 5 j Q S j É n s j Q 

Es considera que la semivocal deIs diftongs decreixents és part de la coda, en 
llac de formar un nucli compIex amb la vocal, perque fonológicament actua com 
qualsevol altra consonant en posició de coda. Per exemple, els mots que acaben 
(subjacentment) en consonant s6n majoritariament aguts en catala (són aguts g(mi~ 
vel [gQnij3Ét], calaix [koláS] i amic[omík], i també balc6 [bQlkó] i pastor [PQstó], 
que acaben subjacentment en InI i Ir/, respectivament; vegeu cap. 4); en canvi, n'hi 
ha moJt poes que acabin en consonant i sigui n plaos (prosper, !c'ivec, conde); aquests 
casos es consideren més rnarcats. També són aguts els mots que acaben en semivo
cal (allau, *idlau: caliu, 'c(lliu: cofoi, *cbfoi; desmai, *désmai); són poc freqUents 
i, per tant, més marcats, els mots plans acabats en semivocal (concau, donarfeu). La 
generalització és, dones, que salen ser aguts els mots que tenen coda (subjacent) ti
nal (vegeu també §8.1). Un altre argument per considerar que la semivocal deis dif
tongs decreixents és part de la coda es troba en el joc verbal, esmentat anteriorment, 
en que després de cada vocal s'afegeix una sil·laba amb [p] a l'obertura, la vocal de 
la sil·laba original i els elements de la coda de la síl·laba original; els elements de 
la coda inclouen ta,nt les consonants (estimarem passa a e~pes.ti·pi.ma-pa.re-pem) 
com les semÍvocals (aire passa a a-pai.re-pe). La generalització és, en aquest cas, 
que la sil·laba afegida segueix immediatament el nucli sil·labic. 

La semivocal deIs diftongs creixents ha rebut dos tractaments diferents en els 
treballs sobre estructura sil·labica: com a part de l'obertura i eom a part de la rima 
(formant un nucli complex). Nosaltres hem optat per considerar-la pan d'una ober
tura (simple o complexa), perque en catala es tendeix a evitar la formaeió d'un dif
tong quan 1'obertura sil·lflbica conté dos segments consonantics; aquest és el cas 
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fins i tat per als parIants que admeten qualsevol aItre diftong creixent (ciencia 
[sjÉn.sjo], cristid [kris.tjá] i quiet [kjét], pero criatura [krLo.tú.ro], 
*[krjo.tú.ro]; grial [grLál], *[grjál] i Adrid [o.ori.á], *[o.orjá]); la presencia d'u
na obertura complexa no bloqueja, en canvi, la presencia d'un diftong decreixent 
(preu [préw], trau [tráw], fruit [frújt]). Aquesta restricció s'explica facilment si 
considerern que, en catala, la semivocal deIs diftongs creixents forma part de ¡'o
bertura i que en aquesta Ilengua ¡'obertura té com a maxim dos segmcnts. A cris
tid es pot formar un diftong perque I'obertura contindra dos segments: [kris.tjá], 
mentre que a criatura la formació de diftong queda bloquejada perque I'obertura 
ja conté dos segments: [krLo.túro] (*[krjo.túro]). Wheeler (1987) considera que 
la semivocal deIs diftongs creixents nornés pot ser obertura si comen~a síl-laba (10-
gurt, noia, cauen); si la semivocal va precedida d'una altra consonant, la conside
ra part d'una rima complexa (ciencia, cristid, quiet), tal com fa Harris (1983) per 
al castella; els diftongs normatius kw i gw (de quatre [kwá.tro] i paraigua 
[po.ráj.ywoJ, per exemple), són tractats per Wheeler com a monofonematics /kw

/ 

i /9w/. Cal notar que el castella no presenta cap ti pus de restricció sobre la con
curremcia d' obertures complexes i de diftongs. ja que té mots amb dues consonants 
en l'obertura seguides tant de diftongs decreixents (claustro [kláw], treinta [tréj]) 
com de diftongs ereixents (cliente [kljé], triunfo [trjú], crueldad [krwe]). Aquest 
és un deis arguments que Harris (1983) dóna per al castella per considerar que tant 
la semivocal deIs diftongs creixents com la dels diftongs decreixents formen part 
de la rima. Tal com hem dit, en catala aquesta afirmació no és valida perque hi ha 
obertures complexes seguides de diftongs decreixents (preu [préw], trau [tráw], 
fruit [frúj]) pero no n'hi solen haver de seguides de diftongs creixents (grial 
*[grjáJ, Adricl *[orjá]). 

En eatala, le síl·labes poden tenir les següents estructures (només transerivim 
la part il·lustrativa del tipus de síl·laba): 

1. V: 
2. CV: 
3. VC: 
4. CVC; 
5. CCV: 
6. CCVC: 
7. VCC: 
8. CVCC: 
9. CCVCC; 

10. VCCC: 
11. CVCCC: 
12. CCVCCC: 

u [ú] 
ma [má], iogurt Uú] 
ÓS [ós], au [áw] 
pas [pás], eau [káw], iot U6t] 
eru [krú], quatre [kwá] 
erim [krím], quan [kwán], guaita [gwáj] 
erm [¿rm], ous [6ws] 
cam [kárn], caic [kájk] 
etrusc [trúsk], creus [krÉws] 
enus [¿rms], trioics [6jks] 
text [tékst], laics [lájks] 
bruscs [brúsks], glaucs [gláwks] 

.~. 
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3.2. L'escala de sonicitat 

EIs segments que poden fonuar part d'una mateixa síl·laba no poden aparei
xer en un ordre qualsevol sinó que han d'estar organitzats segons l'eseala de soni
citat, que té valor universal. El grau de s,anicitat deis segments es basa, articulato
riament, en el grau d' obertura del tracte vocal; pel que fa a la percepció, els seg
ments amb més sonicitat tendeixen a ser més perceptibles. Per aquesta raó alguns 
lingüistes han fet servir el terme "obertura" en lIoc de "sonicita!". La importancia 
del grau de sonicitat deIs segments a l'hora de combinar-los en una síl·laba ja es 
va defensar a finals del segle XIX: Sievers (1881) va observar que, en general, la re
lació que existeix entre el nucli sil·labic, que és el segment amb més sonicitat, i la 
resta de consonants que fonuen una mateixa síl·laba és decreixent; és a dir, els seg
merits més externs de la síl·laba han de tenir un grau de sonicitat menor que els 
segments més interns, de fonua que la sonicitat disminueix de dins (des del nucli) 
cap a fora, tal com es mostra en el grafic següent: 

O 

~ 
O R 

~C 
-<-+ ~ -
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L'escala de sonicitat més general i acceptada és la següent (la presentem or
denada de menys a més): 

Escala universal de sanicitat: 

ocIusives < fricatives < nasals < Iíquides < semivocals < vocals 

Alguns autors han fet servir el concepte de fon;a segmental, en 1I0c del de so
nicitat, per explicar la relació que s'estableix entre els segments d'una síl-Iaba; en 
aquest cas, pero, el grau de for,a segmental és invers al grau d'obertura del tracte 
vocal (cf. Vennemann 1988 i, aplicat al catala, Recasens 1993): els segments més 
externs de la sn·l.aba han de tenir una fon;a segmental més gran que els segments 
més interns; les oclusives són els segments de for,a segmental miixima i les vocals 
són els segments de for,a segmental mínima. Grau de sonicitat i for,a segmental 
són, per tant, conceptes equivalents. 'pero inversos. 

D'aquesta rnanera podern predir que, en una lIengua que admeti obertures i 
codes complexes, una síl·laba com [plurk] és una síl·laba possible, ja que segueix 
les condicions de sonicitat sobre la síl·laba: la vocal [u], que constitueix el nucIi 
si¡'¡¡¡bic, té més sonicitat que els segments adjacents, la [1] de !' obertura i la [r] de 
la coda; també, entre les consonants que formen !'obertura i la coda, respectiva
ment, el grau de sonicitat va decreixent ([p] té menys sonicitat que [1] i [k] té 
menys sonicitat que [rJ). Per contra, una síl·laba com [Ipurk] tendira a estar mal 
formada (o, com a mínim, sera més marcada) perque entre les consonants de 1'0-
bertura, i movent-nos en direcció al nucli, el grau de sonicitat és decreixent ([1] té 
més sonicitat que no pas [pJ). Obviament, restriccions específiques de cada lIengua 
determinaran I'existencia o no d'obertures i codes complexes com [pI] i [rk], res
pectivament, que estan ben formades des del punt de vista de la sonicitat. Aplicat 
al catala, aixo vol dir que la si¡'¡abificació del mot abdiques [Gb.díkGs], en que 
[bd] no pot formar una obertura complexa (contrariament a [pi] en el mot apliques 
[G.plíbs], per exemple), es deu a la condició universal sobre la relació de sonici
tat que han de tenir els segments d'una mateixa síl·laba; en canvi, la no-existencia 
d'obertures com *[sr], que segueix !'escala de sonicitat (com ho fa [frJ), és una 
restricció particular del catal!\. 

Hi ha alguns segments que en determinats contextos poden violar !'escala de 
sonicitat. El cas més general és el de les frica ti ves (generalment /s/ o /z/), que en 
moltes lIengües es poden afegir a determinades obertures o codes encara que no se 
~e~ueixi !'escala de sonicitat. En catala, per exemple, aixo passa només en la coda, 
1 son acceptables codes com [ps] a llaps [Áóps] o [ks] a extasi [éks.ta.zi], tot i que 
les fricatives tenen més sonicitat que les ocIusives: a la coda esperaríem que la pri
mera consonant tingués més sonicitat que no pas la segona i, en canvi, a [ps] i a 
[ks] la segona consonant, [s], en té més que la primera. En angles, aixo passa tant 
en posició de coda (cups 'tasses') com en posició d'obertura (special 'especia!'): 
en la coda [ps], la segona consonant té més sonicitat que la primera i, en I'obertu
ra [sp], la primera consonant té més sonicitat que la segona. 
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Hem presentat aquf l'escala de sonicitat general, sense gaires precisions. Se'n 
poden fer, pero, respecte al mode, allloe d'articulació i al valor de sonoritat: entre 
les líquides. per exemple. es considera que les latera1s teneo' f!1enys sonicitat que les 
rotiques (nasals<laterals<rotiques<semivocals); entre les vocals, es considera que 
les vocals més altes, i per tant més taneades, tenen menys sonicitat que les mitjancs 
i aquestes, menys que les baixes, o obertes (a > o > e > i). En algunes lIengües, 
corn el grec, s'admeten, dios d'una mateixa obertura o coda, segments amb el ma~ 
teix grau de sonicitat general (per exemple, hi pot haver dues oclusives), pero I'es
cala de sonicitat encara es respecta dios de I'escala més precisa. 

Wheeler (1987) propasa per al eatala una escala de sonicitat en que les semi
vocals tenen menys sonicitat que les líquides (nasals<semivocals<líquides<vocals), 
basant-se en el fet que en catala hi ha poes mots acabats en semivocal seguida de 
líquida i són o manlleus (com gasoil i rail) o arcaismes (com vair o cllir). Aquesta 
proposta és injustificada perque I'escala de sonicitat té un valor universal i no pas 
particular per a cada lIengua; no es pot invertir. El fet que una Ilengua concreta no 
presenti combinacions de segments que, d'altra banda, són acceptables des del punt 
de vista de la sonieitat imrasil·labica no implica que s'hagi d'alterar I'escala de so
nicitat sinó que hi ha, en aquella lIengua, una restricció particular. Un exemple ciar 
de distinció entre el que és aceeptable des del punt de vista de la sonieitat intra
sil·labica i el que s'admet en una !lengua, o varietat, determinada, el trobem en 1'0-
bertura [Sr]: [Sr] és una obertura possible des del punt de, vista de I'escala de soni
citat (perque les fricatives tenen menys sonicitat que les líquides) tot i que el catala, 
en general, no l'admet; en la part septentrional de les comarques gironines, pero, 
obertures d'aquest tipus són possibles (coni!ixer [ku.né,Jra], néixer [né.Sro]); aixo 
només és possible perque s'obeeix I'escala de sonieitat. Pel que fa a les codes del 
tipus semivocal més líquida, és cert que el catala presenta un rebuig bastant evident 
per aquestes combinacions, encara que es poden trobar esporadicament: gasoil 
[gaz5jl] (pero també [gaz5,q i [goz5j]), eair [kújl'] (pero també [kwíl'] i [kwíru]). 
Cal notar que en eIs neologismes recents i en noms estrangers es poden mantenir 
aquestes codes: Airrel, (Herman/l) Paal, Erroil. En algunes varietats del catala cen
tral aquest tipus de codes es traben, fins i tot, en seqüencies de verb més clític, com 
[féwl.zi] per fell-los, que no són ni manlleus ni arcaismes; aixo només és possible 
perque es respecta I'escala de sonicitat. En canvi, codes del tipus [tr] són del tot 
inacceptables perque no segueixen I'escala de sonicitat (*[batr] per barre [bá.tro], 
per exemple). 

3.3. La s¡Habificació 

La si¡'¡abificació és el procés pel qual els segments s'agrupen en sí].]abes i, 
dins d'aquestes, en obertures, nuc1is i codeso La sil·labificació individual deIs mots, 
o sil·labificació lexica, és anterior a l'agrupació sil·labica entre diversos mots, o 
si].]abificació postlexica, perque les condicions que determinen I'aplicació d'al
guns processos fonologics depenen de la sil·labificació individual del mot (vegeu 
§3.5), i no pas de la d'aquest mot amb els altres mots adjacents. 

En la si¡'¡abificació d'un mot primer cal identificar els nuclis sil·labics, que 
determinaran, inicialment, el nombre de síl·labes del mot: 
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En principi, els segments que precedeixen o segueixen un nucli poden ser in
corporats a una síl·laba com a obertures o com a codeso La tendencia universal de 
tates les llengües és que un segment s'incorpori a una obertura, i no pas a una 
coda, sempre que sigui possible. Així, en el cas del mot oli, [l] s'incorpora a la se
gana síl·laba com a obertura [6.li] i no com a coda de la primera *[61.i]. Si hi ha 
altres segments que poden incorporar-se a I'obertura i respecten I'escala de sonici
tat, també s'hi incorporen. Així, en el cas de tecla, [k] s'incorpora a l' obertura for
mada per [1], [té.kla], perque les oclusives tenen menys sonicitat que les laterals; 
pero, en el cas de falca, (l] no es pot incorporar a l' obertura fonnada per [k], 
*[fá.lka], perque les laterals tenen més sonicitat que les oclusives. 

(J (J 

1/\ 
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Un cop determinats els nuc1is i les obertures, els segments que han quedat 
sense siJ.labificar s'incorporen a la coda sempre que respectin l'escala de sonicitat. 

(J (J 

/\ A 
O R O R 

1 
te 1 h I I I 

f á I k a 

(J (J 

/\ A 
O R O R 

1 

('c A t'c 
I I 1\ I I 

k6mprin 

La sil·labificació postlhica, o resiJ.labificació, té )loc en el domini de la fra
se, quan es tenen en compte les seqüimcies de mots, i no els mots presos aYIlada
men!. Quan un mot comen9a per vocal (no té obertura) i el mot anterior acaba en 
consonant (té coda), la consonant de la coda (o I'última de la coda si aquesta és 
complexa) passa a ser l' obertura de la sÍJ.laba que lexicament no en tenia. Així, a 
nivelllhic, la primera síl·laba del mot oli [J] no té obertura i la darrera síl·laba del 
mot comprin [prin] té coda; si unim aquests dos mots en la frase comprin oli, la 
coda de comprin [n] passa a ser I'obertura inicial del mot oli, [nJ]: [kóm.prip] 
[6.Ji] --7 [kom.p1'Ln6.li] (passaria el mateix a dissolc aixo: [di.s6Ik] [a.S6] -7 
[di.s?lLb,J6]). 

-r-
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En algunes !lengües, la presencia d'obertura és obligatoria ja en el domini le
xic; si en un mot no es pot fonuar una síJ.laba amb obertura, s'insereix una con
sonant que ompli aquesta posició: en alemany, per exemple, s'insereix una oclusi
va glotal [?] en aquests casos ([?]Apfel 'poma', The[?]ater 'teatre'). En catala, no 
s' insereixen consonants en aquests casos sinó que es permeten sí].!abes sense ober
tura quan no hi ha cap consonant disponible (oli [6.li], teatre [te.á.tra]). La re
si].!abificació, en el domini postlexic, és una manera de proporcionar noves ober
tures (comprin oli [kom.pri.n6.li]). 

El fet que dintre del mot les obertures es [ormin abans que les codes (patata 
se sil·labifica [pa.tá.ta], *[po!.á!.a]), el fet que !Iengües com el eatala tinguin re
sil·labiticaeió a nive!l postIexie (pot anar es resil·labifica en [po. ta.ná], *[poLa.ná]) 
j el fet que en algunes llengües s'insereixi una consona1H per poder obtenir una 
obertura (com en alemany: The[?]ater) s6n observacions que s'havien reco!lit de 
maneres diferents en estudis sobre la síl·laba (Kahn 1976, Steriade 1982. Harris 
1983) i, de fet, són conseqüencies d'un mateix principi universal, anomenat princi
pi d'obertura (Ollset Principie, cf. Itó 1989), segons el qual s'eviten les síl·labes 
sense obertura. 

3.4. Les obertures ¡les codes del catala 

3.4.1. LES OBERTURES 

En catala les obertures poden ser simples o complexes; les obertures comple
xes només contenen dos segments. En principi, qualsevol consonant pot apareixer 
en una obertura simple: Ul a iot, [n] a nas, [,q a llum, [k] a col, Lfl a la segona 
síl·laba de caixa, [d3] a la segona síl·laba de metge, [r] a roe, [1'] a la segona 
sí].!aba de cara, etc. Cal notar, pero, que alguns sons no apareixeran mai en aques
ta posició a causa de la seva distribució: [ll)], per exemple, no pot apareixer com a 
obertura perque aquesta variant fonetica nasal és sempre el resultat d'una assimi
lació regressiva de !loc d' articulació que s' aplica quan la nasal es troba en posició 
de coda (triomj[tri.óll)f], sónfalsos [soll).fáLsus]) (vegeu §5.2J). 

En les obertures complexes, cal distingir els casos en que el segon segment és 
una semivocal de la resta. En les obertures sense semivocal, la primera consonant 
(C,) només pot ser oclusiva o Ifl i la segona consonant (C,) només pot ser 1I1 o 11'/;' 

1. El ribagor~a presenta obertures complexes d'oclusiva seguida de /Ii./, com (pli.] a ploure i (kli.J a claro 
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les obertures homorganiques (és a dir, que tenen el mateix IIoc d'articulació) ItI! i 
Idl/, pero, són extraordinariament rares en les IIengües del món.' 

C, : p t k blO dio g/y f 
C,: I e 

Excepte: tI dI 

Exemples: [pI] a plat, simple 
[bl]/lOI] a blau, bíblia 
*[tl] 
*[dl]/*[ol] 
[kl] a clau, cicle 
[gl]/[yl] a glop, agla 
[fl] a flor, rifle 

[pe] a prat, lepra 
[be]/lOe] a braf, cabra 
[te] a tres, quatre 
[de]/[oe] a drae, quadre 
[ke] a ereu, suere 
[ge]/[ye] a gra, sogre 
[fe] a fred, cofre 

Quan la segona consonant d'una obertura complexa és una semivocal, la 
síJ.Iaba conté un diftong creixent. Per a una descripció deIs digtongs creixents en 
catalit, veg. §6.2.1. 

3.4.2. LES CODES 

En catalit les codes poden ser simples o complexes; les codes complexes pre
senten com a maxim tres consonants. En principi, qualsevol consonant (semivocal s 
incloses) pot apareixer en una coda simple: [w] a cau, [m] aflam, [l] a sol, [p] a 
repte, [s] a pasta, [d3] a migdia, [r] a mar, etc. Cal notar, pero, que alguns son s no 
apareixeran mai en aquesta posició a causa de la seva distIibució: lO], [o] i [y], per 
exemple, no poden apareixer com acodes perque aquestes variants aproximants de 
les oclusives sonores són sempre el resultat d'un procés d'espirantització en posi
ció d'obertura (ceba [sÉO~], seda [séO~], alga [ály~]) (vegeu §5.5). 

En les codes complexes, cal diferenciar les codes que apareixen en posició in
terior de mot de les que apareixen en posieió final de mo!. En posició interior de 
mot, les codes poden tenir dos segments com a maxim; en general, el primer seg
ment pot ser qualsevol consonant (incIoent-hi les semivocal s) i el segon ha de ser 
s: caustíe [ws], subscriptor [ps], extasi [ks], inspirar [us]. Tal com s'ha esmentat 
abans (vegeu §3.2), s pot afegir-se a qualsevol coda ja existent, tant si s' obeeix 
I'escala de sonicitat (com a eaustic [ws] i a inspirar [ns]) com si no s'obeeix (com 
a extasi [ks] j a subscriptor [psJ, en que els segments més interns, les oclusives, 
tenen menys sonicitat que no pas el segment adjacent més extern, [s]). La semivo
cal [w] també pot anar seguida de [k] o de [9], com a auxili [wk] (o [wg]) i a aug-

2.~ El que en algunes I!engües s'acostuma a transliterar com a tI o dt correspon, de fet, a una afrieada lateral 
corona! [H], i no pas a una seqüencia de dues consonants. 
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mentar [wg]; aquests casos, pero, són molt poc freqüents i, en el IIenguatge col· 10-
quial, la segona consonant tendeix a elidir-se (auxili [~w.síli] per [~wk.sí.li] i aug
mentar [~w.m~l1.tá] per [~wg.m~l1.tá]). 

Wheeler (1987) considera que els casos de [w] seguida d' oc! usiva velar no s6n 
subjacentment complexos, ja que els deriva deis segments subjacents labiovelars 
/kw

/ i /gw/. La realitzaci6 com a [wk] i [wg] d'aquests segments quan es troben en 
posicíó de coda a interior de mot, la deriva. idiosincraticament, de l'escala de soni
citat (que obligaría, segons aquest autor, a realitzar el segment semivodtlic abans 
que I'oclusiu). Sorprenentment, pero, aixo no passaría en posici6 final de mot; per 
a aquests casos Wheeler propasa que /kwI se simplifica en [k] i que /gwI es desdo
bla en [gw]: oblic, que tindría /kwI final, passaría a [uPlík], pero ambigu, que tin
dria /gw/ final, esdevindria [~mbíyu]; en els femenins, en canvi, I'element labial 
passa a ser un segment semivociilie independent (obliqua [uPlíkw~l i ambigua 
[~mbíywo]). 

En posició final de mot, poden apareixer un miixim de tres consonants (inclo
ent-hi les semivocal s), que han de seguir l'escala de sonicitat, amb I'excepció de 
Is/o Iz/. Són exemples de dues consonants que obeeixen I'escala de sonieitat eaie 
Uk], eam [rn], cale [lk], mals [Is] i Casp [sp], en que les .primeres consonants de 
les codes tenen més sonicitat que les segones; no I'obeeixen casos com draes [ks] 
i eops [ps], en que [s] té més sonicitat que les oclusives anteriors, o casos com bufs 
[fs] i pufs [fs], en que les dues consonants finals tenen el mateix grau de sonieita!. 
En els casos de tres consonants el darrer segment sol ser Isl o Iz/, com a eams 
[rns], ferms [rms] i elms [lms], en que se segueix I'escala de sonicitat, o com a 
circs [rks] i golfs [lfs], en que les dues primeres consonants obeeixen I'escala de 
sonicitat pero no la [s] final. També hi ha alguns casos de tres consonants en que 
el darrer segment no és Isl (ni Iz/), com a Faust [wstJ, en que se segueix I'escala 
de sonicitat, i també hi ha casos com text [kst] i mixt [kst], en que la fricativa [s] 
medial trenca la sonieitat decreixent (no ho fa, pero, I'oclusiva final [t] respecte a 
la fricativa anterior).) (Per a més informació sobre les combinacions específiques 
existents, vegeu Wheeler 1987 i Recasens 1993, §V.2.) 

3.5. Epentesi vocalica 

De vegades, la forma subjacent no es pot sil·labificar completament perque 
una consonant no es pot incorporar a I'estructura siJ.Iitbica ni com a part de 1'0: 
bertura ni com a part de la coda, ja que la incorporació d'aquesta consonant a una 
síJ.Iaba suposaIia una transgressió de I'escala de sonicitat i/o una transgressió de 
les restriccions específiques que una lIengua presenta sobre I'estructura sil·litbiea. 
Així, per exemple, en I'adaptació fonetica al catalit del mot angles stop [stóp] 
(que es veu molt sovint en els senyals de transit, per exemple), encara que [st] és 

3. Pe! que fa al grup fina! (st], la segonU consonant es pOl manten ir o es pot elidir; l'elisió és més corren! en 
lllots d'ús freqüent: tris! [st]/[sJ, agos! [stJ!(sJ, vis! [stJ/[sJ i tumbé lext [kst]/[ks] i mix! [kst]/(ksJ (vegeu §4.5). 
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una obertura universalment possible (vegeu §3.2 per al caracter especial de Isl res
pecte a la condició de sonicitat entre els segments d'una sí¡'¡aba), el cata la presen
ta una restricció específica en contra d'aquest tipus d'obe¡tures i, per aixo, s'afe
geix una vocal davant del grup [st]: [as.t6p] (cf. s'ha saltat un [a]stop). En angles, 
es permeten les obertures [st] i, per tant, la si¡'¡abificació del mot stop [stóp] és 
possible sense afegir-hi cap segment nou: 

angl.: 1 stóp 1 --> s t ó P 

V
II 
NC 
V 

O R 
"-../ 

Ci 

[stóp] 

~n catala, en canvi, [st] no és una obertura possible, perque, a diferencia de 
l' angles, en catala s no té caracter especial a inici de sí¡'¡aba. En conseqüencia, 
aquesta consonant no es pot incorporar a !'estructura sil.labica:4 

cat.: 1 st5p 1 --> s t 5 p 

1

1 1 
NC 
V 

O R 
V 

Ci 

,. Tal com indica la pronúncia d'aquest mot, [ast6p], en catala en aquest cas 
s. m~e~elx una vo~al de suport, o vocal epentetica, que constituira un nou nucli 
sll·lablc; es creara, per tant, una nova síl·laba a la qual s'incolporara Isl com a 
cod~. Aquest procés fonologic d'afegir segments nous, no presents en les formes 
subJacents, s'anom.e~a epent~si.5 La vocal inserida és [a] en catilla central, perque 
els ~egments epentetlcs tendelxen a ser els elements menys marcats, i la vocal neu
tra es la vocal menys marcada en catala oriental.6 (En els grafics següents els sea
ments epentetics es presenten dins d'un quadre.) " 

4. Assu~i~n, de moment, que la s de Illots com stop és subjacentment sorda. A §5.1.2 veurern que IOles les 
obstruems en POS1C¡Ó de coda assimilcn la sOllontal de la consonant següent i que en els casos en que no hi ha n!ter
nan~a entre obstruent sorda i obslruem sonora, com a [~st5p], !'obstfuent pOl interpretar-se subjacemrnent com un seg
ment subespecificat pel que fa a la sonoritat. 

5. En re(ori~a c1i'tssica, ellerme epelllesi només fa referencia n la inserci6 d'un so al mig d'una pamula. Ac. 
tualment, en fonologla, aquest terme s'ha generalitzat en el sentit d'inserció, 
,. ~,En ¡loe de postular que la vocal inserida és directament [;:¡], tumbé es podria assumir que el seOment que 

s ltlse:e¡x és la vocal. subesp~cificada 'A' (que igualment esdevindria [;:¡J per les regles de defecte, d'acol'd a~nb la for. 
mulac¡ó de la reducc¡ó vocilhca presentada a §2.4.3). Aquí hem optat per presentar les derivacions directament amb el 
resultat final (o]. , 
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Ist6pl --> s t 6 p --> 

3.5.1. EpÉNTESI INICIAL 

IU 
O R 
V 

Ci 

@]s t 6 p 

1 1 11 1 NC NC 
V V 
R O R 
IV 

Ci Ci 

73 

--> [ast6p] 

L'exemple anterior, stop, és un cas de consonant inicial que no pot formar part 
d'una obertura perque en catala s no té caracter excepcional a les obertures i, pert 
tant, no es poden crear obertures del tipus s seguida d'oclusiva. Un cas similar se
ria el d'un altre anglicisme com snack 'aperitiu', que es pronuncia [az.nák], tam
bé amb vocal inicial afegida. Noteu que aquí el grup Isnl inicial no transgredeix 
l' escala universal de sonicitat (ja que les nasals tenen un grau de sonicitat més gran 
que les fricatives), pero el catala, a diferencia de l'angles, presenta una restricció 
específica que no permet cap tipus d' obertura del tipus "s+C" (s seguida de seg
ment [+cons]). Altres exemples d'aquest tipus són: [a]star, [~]slam, [~]sputnik, 
[~]Spiderman, [a]Snoopy, [~]Spielberg, [~]Strauss, [a]Sting, [G]Springsteen, 
[a]Stradivarius, [~]Sprite, Rolling [~]Stones. 

De fet, hi ha alguns préstecs d'aquest tipus que han estat incorporats al dic
cionari normatiu amb la vocal inicial e afegida al terme estranger, que representa 
la vocal epentetica [a] o¡tograficament: eslip (de l'angles slip), esprint (de l'angles 
sprint), esquaix (de l'angles squash), esport (de !'angles sport), esquí (de l'angles 
ski), eslalom (de l'angles slalom), espot (de l'angles spot), estandard (de l'angles 
standará), estalus (delllatí status). 

A partir deIs exemples que acabem de veure, podem assumir que tots els ca
sos que tenen [a] inicial seguida de "s+C" són formes amb Is+CI subjacent, amb 
[G] inicial epentetica; evidentment cal no incloure-hi els mots en que [a] inicial de
riva d'una vocal accentuada subjacentment (tal com passaria a [a]squer, derivat del 
mot [é]sca, amb lél inicial subjacent). Són exemples d'epentesi inicial mots com 
escala, estel, especial, estany, escorpí, estatut, estació, eslau, esglai, esmena, es
drúixol, esbarzer, esbart, etc.' Per a aquests casos la derivació seria la mateixa que 
per al mot stop: 

1 stáJ11 -7 s t á J1 -7 

I~d 
O R 
'-./ 
Ci 

@]stáJ1 -7 

1 1 I1 1 
NC N C 
v v 
R O R 
I '-./ 

(J (J 

[ ~stáJ1] 

7, És imeressant constatar que en aquests casos les l!engües que accepten el grup "s+C" inicial no presenten 
cap vocal inicial afegida: escala pero scllOol en angles, sclwla en !latí, scuola en haliil; especial pero special en angles, 
specialis en !latí, speciale en ilali1\; estally pero slal/k en angles, slagl/um en Uatí, stagllo en halia. 

1 
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L'ordre d'aplicació entre la reducció vocalica i 1'epentesi és irrellevant: s'ob
té el mateix resultat tant aplicant primer la reducció vocalica i després 1'epentesi 
com a 1'inrevés. Només cal tenir en compte, pero, que si 1'epentesi s'insereix 
abans, el procés de reducció vocalica s'aplicara vacuament (a. v.) sobre la vocal [a] 
inserida. EIs dos ordres possibles s'i!·lustren amb la derivació del mot escola: 

Ep( entesi) abans de RV: 

Ep 
RV 

I sk51+al 

G 

G (a. v.) 

RV abans d'ep(entesi): 

RV 
Ep 

I sk51+al 

La postulació d'un procés d'epentesi en els casos de "s+C" inicial es veu afa
vorida pel fet que en catala, com s'ha vist, s'afegeix sistematicament [G] en els 
préstecs recents de mots amb aquest grup consonantic inicial, tal com demostra la 
pronúncia de noms propis introduYts recentment com [G]Stoichkov, [G]Smirnoff o 
[G]Skoda. Ara bé, aquesta analisi implica que, en catala central, no solament hi ha 
epentesi en els casos vistos fins ara que presenten e inicial ortograficament, sinó 
també en casos amb a (ortografica) inicial de seqüi\ncies "[a ]s+C", en que [a], ob
viament, no alterna amb cap altra vocal (en els casos d'alternan,a [G] - [á], per 
exemple, com en el mot [G]stral, derivat del mot [á]stre, o en el mot [G]smatic, de
rivat del mot [á]sma, [G] prové de lá/). AixÍ, mots com astut, aspecte, asterisc i as
torar, que presenten [G] inicial no relacionada amb cap altra vocal, presenten tam
bé formes subjacents sen se vocal inicial: Ist/ut, Isplecte, Istlerisc i 1st/orar. Com
pareu, a continuació, els casos paral·lels d' stop, estany i astut.8 

Forma subjacent I st5pl I stáJ11 Istútl 

Epentesi 

Forma fonetica [ast5p] [astáJ1] [astút] 

~. És obvi que no totes les (a] del grup inicial "[o]s+C" són historicament epentetiques. Normalment, les [<'l] 
epentetlques solen ser les repre~entades onograficament amb la lletra e- (encara que hi ha alguna excepció, com Es
ter < ESTi'lER, amb vocal hisloncament no epentetica), mentre que les etimologiques salen ser representades nmb (1-

perq~.e pr~venen d'una vo~al A de: lililí: astur < ASTUTU pero [a]'rcola < SCHOLA. La comparació intcrdinlectal- i entre 
lIengues dlferenls tu.mbé aJuda a dlferen:iar les vocals genu'ines de les epentetiques des del punt de vista historie: per 
exempl~, el fe! que el mOl esc~la preseou [el en espanyol ([eJscllela) i no presentí vocnl inicial en italia (scllo!a) i que, 
en. eanVl, el mot aS(llt presentl [a] en .espanyol i en ¡¡n!ia ([a]sfllto) és indicatiu de ¡'origen (historie) epentetie de la 
primera p~ro no de In segonn .. Cal telllf present, pero, que, si, seguim els poslulats del !nodel generatiu, el que prete
nem descnme és la c~!npe¡enCla act~JaI d'un parlan! d'una lIengua, o varietat, determinada (del eataJa celllral, en aques! 
eas), no es podentemr en compte ll! els fets d'altres varietats (o dialeetes o lIengiles) ni l'evolució historiea ni I'orto
grafia, fets tots el1s que desconeix el parlant quan adquireix l'ús d'una llengua/varietat determinada. 

i 

l 
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Aquesta és, sens dubte, l' anillisi més simple, i congruent, per als casos de 
"[a]s+C" del catala central.És interessant contrastar el comportament del grup 
consonantic "s+C" amb el d'altres grups consonantics per reafirmar el caracter 
epentetic de la vocal inicial [a] només en el cas de "s+C". En 1'ortografia catala
na, hi ha mots cultes i manlleus que mantenen grups consonantics inicials originals 
del tipus ps- (a psicologia i pseudonim, per exemple), pn- (a pneumatic i pneumo
nía, per exemple), pt- (a Ptolomeu i pterodactU, per exemple), gn- (a gnom i gno
si, per exemple) o mn- (a mnemotecnic i mnemonic, per exemple), que no són 
foneticament admissibles en catala. Aquests casos s'han adaptat elidint la primera 
consonant, i no, com es podria pensar, inserint una vocal epentetica inicial. Cal 
concloure, dones, que la representació subjacent d'aquests mots conté, en aquest 
cas, només la segona consonant:9 

ps-: psicologia [sikulu3ÍG] *[apsikulu3Ía] Islicologia 
pseudonim [sawé\5nim] *[apsawé\5nim] Is/eudonim 

pn-: pneumatíc [nawmátik] * [gbnawmátik] In/eumatic 
pneumonia [nawm6njG] * [abnawm5nja] In/eumonia 

pt- : Ptolomeu [tuluméw] *[Gptuluméw] Itlolomeu 
pterodactU [taruOáktil] *[aptafu6áktil] Itlerodacti! 

gn-: gnom [nóm] *[agnóm], *[alJnóm] In/om 
gnosi [n5zi] *[agn5zi], *[alJn5zi] In/osi 

mn-: mnemotecnic [namutÉlJnik] * [amnamutÉlJnik] In/emotecnic 
mnemonic [nam6nik] * [GmnGm6nik] In/emonic 

Aquest procés d'adaptació al catala, amb elisió de la primera consonant, tam
bé es produeix en les realitzacions de sigles com PSOE [sóe] o PSUC [súk] (les 
realitzacions [pesóe] i [pesúk] són el resultat de lletrejar la primera lletra, [pe], tal 
com es fa en altres sigles: BBC [bepesé]) i en l'adaptació de noms propis estran
gers com Pfeiffer [féjfer] (cognom d'una actriu), Knorr [nór] (marca de sopes), 
(Fort) Knox [n5ks], Kneipp [nájp] (marca de caramels), etc. 

El fet que, excepte en el grup "s+C", en eIs altres grups consonantics s'hagi 
eliminat la primera consonant, en lloc de recórrer a I'epentesi, demostra que la [G] 
inicial de mots com abdicar [Gbdiká] o embaras [Gmbarás], que presenten una vo
cal neutra inicial que no alterna amb cap altra vocal seguida d'un grup consonan
tic que no és "s+C", no pot ser epentetica sinó que la vocal atona inicial ja és pre
sent en la forma subjacent: si subjacentment postuIéssim una forma inicial com, 
per exemple, Ibd! per a abdicar, esperaríem, en tot cas, una realització amb elisió 

9. Ignorem aquí les realitzacions eultes d'alguns parlants, que mantenen de vegades aquests grups consonan
tics inicials: psic%gia [psikulu3ía], Pto!omeu [ptuluméw], gllosi [Un5zi], mllem/mic [mnam5nik]; és curí6s cons
tatar que alguns parlants (gent gran) que volen mamenir els grups eonsonantics ínicials del tipus ps- i pt- insereixen 
una vocal epentetica inicial, com en els casos de "s+C": (a]psicologia, [a]pterodactil. També ignore m les renlitzacions 
propies d'alguns parlams de les comarques gironines que en l'adaptaei6 d'alguns mOls del grup pt- han optat per la 
inserci6 d'llna vocal neutra medial: P/O[OIlWU [patuluméw], ptemdllctil [pat;}fu6áktil]; eompareu, pero, ptilosi 
[ti16zi], >;;[p;)liI5zi} o Pral! [tá], *[patáJ). Aquest tipus de solud6, amb inserció medial d'una vocal, no es dóna mui 
en !'adaptació de préstecs reeents. Cal conclollre, dones, que, en aquells casos puntuals (P(a]to{omeu, p[a1terodacti/) 
en que hi ha una vocal medial, aquesta vocal apareix ja en la forma subjacent. 
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*[diká], forma que és incorrecta; si, per contra, la vocal atona inicial apareix en la 
forma fonologica, esperarem que aquesta vocal també sigui present en la forma 
fonetica: [0bdiká], forma que és correcta. Aquesta vocal inicial subjacent és IA/, 
assumint la subespecificació (vegeu cap. 2). 

Podríem resumir els fets del catala central, dones, dient que els grups que pre
senten [0] inicial que no alterna amb cap altra vocal seguida de grup consonimtic 
poden ser de dos tipus: amb vocal atona inicial epentetica o amb vocal atona ini
cial subjacent. Pertanyen al primer grup els mots amb "s+C" inicial (i) i els mots 
manllevats d'altres llengües amb grups consonantics inicials "s+C", que, quan s'a
dapten al catala, presenten, com els mots genulns, una vocal epentetica inicial [0] 
(i'). Pertanyen al segon grup els mots amb qualsevol altre tipus de grup consonan
tic inacceptable com a obertura (ii); els manlleus amb grups consonantics inicials 
diferents de "s+C" s'adapten foneticament elidint la primera consonant (iii), tal 
com també va esdevenir historicament (iv). 

(i) [0]scola 
[0]stut 

(ii) lAlbdicar 
IA/mbaras 

(iii) Pfeiffer: [féjfer] 
Knorr : [nór] 

(i') [0]Stop 
[0]slam 

(iv) psicologia: Is/icologia 
gnom : In/om 

El grup consonan tic inicial forrnat per una nasal seguida d'una oclusiva s'a
dapta o bé elidint la primera consonant, tal com esperaríem, o bé afegint una epen· 
tesi inicial, tal com passa en el cas del grup "s+C": Nguyen [gujén] o [01Jgujén] 
(president del Vietnam), N'kono [kóno] o [ODkóno] (jugador de futbol). És interes
sant observar que, en aquest cas, el grup consonantic no segueix l'escala de sonici
tat (les consonants nasaIs tenen una grau de sonicitat més gran que no pas les oclu
sives), a diferencia deIs altres grups consonantics que presenten elisió sistematica de 
la primera consonant, en els quals o bé la primera consonant té menys sonicitat que 
no pas la segona (com a ps·, pn· o gn·) o bé ambdues consonants presenten el ma
teix grau de sonicitat (com a pt-). 

3.5.2. EpÉNTESI FINAL 

S'ha vist que la vocal epentetica del catala central és [0], que és la vocal 
menys marcada. En posició final de paraula és important discernir entre les [0] que 
són exponents d'un morfema (o morfs), com en el cas de gat+[0] o petit+[0], en 
que la vocal final [0] és marca de femení, i les [0] que són producte de l'epentesi 
vocalica (i que, per tant, no pertanyen a cap morfema). Analitzarem primer els ca
sos que cal no confondre amb exponents de la flexió verbal, després els que cal no 
confondre amb exponents de la flexió nominal i finalment farem referencia a les 
terminacions deIs mots sense flexió. Evidentment, només es poden considerar can-

I 
! 

J 
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didats a tenir [0] epentetica final aquelles formes en que el grup consonantic final 
que quedaria sense tenir en compte la [0] final no es podria siJ.1abificar. 

Pel que fa a la flexió verbal, analitzarem primer les termiriacions [0] de les ter
ceres persones del singular del present d'indicatiu. Aquestes formes verbals només 
presenten marca de flexió en els verbs de la primera conjugació. Així, toca [t6b], 
badalla [b00áÁ0] i baixa [báS0] presenten una vocal [0] final que no és part del ra
dical (cf. toqu+i, badall+in, baix+em) i que tampoc no pot ser considerada epente
tica (formes com toe, badall i baix no presenten problemes de siJ.1abificació); [0] 
és, per tant, una marca de mode/temps propia deis verbs de la primera conjugació. 
Els verbs de la segona conjugació i els de la tercera no tenen aquesta marca de fle
xió. Així, veu [béw], rep [rép], eull [kúÁ], cus [kús] i tem [tém] són el radical sol, 
i serveix [s0rVéD i llegeix [Á03éD presenten l'increment -eix [éD propi deis verbs 
del model IIIa (en la classificació de Fabra). Hi ha alguns verbs de la tercera con
jugació (model IIIb), pero, que presenten, inesperadament, una [0] final en aques
ta forma verbal, com obre [óVr0] i omple [ómpI0] (a partir deIs radical s obr- i 
ompl-). El fet que, per una banda, la tercera persona del singular del present d'in
dicatiu deis verbs de la tercera conjugació no tingui [0] final (de mode/temps) i, per 
l' altra, que obre i omple presentin uns grups consonantics finals br- i mpl- que no 
es podrien sil·labificar completament si no hi hagués la [0] final, ens duen a la con
clusió que aquesta vocal és epentetica i, per tant, no és present a la forma subja
cent perque no és (part de) cap morf sinó que s'introdueix durant la derivació per 
tal de sil·labificar exhaustivament la seqüencia. (En els grafics següents només 
s'il·lustra el procés d'epentesi; la fletxa amb punts suspensius representa tots els al
tres processos que s'aplicarien.) 

I óbr I -7 ó b r -7 6 b r @] ... > [ óVr0] 

I I IVI NC N N 
V I I 
R R O R 
I I V cr cr cr 

Al princlpt se siJ.labifiquen tots els segments menys Ir/, perque violaria la 
condició segons la qual a les codes la sonicitat ha de ser decreixent; aixo provoca 
la inserció de la vocal neutra epentetica, que permetra incorporar Ir! a la nova 
síl·laba i també té com a conseqüencia la resil·labificació de l'oclusiva Ibl com a 
primer element de l' obertura d' aquesta mateixa síJ.laba (perque quan un element 
pot formar part d'una obertura o d'una coda sempre tendira a formar part de 1'0-
bertura). 

Formes verbals com eixampla [0SámpI0] i obra [6Vr0] presenten els mateixos 
grups consonantics finals i la mateixa vocal final que omple [ómpI0] i obre [6Vr0]. 
En el primer cas, la [0] final és marca de mode/temps, perque eixamplar i obrar 
són verbs de la primera conjugació i, en canvi, en el segon cas la vocal final és 
epentetica, perque els verbs de la tercera conjugació no presenten marca de 
mode/temps en aquesta persona (cf. cull, dorm, serveix, escup, etc.): 

1 
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Primera conjugació: 

Tercera conjugació: 
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[G] marca de mode/temps (subjacentment IAI): 
toc+[G] 
eixampl+[G] 
obr+[G] (del verb obrar) 

[G] vocal epentetica, apareix ocasionalment: 
ompl-[G] 
obr-[G] (del verb abrir) 

Dintre de la flexió verbal també trobem casos d'epentesi en alguns infinitius 
de la segona conjugació. En general, l'estructura morfologica deIs infinitius és: 
{radical+vocal tematica+marca d'infinitiu Ir/}, com s'il·lustra a continuació (sobre 
l'elisió de Irl final, vegeu §4.2): 

Infininitiu: {RAD+VT+INF} 

la conjugació: tocar I t6k + á + r I -? [tuká] 
2a conjugació: voler I b6l + É + r I -? [bulÉ] 
3a conjugació: collir I kÚÁ + í + r I -? [kuÁí] 

(cf. toear-hi [tukári]) 
(cf. voler-ho [bulÉru]) 
(cf. collir-ho [kuÁíru]) 

En la segona eonjugació, pero, només un grup redult de verbs presenta l'es
tructura anterior en l'infinitiu (voler, poder, valer, haver, saber, soler, caber); la ma
jor part d'infinitius d'aquesta eonjugació, per contra, no tenen vocal tematica. En 
aquest cas, la marca d'infinitiu Ir! és adjacent al radical, que acaba sempre -en 
aquesta conjugació- en un segment [-sil]: Ikáwl de caure, lbéwl de beure, Ibát! 
de batre. Hi ha verbs que presenten opcionalment la vocal tematica: caber i cabre, 
valer i valdre. Quan un radical acaba en consonant, la sufixació de la Irl de l'infi
nitiu crea sempre problemes de si].]abificació, que es resolen amb epentesi. Enca
ra que l'última consonant del radical es pugui sil·labifiear com a coda, la Irl no es 
pot incorporar a l'estructura sil·labica; la inserció de la vocal epentetica permet tor
nar a sil·labificar la paraula. L'última consonant del radical passa llavors a formar 
part de l' obertura, juntament amb Ir!, de la nova sí].]aba creada arran del procés 
d'epentesi, tal com s'iJ.lustra en el eas de batre a continuació: 

Ibát+rl -? b á t r -? 

IU 
O R 
V 

(J 

b á t r 0 -? [bátrG] 

I ~ V ~ 
OR O R 
V V 
(J (J 

Quan el radical acaba en Iw/, com a caure i beure, l'infinitiu també presenta 
una vocal [G] final, que s'ha de considerar també epentetica. La seqü1mcia Iwr/ no 
obeeix l'escala de sonicitat en posició de coda, pero el fet que en catala no hi hagi 
practicament cap mot acabat en [wr] (o Ur] o [wl] o U1]) confirma que el catala 
no permet, en general, codes amb semivocal i líquida (té, dones, una restricció par-
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tieular respecte a aquest tipus de codes). Els pocs mots que presenten aquest tipus 
de coda són arcaismes (com saur, vair o cuir) o bé manlleus (com rail o gasoil). 
És significatiu que alguns d'aquests mots presentin pronúncies alternatives que al
teren la coda original: cuir admet la pronúncia [kwír] amb obertura complexa i 
coda simple (i també [kwíru] i [kújru]); rail té també les pronúncies [rGíl], [ráj] 
i [rM]; gasoil també té les pronúncies [gGz6j] i [gGz6Á]. Alguns d'aquests mots 
fins i tot presenten formes alternatives amb vocal s finals, com cuiro i vaire. La de
rivació, per tant, de verbs com caure seria la que s'il·lustra a continuació: 

I káw + rl -? k á w r -? 

I ~J 
O R 
V 

(J 

k á w r 0 

I 
I I I 1 NC N 
V 1 

O R O R 
V V 
(J (J 

[káwrG] 

En aquest cas, eontrariament al que passava a batre i a obre, i].]ustrats ante
riorment, no hi ha resil·labificació de la semivocal perque no pot ser el primer ele-
ment d'una obertura complexa. , 

En les formes fleetives nominals també trobem exemples d' epimtesi final. En 
aquest cas, primer cal distingir les vocals que són epentetiques de les que són mar
ques de genere. En catala les marques normal s de genere són 0 per al masculí (gat, 
nen, poc, escas, despatx, penjoll, marisc) i [G] per al femení, provinent de lal (ve
geu §2.4.3) (gat+[G], nen+[G], pOC+[G], escass+[G], cadir+[G], act+[G], infan
tes+[G], lliter+[G]). Quan un mot femení acaba en [G], dones, aquesta vocal és sem
pre marca de genere. En canvi, quan un mot masculí acaba en [G], aquesta vocal 
pot tenir dos orígens diferents (si no pertany al radical): o bé és epentetica o bé és 
una marca alternativa de flexió. Només pot ser epentetica si es pot justificar des del 
punt de vista sil·labic. Així, en un mot masculí eom pare [párG]la [G] final no pot 
ser epentetiea perque la Ir/ que hi hauria en posició final (de la fOlma subjacent 
Ipár/; cf. paras [pGrás]) és una coda ben formada en catala (cf. mar [már], a par
tir de la forma subjacent Imár/); per aquest mateix moti u tampoc és epentetica la 
vocal final de cotxe [k6íJ'G] i viatge [biád3;¡] (cf. despatx [d;¡spáíJ']), polze [pólzG] 
(ef. pols [póls]), enorme [;¡nórmG] (cf. ferm [férm]), quinze [kínz;¡] (cf. quins 
[kíns]), etc. Tampoc no és epentetica la [;¡] final de formes masculines com culte 
[kújt;¡] (substantiu i adjectiu), perque en aquests casos o bé s'elideix la consonant 
final (cf. adult [;¡Oúl] o molt [mól]) o bé l'elisió de la consonant alterna amb el 
manteniment del grup consonantic final (cf. molt [m6lt]-[m6l] o resolt 
[rn6lt]-[r;¡z6l]; vegeu §4.5 per a la qüestió de la simplifieació deIs grups con
sonantics finals). En can vi, sí que s'ha de considerar epentetiea la [;¡] final de mots 
masculins com acte [ákt;¡], ja que el grup consonilOtie final del radical, Ikt!, no és 
una coda ben formada en catala. També tenen una [;¡] epentetica final mots eom 
centre [sél]tr;¡], batUe [báÁÁ;¡], muscle [múskIG], roslre [r6str;¡] o dinamisme 
[din;¡mízm;¡], que, sense la vocal final [;¡], tindrien codes finals mal formades en 
catalit. Compareu, a continuació, d'una banda, les derivacions de gala, amb vocal 
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subjacent lal de femení, i de pare, amb vocal subjacent IAI, i de l'altra, la d'acte, 
amb vocal epentetica (no es fara referencia explícita a l'aplicació de la regla de re
ducció vocillica): 

Ig á t + al --7 [gát~] Ip á NAI --7 [párG] I á k ti --7 á k t @] --7 [ákt~] 

I fl ~ I ~I ~ ~t ~t I ~ 
I I V V I 

ORO R ORO R R R OR 
VV 
(J (J 

VV I IV 
(J (J (J (J (J 

Cal tenir en compte que en catalit central són invariables -solament des del 
punt de vista fonetic- no només els adjectius d'una sola terminació -e (com enor
me o amable) o -a (com belga o nómada) sinó també parelles com pobre/pobra, 
negre/negra, culte/culta, apte/apta, directe/directa o vague/vaga. En canvi, l' origen 
d'aquestes [G] finals és divers: en totes les formes femenines la [~] final és marca 
de femení mentre que la vocal que apareix en les formes masculines o bé és 
epentetica (amable, pobre, negre, apte, directe) o bé és marca de flexió alternativa 
(enorme, belga, nómada, culte, vague). 

Orígens de -[~J en laflexió nominal: 

SUBJACENTS: (i) Formes femenines (la!): gat+[~], nen+[~] 

act+[~], cult+[~] 

enorm+[~], belg+[~] 

amabl+[~], negr+[~] 

(ii) Formes masculines (lAI): par+[~], CUlt+[0] 
cotx+[G], garatg+[~] 
enorm+[~], belg+[~] 

EPENTÉTIQUES: (iii) Formes masculines ([~]): centr-[~], batll-[~] 

dinamism-[~], muscl-[G] 
amabl-[~], negr-[~l . 

AIguns mots sense flexió també presenten vocals finals epentetiques. Preposi
cions com entre [éqtr0], sobre [sóVr~] i contra [kóqtr~], per exemple, tenen for
mes subjacents sense vocal final (/éntr/, Isóbr/, Ikóntr/) i necessiten epentesi per 
solucionar el problema de siJ.labificació creat pels grups consonimtics finals. 1O En 
la secció següent s'expliquen altres casos en que apareixen vocals epentetiques. 

10, Lu raó per la qunl postulem una vocal epentiHica en algunes preposicions no té una justificaci6 morfolo
gica sin6 una justificació d'economia U:xicu. La preposició entre, per exemple, tanl podria lenir la forma subjacent 
léntcA! com la forma subjacent léntr/; coro que la vocal final és predictible, preferim léntrl. 
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3.5.3. DOMINI D' APLlCACIÓ DE L'EPENTESI 

L' epentesi vocalica és un procés de tipus lexic, no postlexic; és a dir, el seu 
domini d'aplicació és, com a maxim, el mot estricte (##_##). Aixo fa que es trac
tin de la mateixa manera les seqüencies de mots diferents, com no s'ha saltat cap 
[~]stop o l/ur [G ]structura, i els elements deIs compostos (que presenten una es
tructura morfologica ##_##_##), com superestructura, interestel·lar o subespe
cificació. En el primer d'aquests exemples, no s'ha saltat cap [0]stop, entre cap i 
stop hi ha una frontera de mot (cap)##(stop). Si l'epentesi no s'introduís a nivell 
lexic, esperaríem que la seqMncia (káp)##(stóp) es resil·labifiqués com a 
*[kaps.tóp], ja que la coda [ps] és ben formada en catala, tal com es mostra en for
mes com caps [káps], cf. caps tous (káps)##(tóws) --7 [kaps.tóws]. Cap stop és 
foneticament [kiíp.Gs.tóp], amb epentesi, perque lexicament (i, per tant, abans de 
la resil·labificació entre mots) el mot Istópl ha de quedar ben siJ.labificat, cosa im
possible sense l'epentesi. Així, la derivació de la seqüencia un cop acabada la fo
nologia lexica és: (káp)##(Gs.tóp) --7 [kií.pGs.tóp]. El mateix podríem dir de la se
qüencia l/ur estructura: el mot Istruktúr+al (sense vocal inicial subjacent) ha de 
quedar ben sil·labificat lexicament ([GstruktúrG]), amb epentesi, abans de resil·la
bificar-se, [Áu.rGs.truk.tú.rG], ja que també seria possible, des del punt de vista 
sil·labic, la seqüencia *[Áurs.truk.tú.rG] (cf. cors tremols [brs.lré.muls]). 

En el cas deIs compostos passa el mateix. Casos com superestructura, com
post amb el prefix culte super i el mot estructura (/struktúr+al), no se sil·labifi
quen sobre la forma subjacent del compost sencer i, per tant, no donen com a re
sultat *[su.pGrs.truk.tú.rG], que seria una solució adequada des del punt de vista 
de l'estructura siJ.liíbica (cf. carstic [kárs.tik], cors tremols [brs.lré.muls]). En 
els compostos, cada element se siJ.labifica independentment i es fa epentesi si cal; 
per tant, a superestructura, quan es forma el compost, el segon element (estructu
ra) ja té la vocal epentetica inicial afegida ([~s.truk.tú.r~]): superestructura 
(su.p~r)##(~s.truk.tú.r~) --7 [su.p~.r~s.truk.tú.r~]. En compostos en que el pri
mer element del compost acaba en vocal (d' origen epentetic o no) i el segon ele
ment té una vocal epentetica, el procés d'epentesi queda emmascarat a causa del 
procés d' elisió que es dóna entre vocals en contacte. Així, infraestructura es pro
nuncia [i11J.fr~s.truk.tú.r~] (~infr[~]##[~]structura), de la mateixa manera que 
aquesta estructura es pronuncia [a.kEs.t0S.lruk.tú.r~]. Aquest procés d'elisió, que 
és postlexic, s' aplica al marge de l'origen de les vocal s, tal com demostra el fet que 
les vocals subjacents també acabin elidint-se: (Per a una descripció més detallada 
de les condicions que determinen l'elisió de vocal s en contacte, vegeu §6.2.2 i tam
bé Recasens 1993.) 

aquestJal ## lalrtista -) (lexicament) aquest[~] ## [~]rtista 
--7 (postlexicament) [~kEst~rtíst~] 

aquestJal ## le/rbeta --7 (lexicament) aquest[~] ## [~]rbeta 
--7 (postlexicament) [~kest~rVét~] 
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aquestlal ## IA/ixella -'> (Iexicament) aquest[~] ## [~]ixella 
-'> (postlexicament) [okest~SéÁ~] 

aquestlal ## Istlructura -'> (Iexicament) 
-'> (postlexicament) 

aquest[~] ## [o]structura 
[~kestostfUktúeo] 

L'epentesi final, com I'epentesi inicial, actua a nivel! lhic. En casos com 
act[o] i pobr[o] (mase.), vistos anteriorment, I'epentesi es troba a final de mol. Cal 
observar que en el plural d'aquestes formes també hi ha epentesi, i la vocal epente
tica apareix entre el radical i el morf de plural: aet[o]s i pobr[o]s (masc. pl.). De 
fet, aquesta vocal no podria apareixer a final de mot (és a dir, després del morf de 
plural: *acts[o] , *pobrs[o]) perque així no es podria solucionar el problema de 
sil·labificació creat pels grups consonimtics finals. El problema de sil·labificació 
s'hauria pogut resoldre inserint la vocal epentetica enmig de les dues últimes con
son~nts del r~dical (*[ábts] i *[p5p~rs] serien adequades des del punt de vista 
s.ll.labl~), pero aqu~sta solució no es troba mai en catala perque una vocal epente
tlca mal no pot partIr un morfema. ll Hi ha casos similars en la flexió verbal. Ja hem 
vist que en formes com obr[o] (del verb obrir) i ompl[o] (del verb omplir) la vo
cal final és epentetica (cf. eull). També és epentetica la vocal que apareix en la se
gona persona del singular d'aquests verbs: obr[o]s, ompl[o]s (cf. culls). Un altre 
cas d'epentesi (Iexica) en la segona persona del singular del present d'indicatiu es 
troba en verbs de la segona i tercera conjugació que tenen una sibilant abans del 
morf de segona persona -s (subjacentment Iz/, vegeu §7.2), que és també una sibi
lan!: venc[;:,]s i mereix[o]s (cf. tem+s); cus[;:,]s, tuss[o]s i serveix[o]s (cf. eull+s). 
Contrariament a verbs com obrir i omplir, aquests verbs no necessiten epentesi en 
la tercera persona del singular del present d'indicatiu perque en aquest cas no pre
senten problemes de sil·labificació: venr i mereix (com tem); cus, tus i serveix (com 
cull). Aquests verbs amb sibilants confirmen el caracter lhic de I'epentesi vocali
c~. En seqMncies de mots i entre els elements d'un compost, el contacte entre si
bllants provoca la sir;'plificació a una sola sibilant: compres sucre [kompr;:,súkr;:,], 
descentrar [doSglltea]. Per tant, si l'epentesi vocalica fos postlexica esperaríem 
que formes com Ikúz+zl o Itús+zl acabessin tenint la forma fonetica *[kús] i 
*[tús], amb simplificació de sibilants; l'epentesi, pero, és lexica i fa possible man
temr les dues sibilants subjacents: Ikúz+zl -'> [kúzgs]; Itús+zl -'> [tús;:,s].12 

¡ lo A~uesta observaci~ és genera! per al c?tula (no salamen! el celltral), si deixem de banda alguns casos aro 
Ilats (com a la zona de Sant Chmem de Uobregat I a pan del Maresme) que introdueixen epeolcsi medial en el grup 
final -m: cam [káran],jol'll [f6mn], hivem [ipérO}n]. 
.. . 12. Tumbé hi ha casos d'epentesi entre sibilanls en la tlexi6 nominaL Un adjectiu d'una sola terminuci6 com 

J~[¡r (¡ capar, ~recor, al/~a9, a/ror, feror), que no presenta una forma femenina en rae] ([falfs] felir, masculí i Feme
m), té,. e~ canv!, formes dlfc:cnts de plural. En el remení plural ((falís~sJ) s'insereix una vocal epentetica [oJ entre les 
d~es slbllants, com a el/ses ¡ a tllsses. En el mascu!í plural ([t'<llísus]) la vocal epemctica eSta condicionada morfoJo
glCament: és [~J en !loe de [:}], per ~iferenciar la forma mascullna de la femenina. Aquesta vocal epentetica condicio
na~a morfologlCament també apare¡x en els substantius aguts acaba!s en sibilant: gas-gas[u]s, J/ClS-//(/SS[u]s, peix
pelx[u]s, llllf-/lu~:[uJs, despatx-de,lpalx[u]s. 
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3.6. La distribució de les erres 

Un tema que esta íntimament relacionat amb I'estructura sil·litbica és la dis
tribució de les rotiques: la bategant [e] i la vibrant [r]. Aquestes dues consonants 
es troben sempre en distribució complementaria excepte en un cas: entre ele
ments de tipus VOdllic; en aquest context es pot trobar tant [e] (cera, Aran, mora, 
aria) com [r] (serra, arran, gorra, sarria). A principi de mot i a principi de 
sí¡'¡aba darrere de consonant sempre hi ha [r]: rosa, raó, eonreu, honrat, eolrar, 
Celra. En segona posició d'obertura sempre trobem [e]: tren, prou, ereure, co
brar, sogre. En posició final de mot davant d'un altre mot comengat per vocal 
sempre hi ha [e], que, a causa de la resil·labificació, es troba en posició d'ober
tura: mur antie [mu.eoll.tík], bar obert [ba.fU.pír]. Les erres que es troben en 
posició de coda, tant enmig de mot (porta, carn) com a final de mot (davant de 
pausa, he vist el mar, O davant d'un mot que comenci en consonant, eor petit), 
ten en una realització molt variable en catala central: es poden trobar realitza
cions vibrants, bategants i fins i tot aproximants ([1]). Els factors que afavorei
xen una realització o una altra són diversos: posició de I'accent, posició dintre 
de la coda Sil·j¡lbica (única consonant de la coda o primera consonant d'una coda 
complexa), tempo, estil de parla, etc. (per arnés informació sobre aquest aspec
te, vegeu Recasens 1986). Per simplificar una mica, assumirem, tal com fan 
Mascaró (1978) i Wheeler (1979), que en catala central hi ha una pronúncia ho
mogenia en posició de coda: [r]. A continuació resumim els contextos en que 
trobem [e] i [r]: 

Posició contrastiva: 

Posicions no confrastives: ##_ [r] 
C. [r] 
.C [e] 

## V [r] 
_(C). variable 

....... cera 

....... serra 

....... rosa 

....... honrat 

....... tren 

....... mur antic 

....... eam, porta, COI' petit, 
he vist el /IJar 

El fet que [r] i [r] contrastin en posició intervodllica (dintre del mot) ha fet 
que tradicionalment (per exemple, a Alarcos 1953 i a Badia 1973) s'interpretés que 
hi havia dos fonemes diferents: Irl i Ir/. El principal problema d'aquesta analisi és 
que resulta totalment casual que [e] i [r] es trobin en distribució complementaria 
en tots els altres casos. Una solució alternativa és suposar que hi ha una sola for
ma subjacent i que les dues realitzacions [e] i [r] es deriven a través d'un procés 
fonologic. El problema que caldra resoldre aleshores és el contrast en posició in
tervocalica. Wheeler (1979), seguint una proposta de Harris (1969) per al castella, 
proposa que subjacentment només hi ha lel. La diferencia entre cera i serra, per 
exemple, és que en el primer cas només hi ha una lel mentre que serra té dues lel 
subjacentment (o una Ir! geminada): cera Isír+al pero serra ISÉfr+a/. La realitza-
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ció [r] es deriva en tots els casos a través d'un procés de vibrantització que afecta 
Irl en determinats contextos. 

Dins el marc estructuralista, Alarcos (1953) i Badia (1973) coincideixen a in
terpretar com a arxifonemes les ratiques que apareixen a final de mot, perque en 
aquesta posició es perd la distinció entre bategant i vibrant. Més concretament, 
Alarcas proposa per a aquesta posició un arxifonema fRI, que representa una rotica 
sense la distinció tenslfluix, tret que distingeix (tant per a Alarcos com per a Badia) 
la vibrant de la bategant (cf. mar /máRf); tots dos autors assumeixen que la realit
zaci6 d'aquest arxifonema és [r) (en pronúncia no emfiítica) o [r) (en pronúncia 
ernfatica). Badía postula, a més del cas anterior, ¡'existencia d'arxifonemes rotics a 
comen,ament de mot (cf. ram), perque també en aquesta posici6 es perd la distin
ció entre la bategant i la vibrant, en favor de la darrera. 

3.6. J. LA DERIVACIÓ DE LES ERRES A PARTIR D'UN SOL FONEMA 

Assumint que subjacentment només hi ha Ir/, cal veure com es deriva la rea
lització vibrant. Primer veurem un tipus d'analisi que no fa referencia a l'estructu
ra siJ.1abica, seguint el plantejament general de Wheeler (1977, 1979), i veurem les 
limitacions que presenta; després veurem que la incorporació de l'estructura sil· la
bica en l'analisi la simplifica notablement. La bategant i la vibrant es distingeixen, 
en la nostra analisi, pel tret [±tensj: [r] és [-ten s] i [r] és [+tens]. 

El tret que distingeix la vibrant de la bategant és una qüesti6 controvertida. 
Dins de I'estructuralisme, Alarcos (1953) i Badia (1973) assumeixen que la vibrant 
és tensa mentre que la bategant és laxa. Dins de la gramiitica generativa, Chomsky 
& Halle (1968) suggereixen que el tret que distingeix les dues rotiques és [±pressió 
subglotal elevada) ([±heightened subglottal pressure]), un tret diferent del que fa re
ferencia a la tensió, [±tens); les dues rotiques comparteixen [+continu). Mascar6 
(1978), en can vi, fa servir precisament el tret [±cont) per distingir-Ies: la vibrant té 
el tret [+cont], mentre que la bategant és ["""ont]. Nosaltres, seguint Harris (1969) i 
Wheeler (1979), optem per considerar que la vibrant és [+tens) i la bategant és 
[-tens); totes dues tenen el tret [+cont). 

El procés de vibrantització es pot formular amb dues regles diferents: la pri
mera, la regla de vibrantització 1 (RVibl), dóna compte de la vibrantització inicial 
de sí¡.jaba i de mot i la segona, la regla de vibrantització 2 (RVib2), afecta la po
si ció final de sí¡.jaba i de mot (recordeu que en aquesta posició assumim una rea
lització homogenia [r D. Aquestes dues regles produiran també la conversió del 
grup Irrl en [r]. El tret [-lat] defineix la elasse de les rotiques, que inelou tant la 
vibrant com la bategant. A la practica, les dues regles afectaran només Ir!, que és 
l'única que apareix a la forma subjacent. 

ESTRUCTURA SIL·LABICA 

(i) Regla de vibrantització 1 (RVibl): 

[-lat] --7 [+tens] I {[ {::ons J } 
+sont } 
+cont 

(ii) Regla de vibrantització 2 (RVib2): 

rosa, soca-rel, arÍtmia 
honrat, colrem, 
Israel, serra 

[-lat] --7 [+tens] / { _ [+cons] } ..... porta, carn, serra 
## ([-sil]) he vist el mar, cor petit, 

pur iode, eortrenear, 
(licid) periodie 
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A través del formalisme (ús de elaus) la regla de vibrantització 1 aplega tres 
casos. El primer context, ## _, fa referencia a la posició inicial de mot ([rjosa, 
[r]ie), que afecta també els mots compostos (guarda-[r]oba, soea-[r]el) i els mots 
prefixats (a[r]ítmia, pre[r]omanic). El segon context de RVib,1 incIou dos casos: Ir! 
precedida d'una consonant sonant, [+cons, +sont] (hon[r]at, eol[r]em -i serra, 
com veurem més endavant), i Irl precedida d'una consonant contínua, [+cons, 
+cont], que només afecta la seqüencia sr en el mot ls[r]ael i derivats." En el con
text [+cons, +sont] _ el primer tret és [+cons] i no [-sil] perque cal exeloure les 
semivocals, ja que en casos com aire i eaure, Ir!, que va precedida de semivocal, 

no es vibrantitza: [ájr~], [káwr~]. 
L'altra regla de vibrantització, RVib2, també aplega tres casos diferents. El 

context _ [+cons] afecta Irl seguida de qualsevol consonant (po[r]ta, ca[r]n -i 
també serra, com veurem més endavant).En aquest cas també cal fer referencia a 
[+cons] i no a [-sil], si tenim en compte la formació de diftong possible en mots 
com eentu[r]ió o pe[r]iodie (diari). El context _ ## ([-sil]) incIou dos casos dife
rents: la posició final absoluta (com en el cas de ma[r], eo[r] o pu[r], quan es tro
ben davant de pausa) i la posició final de mot quan aquest va seguit d'un element 
no sil.labic, [-sil], tant en la seqüencia de mots (eo[r] petit) com en els compostos 
(eo[r]trenear, co[rjprenedor) i mots prefixats (pe[r]sulfat, pe[r]viure). Aquí s'ha de 
fer referencia a [-sil], en lloc de [+cons], perque les semivocals inicials de mot es
tricte (## _) també provoquen la vibrantització d'una Irl precedent: (acid) perio
die [p~r.j6.óik], on per- és un prefix (compareu amb (diari) periodie: [p~.ri.6.óik] 
o [p0.rj6.óik]), pu[r] iode o pu[r] whisky. 

Els mots que tenen Irr! (o Irl geminada) subjacentment, com serra (lsérr+a/) 
o arri,¡s (lArds/), queden afectats per totes dues regles. La primera Irl de la se
qüencia es troba en el context _[+cons], inclos a la regla de vibrantització 2, i la 
segona Irl es troba en el context [+cons, +sont]_, incIos a la regla de vibrantitza-

13. Whee!er (I977. 1979) exclou el context [+cons, +contJ precisament perque només hi ha aquest exem· 

pie, que considera pamula no nativa. 
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ció 1. L' aplicació d' aquestes dues regles, l' ordenació de les quals és irrellevant, do
nara com a resultat dues vibrants, que posteriorment se simplificaran per un procés 
independent que afecta també les rotiques que pertanyen a mots diferents (cor ro
bat [kiíruBát], mar Roig [mar6tSJ, mor rapidament [miírapi6~mén]), procés que, 
segons Mascaró (1978), afecta qualsevol seqüimcia de contínues (vegeu §6.1.1).'4 

ISÉrr +al 

RVib2 -t -t RVibl 

r r 
V 
[r] 

Com s'ha anat veient, doncs, les dues regles de vibrantització no són estricta
ment només dues regles, sinó que, a través del formalisme (ús de parentesis i de 
claus), apleguen sis casos diferents. L'analisi, com es mostrara tot seguit, se sim
plifica si es fa referencia a l' estructura siJ.labica. 

3.6.2. L'ESTRUCTURA SIL'LÁBICA EN LA DERIVACIÓ DE LES ERRES 

La incorporació de l'estructura sil·labica en les regles de vibrantització permet 
reduir els sis casos esmentats anteriorment a tres, també recollits en dues regles. La 
regla de vibrantització l (RVibl), de fet, fa referencia implícita a la posició inicial 
d'obertura: les Irl que es troben a principi de mot (el context ## _) sempre són 
obertures simples o són el primer element d'una obeltura (quan el segon és una se
mivocal); també ocupen la posició inicial d'obeltura les Ir! precedides de conso
nant sonant o contínua (el context {[+cons, +sont], [+cons, +cont])). Per tant, 
aquesta regla es pot reformular de la manera següent: 

Regla de vibrantització 1, d'obertures (RVibl): 

[-lat] -7 [+tens] 1##( X [+cTS] ) _ 

C 

rosa, soca-rel, arítmia, 
honrat, Israel, serra 

Aquesta regla recull els dos casos en que [r] es pot trobar en posició inicial 
d'obertura: principi de mot (on Irl sempre sera obertura) i després d'una consonant 
que es trobi en posició de coda (per tant, també en posició d' obeltura). El fet que 
es faci referencia a la posició de coda, en lloc de dir directament que Ir! es troba 

14. Si s'apliqués primer RVibl i després RVib2, el canvi implica! seriu: primer, rr -7 fr, perque la segona Ir! 
va precedida d'una consonant sonunt (la primera Ir!), i després rr -? fr, perque la /1'/ va seguida d'unn consonant (que 
és la vibrant resultant de l'aplicució de RVibl). Si, per contra, primer s'apliqués RVib2 i després RVibl, el canvi se
ria: primer re ~ rr, perque la primera Irl va seguida d'una consonant (la segona 1rI), ¡ després rr ~ rr, perque Irl va 
precedida d'una consonant sonant (que és la vibrant resultunt de I'uplicució de RVib2). 

... 
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en posició d'obertura, evita que la regla s'apliqui a Irl quan és el segon segment 
d'una obertura. Així, casos com tren [trÉu] queden exclosos de la vibrantització 
perque la consonant que precedeix Irl és la que es troba en posició inicial d'ober
tura, no en posició de coda; en canvi, en casos com honrat [unrát]la Irl esdevé [r] 
perque la consonant que la precedeix es troba en posició de coda. 

Com que la regla de vibrantització l (d'obertures) recull els casos en que [r] 
es troba en posició inicial d'obertura, ens podríem preguntar si no es pot simplificar 
la regla encara més fent referencia exclusivament a la posició inicial d' obertura: 

[-lat] -7 [+tens] I [0_ 

Aquesta regla, pero, convertiria erroniament en vibrant les Irl de casos com 
cera [sÉf~] o piranya [piráJl0]' en que Irl es troba també en posició d'obertura. 

Bonet & Mascaró (1997) proposen una analisialternativa gue permet fer re
ferencia exclusiva a la posició d'obertura. Aquesta analisi es basa en la subespeci~ 
ficació i en propostes recents sobre distancies mínimes en I'escala de sonicitat, tant 
respecte a ¡'estructura intrasiJ.labica com respecte a l'estructura intersil-labica. 

La regla de vibrantització 2 també fa referencia implícita 'a l'estructura sil· la
bica ja que afecta Irl davant de consonant (el context _ [+cons]) i Irl a final de 
mot, tant en posició final absoluta com seguida d'un segment no sil·labic (el con
text _ ## ([-sil])). Aquests dos casos tenen en comú que jrl es troba sempre en 
posició de coda sil·labica i, per tant, es poden simplificar fent referencia explícita 
a aquesta posició sil·lilbica: 

Regla de vibrantització 2, de codes (RVib2): 

[-lat] -7 [+tens] I 
T 

C 

mar, cor petit, pur iode. cortrencar, 
carn, ((¡cid) periódic, porta, serra 

Presentem a continuació uns exemples representatius deIs casos esmentats fins 
ara (només s'jJ.lustra el procés de vibrantització; la fletxa amb punts suspensius re
presenta tots els altres processos que s'aplicarien, al marge de si s'apliquen abans 
o després de la vibrantització): 

(i) Casos afectats per RVibl (d'obertures): 

rosa: Ir5z + al -7 r 6 z a 
RVibl 
-7 r6za ... > [r6z~ ] 

1+1 
I 
N 
I 

OROR 
V V 
(J (J 
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RVibl 
Enrie: lA n r í k I -7 A n r í k -7 A n r í k···> [Gnrík] 

(U) 

I I II I NC NC 
V V 
R O R 
IV 
(J (J 

Casos afectats per RVib2 (de codes): 

mar: I már I -7 m á e 

I I I 
NC 
V 

O R 
"'v" 

(J 

RVib2 
-7 

porta: Ipóet + al -7 

PI tri ~ 
VI 

O R OR 

VV 
(J (J 

már 

RVib2 
-7 

-7 [már] 

p ó r t a 

carn: Ikárnl -7 k á r n 

I
I V 

N C 

RVib2 
-7 kárn -7 [kárn ] 

V 
O R 
V 

(J 

(iii) Casos afectats per RVibl (d'obertures) i RVib2 (de codes): 

serra: Isére + al -7 s é e r a 

I ~J I Y 
O R O R 

V V 
(J (J 

RVibl+RVib2 
-7 

[pórtG ] 

(iv) 
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Casos no afectats pel procés de vibrantització: 

cera: I sée + al -7 

tren: I teén I -7 

s é e a ... > 

I~I~ 
OROR 
V V 
(J (J 

[sÉeG] 

te é n-7 [tdn] 

V
II 

~ 
O R 
V 

(J 
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En la il·lustració anterior no s'han presentat derivacions de formes més grans 
que el mot estricte (com serien, per exemple, els mots compostos, els mots prefi
xats o les seqüencies de mots). Aquests tipus de mots són decisius per determinar 
el nivell en que s'aplica la vibrantització: a nivell de mot (o nivelllexic) o a nivell 
de frase (o nivell postlexic). EIs casos de compostos i mots prefixats en que el se
gon element comen<;a per rotica demostren que la regla de vibrantització 1 (d'o
bertures) és lexica. Mots compostos com soca-[r]el, guarda-[r]oba i busca-[r]aons 
o mots prefixats com a[r]Í/mia, pre[r]omanic i bi[r]adiat presenten la vibrant per
que quan la regla de vibrantització 1 actua (a nivelllexic) cada part del compost o 
del mot prefixat es deriva independentment i, per tant, la lel es troba a inici de mol. 
Vegeu, a continuació, la derivació simplificada de soca-rel: 

RVibl ,.. 
[ sJbrél] Isók+ a##eéll -) s ó k a ## r é l -7 s5ka ## rel ... > 

I~I~ I I I 
NC 
V 

OROR O R 
V V V 
(J (J (J 

Evidentment, en seqüencies de mots, les Ir! inicials de mot també esdevindran 
[r]: compra [r]oba, bona [r]aó, menja [r]apidament. 

Per contra, compostos com co[e]esfor,ar-se i cla[e]obscur, mots prefixats 
com supe[e]home, pe[e]oxid i hipe[r]actiu o seqüencies de mots com mu[e] altís
sim, mo[e] ofegat i carel o barat mostren que la regla de vibrantització 2 (de co
des) s'ha d'aplicar a nivell postlexic. Si aquesta regla, que s'aplica a Ir! només en 
posició de coda, fos lhica, totes les Ir! deIs exemples anteriors haurien d'esdeve
nir [r] perque a la fonologia lhica es troben en posició de coda. A clar##obscur, 
per exemple, Iklárl esdevindria 'klár' a nivelllexic i, per tant, el resultat del com-
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post seria *[kla.rups.kúr] (en lloc de [kla.rups.kúr]); a super##home, IsúpArl 
esdevindria 'súpAr' lexicament i, per tant, la realització del mot prefixat seria 
*[su.pg.r6.mg] (en lloc de [su.pg.r6.mg]). Passaria el mateix entre mots diferents 
com mur##altíssim: Imúr! esdevindria 'múr' lexicament i, per tant, mur altíssim 
seria *[mu.rgl.tí.sim] (en lloc de [mu.rgl.tí.sim]). La Ir! apareix a la forma fone
tica com a bategant perque a la fonologia lexica ocupa la posició de coda i, per 
tant, no queda afectada per la regla lexica de vibrantització 1 (d'obertures) i per
que a la fonologia postlexica ocupa, a causa de la resil·labificació, la posició d'?
bertura i, per tant, no I'afecta la regla postlexica de vibrantització 2 (de codes). Es 
ciar que quan Ir! va seguida d'un mot que comen,a per un segment no sil·litbic (és 
a dir, en el cas de "r##[-sil]"), 11'1 no es pot resiJ.Jabificar, roman en posició de 
coda i, per tant, se li aplica la regla de vibrantització 2: co[r]##trencar, pe[r]##se
gueix, co[r]##petit. Els casos anteriors s'il·lustren a continuació amb els exemples 
mur altíssim i corpresa. (Per a la realització deIs accents subjacents en seqüencies 
més Hargues que el mot estricte, vegeu §8.1.) 

Forma subjacent 

Nivelllexic 

RVibl 

(Altres) 

Nivell postlhic 

RVib2 

(Altres) 

Formafonetica 

jmúr##ált+ísimj 

múr##áltí S 1 m 
1 1 1 1 1 1 1 

N C NC N NC 
V V 1 V 

O R RORO R 
V 1 VV 

()' ()' ()' 

m Ú l' ## g I t ís i m 

múrgltísim 
1 11 1 11 
N NC N NC 
1 V 1 V 

O RO RORO R 
VVVV 

()' ()' ()' ()' 

[murgjtísim] 

jk6r##préz+aj 

k 6 l' ## P l' é z a 

11 VII 
NC N N 
VII 

O R O ROR 
V VV 

k6r##pfÉzg 

kYíV¡Z¡ 
N C N N 
VII 

O R O ROR 
V V V 

r 

[korprÉzg] 

1 
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3.6.3. L'EPÉNTESI PROVOCADA PER 11'1 

La presencia de 11'1 en determinades formes de f1exió verbal provoca la inser
ció d'un segment epentetic. Els morfs de futur i de condicional comencen per ba
tegant (toca[r]é, colli[r]íem) i també la majoria d'infinitius tenen una bategant, 
que, en catala central, únicament es realitza foneticament quan el verb va seguit de 
clítics (toca[r]-hi, sabe[r]-ho, colli[r]-Ia). Normalment aquestes bategants van pre
cedides de la vocal tematica (/ál a tocaré i a tocar-hi, lél a saber-ho i líl a colliri
em i a collir-Ia). La major part deIs verbs de la segona conjugació, pero, no tenen 
vocal tematica en I'infinitiu (vegeu §3.5.2 per a la qüestió de la vocal epentetica 
[g] final), i cap d'aquests verbs en té en el futur i en el condicional, tal com s'il·lus
tra a continuaci6: 

Verbs sense vocal tematica en I'infinitiu (majoria de verbs de la 2a conju
gació): 

batre: lbátHI --7 [bá.trg] 
caure: IkáwHI --7 [káw.ra] 

, 
Verbs sense vocal tematica en elfutur i en el condicional (tots els verbs de la 
2a conjugació): 

(i) batré: Ibát+rél --7 [ba.tré] 
cauríem: Ikáw+ríA+ml --7 [bw.rí.gm] 
sabreu: IsábHé+wl --7 [sa.~réw] 

(ii) voldré: 1b6IHél --7 [bul.dré] 
vendra: Ibén+rál --7 [bgl1.drá] 

En els exemples de (il, la siJ.Jabificació permet mantenir la Ir! com a bategant. 
En els casos de (ii), pero, el resultat seria una 11'1 en posició d'obertura precedida 
d'un segment [+cons] en posició de coda; aquesta 11'/, en principi, s'hauria de vi
brantitzar mitjan,ant la regla RVib!. Així, per a un verb com voler (/b6I+é+r!, pa
ral·lel a saber) esperaríem formes de futur i de condicional com 'volré *[bul.ré] i 
*volríem *[bul.rí.am] (inexistents en la major part del catala central, pero presents 
en diverses varietats). Les formes reals són, en canvi, voldré [buldré] i voldríem 
[bu!drígmJ, amb una [d] que no apareix en cap altre temps verbal i que, per tant, 
no és part del radical. Es pot argumentar que aquesta [d] és epentetica si tenim en 
compte que la seva aparició permet mantenir la bategant com a tal perque, amb la 
inserció de [d], la bategant passara a ser el segon element d'una obertura. La mo
tivació d'aquesta epentesi és, doncs, diferent de la de l'epentesi vocalica (explica
da a §3.5), que tenia una justificació exclusivament fonologica. Com l'epentesi 
vocalica, la inserció de [d] és lexica. La [dJ epentetica apareix també en I'infinitiu 
(a més del futur i del condicional) de verbs com moldre, vendre i pondre. Verbs 
com caldre i valdre presenten infinitius amb [d] epentetica i també formes alterna-
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tives sense epimtesi, caLer i vaLer, pal'aHeles a voLer, amb vocal tematica i, per tant, 
sense consonant epentetica. També presenten formes alternatives d'infinitiu els 
verbs venirlvindre i tenir/tindre. Presentem a continuació un resum de tots aquests 
casos (els futurs i els condicionals s'i].lustren mitjan~ant la primera persona del 
singular): 

(i) Verbs amb [d] epentetica només en eLfutur i en eL condicionaL: 

vol[d]ré - vol[d]ria (cf. valer) 

(ii) Verbs amb [d] epentetica en L'infinitiu, en elfutur i en el condicionaL: 

mol[d]re - mol[d]ré - mol[d]ria 
ven[d]re - ven[d]ré - ven[d]ria 
pon[d]re - pon[d]ré - pon[d]ria 

(iii) Verbs amb dobLe forma d'infinitiu (i també [d] en eL futur i en eL con
dicionaL): 

valer 1 val[d]re - val[d]ré - val[d]ria 
caler 1 cal[d]re - cal[d]ra -cal[d]ria 
venir 1 vin[d]re - vin[d]ré -vin[d]ria 
tenir 1 tin[d]re -tin[d]ré - tin[d]ria 

La dedvació d'una forma com voLdrem és la següent (només es detallen els 
pass os rellevants per a l'epentesi consonantica): 

IMl +ré+ m 1 -7 b 6 1 l' é m -) b¡lv li ... > [buj.drém] 
I I I I 

NC NC NC NC 
V V V V 

O R O R O R O R 

V V V V 
a a a a 

Cal justificar per que la consonant epentetica és [d] i no cap altra consonant. 
Deixant de banda que [d] té un punt d'articulació i un mode d'articulació no mar
cats (coronal i oclusiva), hi ha diversos factors que fan que aquesta sigui la conso
nant més adequada: el punt d'aniculació és el mateix que el de la consonant pre
cedent (coronal), per la qual cosa es pot considerar que la consonant epentetica 
manlieva el 1I0c d'articulació d'aquesta consonant; la sonoritat també s'adiu amb 
la de les consonants adjacents (sonares); el caracter oclusiu ve determinat pel fet 
que només les oclusives poden ser el primer segment d'una obertura complexa en 
catala (a pan de [f], que no és coronal). El fet que en una fonna com colli[r]-La 
I'infinitiu es realitzi com a vibrant no és cap problema: la necessitat que la marca 

-----_ .... ~ .. __ .. ~ .. _-
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d'infinitiu 11'1 romangui com a bategant i la inserci6 de [d] epentetica s6n lexiques, 
mentre que la regla per la qual 11'1 esdevé [1'] a colLir-La (posició de coda) és fruit 
d'una regla postlexica, la regla de vibrantització 2 (de codes) .. 

És interessant constatar que en determinades varietats s'insereix una lb] 
epentetica darrere d'una consonant bilabial (compartint així el mateix 1I0c d'articu
lació): en certes zones del catala central, per exemple, hi ha formes comfum[b]ré, 
en 1I0c de fumeré i tem[b ]ré, en 1I0c de temeré. També hi ha casos, en alguns par
lars alacantins, com coneix[tJré, en Iloc de coneixeré, en que la consonant epenteti
ca [t] és sorda i coronal com la consonant precedent (el'. fuig[d]ré en aquestes ma
teixes varietats). La inscrció d'una consonant epentetica diferent de [d] és una so
lució poc COITcnt en cataIa central; en aquests casos s'opta per inserir la vocal 
epentetica [o]: tem[o]ré, coneix[o]ré o fum[o]ré. La inserció de la vocal epentetica 
evita també, lexicament, la vibrantitzaci6 de Ir!, vibrantització que en canvi es pro~ 
dueix en altres varietats: temré [t;;}m.réJ,fumré [fum.ré]. Algunes varietats septen
trionals del catalA central encara presenten una altra soludó en alguns d'aquests 
grups consonantics: la formació d'obertures complexes que no són posssibles en al
tres varietats (com [.fr] a coneixré [ku.no.Sré], que alterna amb [ku.no.So.ré]). 

3.7. Els grups bl i gl postvocalics 

Després de vocal, els grups consonantics bL i gL presenten variació tant pel que 
fa a la realització fonetica com respecte als contextos en que es produeixen deter
minades pronúncies. Segons les descripcions més tradicionals (Fabra 1912; Whee
ler 1979, 1980; Recasens 1991), la pronúncia més usual en catala central és [bbl] 
(o [b:l]) i [ggl] (o [g:l]), quan aquests grups es traben en posició immediatament 
posttonica i en els derivats d'aquests mots: pobLe i pobLet o poblar, doble i doblar 
o dobLegar, cobLa i cobLaire; regla i regLar o regLament, i segle. Actualment, pero, 
en catala central la pronúncia més estesa en aquests contextos és [p]] i [kl] (amb 
allargament de l'oclusiva en algunes varietats). En tots els a!tres contextos, la rea
lització normal és amb espirantització de J'oclusiva (lBl] i [yl]): bíbLia, problema, 
obLidar; egLoga, negLigir, agLa (sobre l'espirantització, vegeu §5.5). L'únic mot que 
no s'adiu amb aquesta descripció és sigLa [síyl~], en que Igl!, tot i trobar-se en po
si ció postaccentual, no gemina ni s'ensordeix (s'ha addui't que el caracter culte d'a
quest mot pot haver influi't en aquesta pronúncia; cf. Recasens 1993). Cal notar, a 
més, alguns casos amats que presenten una cena tendencia a geminar o a ensordir, 
encara que no es trobin en posició posttonica (ni siguin derivats d'aquest tipus de 
mots): problema [pfUbblém~] o esgLésia [iklézj~]. 

A causa de l'alt grau de variació que presenten aquests grups consonantics és 
difícil fer-ne una analisi adequada per a tots els casos. Aquí presentem una expli
cació només de la geminació, sense ensordiment, postaccentual (i deis derivats d'a
quest tipus de mots). 

Els gtupS bl i gL que presenten geminació tenen en comú, en general, el fet de 
trabar-se davant de límit de morfema; els grups bL i gL que no es traben en aques
ta posició no salen geminar (bíbLia, problema, abLidar; egLoga, negLigir, agLa): 
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Casos amb geminació: [bbl], [ggl] 

po[bbl]+e 
do[bbl]+e 
co[bbl]+a 
re[ggl]+a 
se[ggl]+e 

po[bbl]+ar, po[bbl]+et 
do[bbl]+ar, do[bbl]+egar 
co[bbl]+aire 
re[ggl]+ar, re[ggl]+ament 

Casos sense geminació: [PI], [VI] 

bí[pl]i+a 
pro[pl]em+a 
o[pl]id+ar 

e[vl]og+a 
ne[v1]ig+ir 
a[vl]a 

Aquestes realitzacions Hargues es poden derivar a partir d'una regla d'allar
gament (o de geminació) que dobla, en principi, Ibl i Igl davant de III quan aquest 
grup consonimtic es traba davant de límit de morfema (+). La regla es pot expres
sar informalment de la manera següent: 

Regla de geminació: 

{ b} -7 {bb 1 1 V _ 1 + 
9 , ggf, 

(els subíndexs 1...1 indiquen que b i 9 passen a bb ¡ gg, respectivament) 

Aquesta regla, que fa referencia al límit de mOlfema, es pot simplificar, se
guint Mascaró (1987a), si tenim en compte I'estructura siJ.labica: la condició per
que Ibl i Igl geminin és, de fet, que es trobin en posició de coda s¡Habica en el pri
mer moment de la siJ.labificació, és a dir, abans d'afegir el morfema (derivatiu o 
flexiu) següent o un segment epentetic. Aquesta aniilisi pressuposa que la sil·labi
ficació no es produeix tota de cop sobre el mot (com havíem fet en les il·lustra
cions anteriors per tal de simplificar), sinó que té en compte l'estructura morfolo
gica i va incorporant progressivament els elements que componen el mo!. A cada 
nova incorporació es produeix també una resiJ.labificació deis segments. 

Regla de geminació (RGem): 

{ 
b} -) {bb} 1 V 1 
g, gg, T 

C 

Així, en el cas de poble Ip6bIl, en que la vocal final és epentetica, o en el cas 
de regla Irégl+a/, en que el grup gl va seguit del morf de femení lal, en el primer 
moment de la siJ.labificació l' oclusiva es traba en posició de coda (mentre que 111 
no es pot siHabificar). Quan s'incorpora el morfema següent o la vocal epentetica, 
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la lateral es resiHabifica amb la vocal següent ('p6b.lG', 'rég.la'); l'oclusiva, que 
continua ocupant la posició de coda, s'allarga i, naturalment, la segona part de la 
geminada se sil·labifica com a obertura amb la 1 ('p6b.blg', 'rég.gla'). En el cas 
d'egloga, en canvi, IgIl no gemina perque I'oclusiva es traba en posició d'obertu
ra ja des del primer moment de la sil·labificació. 

Epemesi RGem 
-7 Ip 6 b 11 -7 

/ / 

NC 
V 

O R 
V 

(J 

Irégl+al 
/ / 

NC 
V 

O R 
V 

(J 

p6bll1J 
/ / / 

NC N 
V 1 

O R O R 

VV 
(J (J 

RGem 

-7 régla -7 

/ / / 

V ~ 
O R OR 
V V 

(J (J 

p6bblG 

// V/ NC N 
V 1 

O R O R 
V V 

(J (J 

r é 9 9 1 a· .. > 

/ / V/ NC N 
V '1 

O R O R 
V V 

(J (J 

léglug+al -7 É 9 1 U 9 a .. ·> [ ÉVluVG ] 

/ V" ~ NV 
R O R 
1 "-/ 

(J (J 

~ V ~ ~ 
R O RO R 
IVV 
(J (J (J 

[ p6bblG] 

[régglG] 

Noteu que en aquesta analisi és crucial que, abans de la geminació, la 111 se sil·la
bifiqui com a obertura pero que, en canvi, l' oclusiva es mantingui com a coda, i no 
que es resil·labifiqui com a part d'una obertura complexa juntament amb la lateral. 

Aquest procés d'aHargament és obviament lexic i, per tant, només afecta el 
mot estricte (##): no s'aplica en els composts (qui-sap-lo [ki.sáb.lu]), ni en els 
mots prefixats (subliminal [sub.li.mi.nál]), ni en les seqüencies de mots (sap la 
historia [sab.lgjs.t6.rjG]). 

En la forrnulació de la regla de geminació que hem presentat es fa referencia 
explícita a Ibl i a 191 d'una banda, com a segments afectats, i a 11/ de l'altra, com a 
part de la descripció estructural. Mascaró (l987a) arriba a una formulació encara 
més simple i propasa que la geminació afecta qualsevol consonant sonora en posi
ció de coda. (El treball de L10ret 1992 sobre I'allargament de les africades refon;a 
també aquesta proposta.) 
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Regla de geminació (simplificada): 

[+son) 
I 

C .... CCI 
I 

C 

Seguint la proposta de Mascaró (l987a), el eontrast entre casos eom poble 
(amb geminació [bbl)) i casos com pobre (amb la realització Wr)) es produeix per
que tot i que la Ibl de pobre es troba inieialment en posició de coda (eom la Ibl de 
poble), no gemina per evitar que Ir! esdevingui l'únie element d'una obertura (el pas 
intermedi a 'p6b.r~' queda bloquejat); per tant, tot el grup eonsonantie Ibr! es re
sif.labifica com a obertura complexa, abans que la regla de geminació s'apliqui. 

IP 6 b rl 
Epentesi 

-7 p6br@] ... > [ p6pr0] 

I I 
IV

1 
N C N N 
V I I 

O R O R O R 
V V V a a a 

Aquest no és l'únic cas en que la fonología es "confabula" per rnantenir el 
caracter bategant subjacent de la fotiea. A §3.6.3 ja havíern vjst casos en que 5'io
seria una consonant epentetica per evitar que una Ir! postconsonltntica es trobés en 
posieió inicial de síl·laba i que, per tant, es vibrantitzés (lb61+rél .... [bujdré)). 

En eIs al tres casos en que una consonant sonora es troba en posició de coda i, 
per tant, gemina, s'elideix la segona consonant de la geminada perque no es pot 
sil·labitiear: a dogma Idógm+al la regla de geminació produeix la seqüencia 
'dóggma', que se simplitiea i esdevé [dógm~); a groc Igr6g1 la regla de geminació 
produeix la seqüencia 'gr6gg', que també se simplifica i esdevé [gr6k). 

Exercicis 

1. Doneu l'estructura siJ·labica completa de les seqüencies ture rie [turgrík], mar 
gris [maryrís] i mar Egeu [marG3Éw], a pattir de la forma fonetica. Justifi
queu la realització de les rotiques (com a bategants o com a vibrants). 

2. Compareu l'adaptació al catala de les formes estrangeres Fnae (nom de boti· 
ga), pronunciat [Gvnák], i Gdansk (cintat polonesa), pronunciat [dánsk]. Com 
es pot explicar el fet que en un cas s'hi hagi afegit una vocal neutra i, en can
vi, en l'altre s'hagi elidit la primera consonant (i no, per exemple, que hi hagi 
hagut epentesi en tots dos casos)? 

3. Digueu quina representació subjacent tenen les vocal s deis mots següents que 
apareixen transcrites foneticament: 
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[G]ldarull, [G]nvej[G], [G]speetr[G], reialm[G], [G]neurism[G], eonsumism[G], 
[G]stee[G] (masc. i fem.), eult[G] (mase. i fem.), possibl[G] (mase. i fem.). 
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4. a) El valencia sol presentar la distribuci6 de les erres exemplifieada a con ti
nuació: 

5. 

ee[r]a, se[r]a, [r]osa, hon[r]at, t[r]en, quad[r]at, muir] antie, ea[r]n, 
.po[r]ta, ma[r], eo[r] peiit. 

Com es formularia el procés de vibrantització en aquest dialecte? 

b) Imagineu una varietat com l'anterior pero amb les particularitats iHustra
des a eontinuació: 

t[r]en, quad[r]at, p[r]im, birla"~ e[r]eure, neg[r]e. 

Com caldria formular el procés de vibrantització en aquesta varietat? 

En algunes varietats del eatala la distribució deIs grups bl i gl postvocalies és 
la que s'iJ·lustra a eontinuació; , 

po[bbl]e 
re[ggl]a 
MPl]ia 
e[yl]oga 

po[pl]et, polPl]ació 
re[yl]ar, re[yl]ament 
MPI]ic 

Com caldria reformular la regla de geminació (RGem) per donar compte d'a
questa distribució? 
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CAPÍTOL 4 

PROCESSOS DE FINAL DE MOT 

4.1. Elisió de Inl final 

En catala hi ha molts mots que acaben en vocal accentuada, vocal que va se
guida de [n] quan s'hi afegeix un morfema (de flexió o de derivació): 

singular plural femení derlvats 

ma man+s man+eta 
camió camion+s camion+er 
bo bon+s bon+a bon+Íssim 
pie plen+s plen+a plen+itud 
marí marin+s marin+a marin+er 
tarda tardan+s tardan+a tardan+er 
distribució distribucion+s distribucion+al 

Aquest tipus d'alteman<;a (presencia de [n] en posició medial, absencia de [n] en 
posició final) s' explica mitjan<;ant un procés fonologic que elideix Inl quan es troba a 
final de mol. Per tant, la forma subjacent d' aquest tipus de mot presenta In! final: ma 
Imán!, bo Ibón!, tardilltárd+án!, etc. Aquest procés existeix en tots els dialectes del 
catala i la In! que s' elideix en posició final no queda reflectida en l' ortografia. La 
presencia d'una vocal accentuada immediatament davant de Inl és determinant per a 
l'elisió de la consonant; In! no s'esborra en mots plans (examen, telefon, fenomen, 
atan, origen, polígon, certamen, baríton, etc.), ni en mots esdrúixols (hiperbaton, ep
si/on, polisíndeton, olecranon); lampoc no s'elideix en mots aguts quan In! va prece
dida de consonant (carn, diUrn, hivern, retorn, suborn, modern, nocturn, quadern). 

Es podría pensar que l'alteman<;a entre presencia de [n] medial i absencia de 
[n] final no es producte d'un procés fonologic sinó que els mots que presenten 
aquesta alternan<;a tenen al·lomorfia. Podríem pensar, per exemple, que un sufix 
com el femenÍ té dos al·lomorfs: la/, que apareixería en mots com casa, petita o 
escala, i Ina/, que apareixeria en mots com bona, tardana o plena. Aquesta anali
si no és adequada perque implicaría tenir al·lomorfia en molts altres casos (en el 
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diminutiu, cf. pleneta pero petiteta; en el plural, cf. plens pero petits; en el sufix 
-er, cf. camioner, pero fuster, etc.). Un altre problema que sorgeix amb aquesta 
analisi és que quedaría com una casualitat que determinats radicals (com el cor
responent a ba o a camió) o determinats sufixos (com el que es troba a tarda), pero 
no d'altres (com el radical correspoÍlent a petit o a fusta, o el sufix -íssim, que es 
troba, per exemple, a caríssima) trirn sempre aJ.lomorfs amb In! inicial. Aquests 
problemes no existeixen si assumim que hi ha un procés d'elisió a final de mot: si 
l'alternan~a és tiuit d'un procés fonologic, no cal postular l'existimcia d'aJ.lomor
fia (que voldría dir tenir més informació allexicó); el fet que de vegades aparegui 
una [n) medial, inexistent en posició final, tampoc no és cap casualitat perque el 
procés s'aplica sempre que troba les condicions adequades; és a dir, quan hi ha una 
Inl a final de mot agul. Igualment no tindria sentit afirmar que hi ha al·lomorfia 
pero que en aquest cas In! pel1any al morfema precedent; és a dir, que un mot com 
ma té un radical amb dos al·lomorfs, Irnál i Imán!. Aquesta analisi tindría proble
mes molt similars a la proposta anterior: caldría postular l'existencia d'aJ.lomorfia 
per a molts radicals (i per a molts sufixos, com el que apareix a tarda, cf. tardana) 
i també sería una casualitat que es tríés l'al·lomorf sense [n) justament quan aques
ta consonant s'hauría trobat en posició final. La solució més adequada per explicar 
l'alternan~a n - 0 és, doncs, assumir que no és producte de l'al·lomorfia sinó que 
es deu a un procés fonologic d'elisió de Inl final. 

L'elisió de lul final afecta, en general, els noms i els adjectius. En els verbs, 
l'alternan~a entre formes acabades en vocal accentuada i formes amb [n) no final 
només es troba a tenir (cf. té pero tens o tenen) i a venir (cf. ve pero veníeu o ve
nim) i els seus derívats; en tots els altres casos la Inl final es manté: ven (vendre), 
afen (afendre), pren (prendre), entén (entendre), confon (confondre). També es 
manté la Inl del morfema de tercera persona del plural, encara que es trobi darre
re de vocal accentuada (són, estan, cantaran). És, doncs, discutible que els verbs 
quedin afectats pel procés d'elisió de In! final, ja que aquesta només afectaría els 
verbs venir i tenir, verbs que, d'altra banda, ja presenten al·lomorfia en el radical 
(per exemple, Itén! a tenia pero Itín! a tindria). Així, sembla més adequat postular 
que el radical de formes com té i tenen té dues formes subjacents diferents: Itél i 
Itén! i que la regla d'elisió de In! final esta condicionada morfologicament, perque 
només afecta noms i adjectius. 

A contÍnuació donem la formulació de la regla d'elisió de In! final, segons la 
qual In! s'elideix quan es troba al final d'un nom o d'un adjectiu i va immediata
ment precedida d'una vocal accentuada. A sota de la formulació en trets de la re
gIa en donem una versió més simplificada: 

Regla d'elisió de /nl final (El-n): 

[
nas] 

+cor 
+ant 

o I [+acc) __ ##)N.Adj 

(n -7 0 I V_ ##]N.Adj) 
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[+nas) ama les consonants nasals de tots els altres segments; [+cor) ama Inl i 
IJ1I de les altres nasals, i [+ant) identifica In! (vegeu §5.2 per a la definició més pre
cisa en trets de les consonants pel que fa alUoc d'articulació):'Definim la vocal to
nica només amb el tret [+acc], perque solament les vocals tenen aquest trel. 

Com que la regla s'aplica exclusivament a final de mot, és cIar que té carac
ter lexic. Com és corrent en molts processos lexics, l'elisió de In! final té ex
cepcions (que obviament són lexiques perque són sempre casos idiosincratics): 
loan, orangutan, nen, Ramon, segon, tobogan, mosslm, etc. Aquests mots han 
d'anar marcats allexicó amb un diacrític, [-El-n), que bloqueja l'aplicació de la 
regla d'elisió de In! final (El-n). En les derivacions següents j]·lustrem aquest 
procés d'elisió: 

Forma subjacent 

El-n 
(Altres) 

Forma fonetica 

Iplén! 

o 

[pIé] 

IplÉn+al 

[pIÉn~) [nÉn] 

En catala central, hi ha alguns mots plan s acabats en vocal que presenten [n] 
en els derivats, pero no en el plural. Segons Fabra (1956), hi ha onze mots d'aquest 
tipus: home (cf. homenas pero homes), orgue (cf. organista pero orgues), olfe (cf. 
olfenet pero olfes), etc. Hi ha dos aspectes que diferencien aquests casos deIs que 
recull la regla d'elisió: són mots plans, i no aguts, i el plural no presenta [n] (en 
els casos vistos previament, la In! es mantenia en el plural). A més, en alguns d'a
quests casos, l'aparició de [n] coincideix amb altres canvis: marge pero marginal, 
terme pero terminal. Tot aixo fa pensar que és millor tractar aquests mots com a 
casos d'al·lomorfia en el radical; és a dir; radical s amb diferents formes subjacents. 
Així, per exemple, mots com orfenet, olfenat i olfenesa tenen un radical amb In! 
final, mentre que el radical d'olfe(s) no en té. 

Hi ha alguns elements lexies que presenten [n] final en posició prenominal 
(davant de noms i d'adjeetius), mentre que no en tenen en posició postnominal o a 
final de sinlagma (m.reat amb un elaudator, D: 

Uf) rellolge 
algun amic 
ben precfs 
bon negod 
quin home 

nlÍmero u ] 
vindra algú ] 
este) bé] 
negoci ba ] 
qui] és 

Wheeler (1979) defensa que cada parella amb alternan,a (unlu, bonlbo, al
gunla/gú, etc.) té una sola forma subjaeent, amb In! final, i que I'elisió queda blo
quejada en posició prenominal perque en aquest eas és un proelític. Mascaró (1976), 
per contra, defensa que es traCIa d'entrades lexiques diferents basanl-se en el fet que 
hi ha al tres adjectius que poden apareixer en posició prenominal i que, en canvi, 
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presenten elisió de In! final (cf. pie estill, GÍllque día), i també en l'obscrvació que 
el canvi de posició implica sovint canvis semantics (ai:'oíí, han tiberi significa 'apat 
abundós', mentrc que tíberí ha significa 'apat de qualitat'). 

4.2. Elisió de Ir! final 

Similannent als casos d'elisi6 de InI final, en catala central hi ha alternances 
entre mots que acaben en vocal accentuada, seguida o no de la -s del plural, i de
rivats o formes femenines corresponents a aquests mots que presenten [r]: 

singular 

[pó] 
[p~pé] 

[dú] 
[primé] 
[pil1t6] 
[ruzé] 
[diná] 

plural 

[p6s] 
[p~pés] 

[dús] 
[primés] 
[pil1t6s] 
[ruzés] 
[dinás] 

femení 

dUNa 

primer+a 
pintor+a 

derivats 

pONUC 

paper+era 
dur+esa 
primer+enc 
pintor+esc 
roser+ar 
dinar+et 

L'alternan9a [r] - 0 es pot explicar mitjan9ant una regla d'elisió de Irl a fi
nal de mot o seguida de la -s del plural. La forma subjacent d'aquests mots tin
dría, per tant, Ir!: por Ipór/, dur Idúr/, roser lr5z+ér/. No hi ha elisió de Irl en els 
mots plans o esdrúixols, en la majoria de varietats del catali, central: carnívor, 
caracter, revolver, ¡emur, Uder, cada ver, ccmcer, córner, vater. La paraula cimtir 
([kál1ti]) és l'únic mot pla acabat en vocal que presenta alternan9a amb [r] 
([bl1tirét]). El procés d'elisió de Irl final, contrariament al procés d'elisió de In! 
final, no existeix en tots els dialectes del cataJií. Aquesta Irl subjacent queda re
flectida en l' ortografia. 

El procés d'elisió de Irl final, similalment al d'elisi6 de In! final, presenta ex
cepcions lexiques; pero, a diferencia del cas anterior, hi ha molta variació entre eli
sió i manteniment, variació que es pot trobar fins i tot dins d'una mateixa varietat 
geografica. Hi ha manteniment majoritari en formes com futur, sonor, tresor, can
gur, honor; hi ha més fluctuació en mots com popular, superior,Junicular, ascen
sor. Acostumen a conservar la rotiea final els monosíl·labs (mar, cor, pur, mur,Jar, 
llar, ¡ir), encara que també n'hi ha amb elisió (por, ciar, dur, dir,Jer). (Per a una 
descripció detallada d'aquest fenomen, vegeu Recasens 1993.) 

Malgrat les nombroses excepcions lexiques, sembla clar que el procés d'eli
sió de Irl final existeix i que afecta mots aguts (com la regla d'elisió de Inl final). 
La regla, de caracter lexic, es pot formular de la manera següent (entre parentesis 
es dóna una formulació més simplificada de la regla): 

f 
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Regla d'elisió de Ir/final (El-r): 

[-lat] -7 0 I [+acc] __ (+ [:~~~tJ ) ## 
+ant 

(r -7 0 I V __ (+ s) ##) 

El tret [±lat] només és propi de les líquides i [-lat] identifica les rotiques; a 
nivell lexic, una rotica en posici6 de coda (posició que ocupa una Irl final) només 
pot ser una bategant, ja que la vibrantització de les codes, RVib2, no actua fins al 
nivell postlexic (vegeu §3.6.2). Cal fer referencia explícita a la frontera de morfe
ma perque mai no hi ha elisió de Irl quan la s final no representa el morfema de 
plural, independentment de si es tracta de monosíl·labs o no (cf. espars, invers, di
vers, curs, dors, quars). La matriu de trets [+cont, +cor, +ant], es mentada en el 
context d'aplicació de la regla, també pot caracteritzar una rotica, pero aixo no re
presenta cap problema perque en aquest context (després de frontera de morfema i 
davant de frontera de mot) no se'n troba cap, en catala. L'elisió davant del morfe
ma de plural és l'única diferencia entre l'elisió de Ir! final i l'elisi6 de Inl final (en 
aquest procés, InI es manté sempre que no es troba en p,<sici6 final i, per tant, es 
manté davant del morf de plural). En les derivacions següents mostrem l' aplicaci6 
(o no) de la regla d'elisió de Ir! final. Les excepcions lexiques a la regla d'elisió 
de Irl final porten el diacrític [-El-r]. 

Forma subjacent Idúr! Idúr+zl Idúf+éz+al lfUtúr!I_El_'¡ 

El-r 0 0 
(Altres) s u ~ u r 

Forma fOl1etica [dú] [dús] [durÉza] [futúr] 

La fonnulació de l'elisió de Ir! final donada més amunt implica que la forma 
cantir [kál1ti] no té 11'1 subjacent, encara que ortograficament hi hagi una -r final, 
i que en els derivats el radical sí que en té; és a dir, cantir presenta al·lomorfia en 
el radical perque té dues formes subjacents, una amb Irl final (lkántir/) i l'altra 
sense (/kántil). 

4.3. Ensordiment final 

En catala (en tots els seus dialectes), davant de pausa, no hi ha mai obstruents 
sonores; totes les oclusives, les fricatives i les africades són sordes en aquesta po
sició: 
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[p] ## : arab, tap, tub, esclop, serp 
[t] ## : pot, Madrid, estret, calid, cast 
[k] ##: poc, naufrag, groc, pedagog, alberg 
[s] ## : pis, matalas, capa" ullals, univers 
m ## : mateix, guix, calaix, anys, estrenys 
[ts] ##: promets, pots, ealids, estrets 
[tD ##: despatx, boig, rebuig, empatx 

Fins i tot es pronuncien sordes les obstruents final s originariament sonores de 
mots estrangers adaptats al cata la: club (originariament amb [b]), pub (originaria
ment amb [b]), kibbuts (originariament amb [dz]), grog (originariament amb [g]), 
beix (originariament amb [3]), bridge (originariament amb [d3]), Cambridge (ori
ginariament amb [d3]). 

La neutralització o manca de contrast entre obstruents sordes i sonores en 
aquesta posició es deu a un procés lexic, pero sistematic (sense excepcions, a di
ferencia deIs processos d'elisió de InI i 11'/, vistos anteriorment), que ensordeix to
tes les obstruents a final de mol. Cal notar que, com que la regla és lexica, el con
text davant de pausa equival a final de mol. Com es veura a §S.l, hi ha processos 
d'assimilació de sonoritat, que actuen a nive11 postlhic, que no deixen veure els 
efectes de l' ensordiment quan l' obstruent es troba davant de segments sonors. Com 
que el procés s'aplica només a final de mot, quan aquestes obstruents es troben en 
posició medial (per exemple, davant del morf de femení o davant de derivats) 11a
vors tenen fonetÍcament el mateix valor de sonoritat que tenen a la forma subja
cenl. Per tant, per saber si una obstruent final és sorda o sonora subjacentment, cal 
buscar exemples en que aquesta obstruent no es trobi en el context d'ensordimenl. 
Així, sabem que el mot poe acaba subjacentment en Ik/ perque quan va seguit d'un 
morf que comen9a en vocall'obstruent és sorda (cf. po[k]a, po[k]íssim, po[k]esa). 
En canvi, el mot groe té una Igl final perque tant el femení com els derivats pre
senten una obstruent sonora (cf. gro[y]a, gro[y]or, gro[y]ene). 

Dins de l'estrueturalisme, Alareos (1953) i Badia (1973) propasen que en po
sició final de mot, com en altres posicions de neutralització, hi ha un arxifonema. 
Aquests arxifonemes s6n representats per Alareos amb l'ús de lIetres majúseules (P, 
T, K, S, ... ) --el qual atirma explíeitament que la diferencia sord/sonor (tensltluix, 
per a ell) desapareix en aquesta posiei6; Badia fa servir les variants sardes (p, t, k, 
s, ... ). 

El procés d'ensordiment final es pot formular de la manera següent: 

Regla d'ensordiment d'obstruents finals (EOF): 

[-sont] -; [-son] 1 _ ## 

Aquest proeés ensordeix I'LÍltima obstruent d'un mot; si l'obstruent és sorda 
subjacentment, l'ensordiment s'hi aplica vacuament: 

• 
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Forma subjaeent Igr6g1 Ip6k/ 

EOF k k (a. v.) 

Forma fonetica [gr6k] [p6k] 

Quan un mot s'acaba en dues obstruents (groes, poes, manifest) l'ensordiment 
final només ensordeix l'última, l'única que es troba en el context _##. Així, el 
mot grocs [gdks], subjacentment Igr6g+z/, esdevindra 'gdgs' a través de l'en
sordiment final. L'oclusiva anterior, Igl, esdevindra [k] en la fonologia postlexica 
per l'aplicació de la regla d'assimilació de sonoritat (vegeu §S.1.2). 

La regla d'ensordiment final també es pot formular de tal manera que afeeti 
de eop tates les obstruents que es troben a tinal de mol: 

Regla d' ensordiment d' obstruents finals (EOF): 

[-sont]1 -> [-son] 1 _ ## 

, 
El subíndex '1' al eostat de [-sont] indica que el proeés afecta eom a mínim 

una obstruent, pero també en pot afectar més, si es troben tates a final de mol, Així, 
amb aquesta formulaeió alternativa, en un mot eom groes (lgr6g+zI), les dues obs
truents s'ensordeixen de cap per I'aplieació de la regla d'ensordiment d'obstruents 
finals. A poes (/p6k+z/), la regla també s'apliea a les dues obstruents finals, encara 
que I'aplieació és vacua en el cas de /k/: 

Forma subjacent Igr6g+zI Ip6k + zI 

EOF ks k (a. v.) s 

Forma fonetica [gr6ks] [p6ks] 

La regla també s'aplica quan el primer element d'un compost s'acaba en una 
obstruent, ja que aquesta obstruent també es troba en el context _##: nor[t]
ameriea, su[t]-est. 

4.4, Africació de /31 final 

Una altra alteman9a sistematica del eatala central és l'aparició de [3] en posi
ció medial, que altema amb [tD en posició final de mol. Aquesta alteman9a es pot 
veure en els exemples següents: 
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posició medial: [3] 

boja, boj os, bogeria 
rajolí, rajar 
fugir, fugíem, fugitiu 
vagin, vagiu 
festejar 
assajos, assajarem 
saquejava, saquejador 

posició final: [tJl 

boig [b5tJJ 
raig [rátD 
fuig [fútD 
vaig [bátD 
festeig [f~stétD 
assaig [0sátJ] 
saqueig[s~kétD 

L'existencia d'aquesta alternan<;a, [3] - [tD. que no té excepcions, mostra que 
ha de ser producte d'un procés fonológico Una qüestió important és determinar la 
direccionalitat del procés; és a dir, si la forma basica conté 131 (que passaria a [tD 
en posició final) o bé conté ItSl (que passaria a [3] en posició medial intervocali
ca). Com s'argumenta a continuació, l'existencia d'elements lexics en que [tD fi
nal alterna amb l'africada sonora [d3], exemplificats a (j), i l'existencia d'elements 
lexics en que sempre apareix [tD, exemplificats a (ii), exclouen la possibilitat que 
el procés tingui la direccionalitat ItSl -7 [3]: 

(i) posició medial: [d3] posició final: [tD 

lletja, lletjor lleig [ÁéíSl 
mitjos, mitgera mig [mítJ] 
rebutjar, rebutjall rebuig [r~ Búí.l'l 

(ii) posició medial: [tD posició final: [tD 

despatxar, despatxet despatx [d~spátjJ 
cartutxera, cartutxos cartutx [k~rtútS] 
empatxat, empatxonar empatx [~mpátjJ 

Si postuléssim una direccionalitat del procés ItSl-7 [3] obstindríem resultats 
erronis perque totes les formes de (i) de (ii) acabarien tenint una [3] medial (re
butjar *[r~Bu3á], despatxet *[d~sP~3ét]). A continuació s'iHustra aquest procés 
hipotetic (i erroni) amb els exemples lletja *[Áé30], cartutxera *[brtu3ér0] i 
boja [b530]. Les formes subjacents, segons aquesta hipótesi, presentarien totes 
una ItSl: 

Forma subjacent IÁétS+al IkArtútj'+éf+al lb5tS+al 

ItSI -7 [3]/_ V 3 3 3 
(Al tres) ~ 0ru 0 0 

Forma fonetica *[Áé30] *[kGrtu3ér0] [b530] 
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És evident, doncs, que el procés ha de tenil' la direccionalitat oposada i que 
només afecta 1:) subjacent. Aixó vol dir que en el cas de cartutx (que no presenta 
alternan<;a), la forma subjacent acaba en ItSI (que lógicament es mamé en els deri
vats perque davant de vocal dins del mateix mot no s'hi pot aplicar cap procés); en 
el cas de lleig, la fonna basica acaba en Id:), que s'ensordeix mitjan<;ant l'aplica
ció de la regla d'ensordiment d'obstruents finals (EOF), que s'ha presentat ante
riormen!: 

Forma subjacent IÁéd3+al IÁéd:) IkArtútS+éf+al IkArtútSI 

EOF tS tS (a. v.) 

(Al tres) ~ 01' U ~ ~r 

Forma fonetica [Áéd3G] [ÁétD [brtutS ér~] [brtútJ] 

En els casos d'alternan<;a [3] - [tD, la forma basica acaba en 13/. El pas de 131 
a [tD implica dos canvis: un de mode d'articulació, perque 131 és fricativa i [tD és 
africada, i un altre que afecta la sonoritat, perque 131 és sonora i [tD és sorda. 
Aquest últim canvi és, com es pot preveure, producte de la regla d'ensordiment 
d' obstruents finals (EOF) que acabem de veure. Per tant, ~omés cal postular una 
regla d'africació (que convertira 131 en 'd3') en posició final. En la formulació que 
presentem hem optat per no expressar en trets el pas de fricativa a africada perque, 
tal com es veura al capítol 5, la caracterització classica de les africades (amb l'ús 
del tret [± relaxament retardat]) comporta problemes insalvables. El context d'a
plicació d'aquesta regla és el mot estricte (_##) i, per tant, la regla té caracter le
xic, com la regla d'ensordiment d'obstruents finals.' 

Regla d'africació (Afr): 

3 -) d3 1 ## 

El pas de 131 a [tD s'iHustra a continuació amb l'exemple boig, que es com
para amb boja:' 

1. El CaraC!er lexic de! procés d'africació es PO! constatar en e! primer element deis compostos (seguits de la 
frontera _##) perque hi apareix la realització africada (la sonoritat es veu afectada per proeessos de sonoritat postU:
xics. vegeu §5.D. Així, un mOl com puig [pútIl, que presenta I'alternam;a [3] - (tJl (ef. pujo!), presenta també afri
eadó en els eompostos: Pl/igmal [pu(i3mál], Plligpedrós [ptiij'paorós], PI/ig-agut [pUOs;}yút]. 

2. En a!gunes varietats septemrionals del catala centra!, J'alternan<;a [3J - rm es troba també en mOls que en 
les aitres varietats del central presenten sempre una africada. Són casos com [mftIJ I [mí3"'] (i no mig [mrtIl I mitja 
[míOs",]) o [ÁéíJ'J ¡ [Msa] (i no lleig [ÁéíJ'J ¡ [Md3;}J).En aquestes varietats aquests mots tenen/:J subjacentment: /IIig 
Imí:J,lIeig IM:J; aquesta consonant s'africa quan es lroba a fi de mol. 

A J'ñrea de Barcelona, mOls com mitja i lletja es pronuncien amb una afrieada sorda, [mííJ';)], [Áé1j':;l]. De fel, 
aquest ensordiment és un fenomen bastan! generalitzat que s'estén a mots com plalja [plát}':;¡J, me/ge [mé1j';}] o jetge 
[féíJ';)]. En aquests casos, subjancentment hi ha ¡tIl, com en el cas de carlutx. 
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Forma subjaeent 

Afr 
EOF 
(Altres) 

Forma fonetiea 
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[b5tJl 

4.5. Simpliflcació de grups cousonlmtics 

En aquest apartat veurem quin comportament tenen les combinacions subja
cents de consona~t s,:,guida. ~',oclu~iva. a final de mot en catala central. Es poden 
donar tres casos: (1) hl ha elisIO obligatoria de l'oclusiva quan la primera consonant 
és una nasal o una lateral i totes dues consonants tenen el mateix !loc d'articulació 
n:ajor; ~s a dir, quan totes dues tenen el tret [+Iabial] (tant si són bilabial s com si 
son labIOdentals), quan totes dues s'articulen a l'area coronal i tenen, per tant, el 
~ret [+~oronal] (aquí, dones, la distinció entre dentals i alveolars, per exemple, no 
e~ pertl~e.n,t), o q~an totes dues són velars i tenen, per tant, el tret [+posterior]. (H) 
hl ha elisIO optativa de I'oclusiva quan la primera consonant és s o r i totes dues 
tenen el mateix !loc d'articulació major. (iii) no hi ha elisió quan les dues con so
n~nts no tenen el mateix !loe d'articulació. Aquests tres casos es resumeixen i 
s'II·lustren ~ continuació; com es pot veure, l'elisió, quan es produeix, és indepen
dent del caracter sord o sonor de l' oclusiva: 

(i) Elisió obligatoria. 

Condicions: mateix !loc d'articulació major; el = nasal o lateral, e, = 
oclusiva. 

Exemples: mp/b -7 [m]: 

nVd -7 [n]: 

IJklg -7 [IJ]: 

IVd -7 [1]: 

!lamp [Áám] (cf. !lampee) 
interromp [iIltaróm] (cf. interrompia) 
tomb [tóm] (cf. tombar) 

eant [kán] (cf. eantem) 
sent [sén] (cf. sentir) 
moribund [mueiPún] (cf. moribunda) 

bane [báIJ] (cf. banquer) 
fang [fáIJ] (cf.fangueig) 
tine [tíIJ] (cf. tingui) 

insult [insúl] (cf. insulteu) 
salt [sál] (cf. saltiró) 
herald [acál] (cf. herilldiea) 

PROCESSOS DE FINAL DE MOT 109 

(ii) Elisió optativa. 

Condicions: mateix !loc d'articulació major; el = r o s, e, = oclusiva. 

Exemples: rlld -7 [rt] o [r]: eurt [kúr(t)] (cf. eurtíssim) 
perd [pér(t)] (cf. perdedor) 
desert [dazér(t)] (cf. desertie) 

st -7 [st] o [s]: 

(Ui) Elisió bloquejada. 

robust [rupús(t)] (cf. robusta) 
!lest [Áés(t)] (cf. !lestesa) 
vist [bís(t)] (cf. vistos) 

Condicions: lloc d'articulació major diferent si e, = oclusiva. 

Exemples: lp/b: 

lk/g: 

sp: 

sk: 

rp/b: 

rk/g: 

Alp (*[ál]) 
bulb (*[búl]) 
remole (*[ramól]) 
absole ("[apsSl]) 
Casp (* [kás]) 
eresp (*[keés]) 
fose (*[f6s]) 
pintorese (*[piIltueés]) 
esquerp (*[askér]) 
serp (*[sér]) 
verb (*[bér]) 
ture (*[túr]) 
pore (*[p6r]) 
dramaturg (*[dr~matúr]) 

En els casos d'elisió obligatoria (i) en que la primera consonant és una nasal, 
l'homorganicitat, total (com a 'mp'/'mb' i a 'IJk'I'IJg') o parcial (com a 'nt'l'nd'), 
entre aquesta i l'oclusiva és deguda a l'aplicació lexica d'una regla d'assimilaci6 
de lloc d'alticulació que afecta les nasals (vegeu §5.2.1); la nasal velar [IJ] és sem
pre froit d'aquest procés d'assimilació (no apareix mai en una forma subjacent; no 
és un fonema en catala). 

El que distingeix l'elisió obligatoria, a (i), de l'optativa, a (ii), és que en els 
casos d'elisió obligatoria la primera consonant té el tret [-continu], mentre que en 
els casos d'elisió optativa la primera consonant té el tret [+continu]. És important 
notar, doncs, que en el cas d'elisió obligatoria el grau de semblan,a entre les dues 
consonants és major que en els casos d'elisió optativa. La simplificació obligatoria 
s'aplica a final de mot, independentment de la presencia o no de la s del plural; de 
fet, com es veura .amb més detall en el capítol 7, que tracta deis clítics, el procés 
obligatori s' aplica sistematicament quan el grop conson,mtic va seguit de qualsevol 
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altra consonant. Pel q:,e fa a I'elisió optativa, cal dir que efectivament ho és en po
si ció final absoluta (Es un noi tris(t)) i davant de vocal (por(t) immens); és obli
gatoria, pero, quan I'oclusiva es troba davant d'una consonant (port solitari 
[p~rsulitári]).J AquÍ proposarem una explicació només per als casos d'elisió obli
gatoria perque la simplificació optativa no ha rebut cap tractament satisfactori (en
cara que se n'han donat solucions que funcionen tecnicament), precisament pel fet 
que és optativa en molts contextos pero no pas en tots. Intui'tivament sembla que 
l' objectiu de l' elisió de l' oclusiva és simplificar l' estructura si¡.jabica (evitant una 
coda complexa) sempre que no es perdi informació. En el cas de la simplificació 
obligatoria (cf. cant [kán], malal! [m0Iál]), les dues consonants implicades com
parteixen el mat~~x 1I0c d'articulació major i totes dues tenen el tret [-cont]; per 
tant, la mformacIO que es perd amb l'elisió de I'oclusiva és mínima (de fet, segons 
I'ús que es faci de la subespecificació, es pot argumentar que la perdua d'informa
ció és practicament nul·la). En el cas de la simplificació optativa (cf. por! [p6r(t)]), 
es perd una mica més d'informació perque els segments involucrats divergeixen en 
el valor del tret [±cont], pero encara comparteixen els trets de lIoc d'articulació. En 
e.ls casos en que la simplificació queda bloquejada (cf. Alp [álp]), els segments per
tments no compartelxen els trets de 1I0c d'articulació; per tant, la perdua d'infor
mació seria significativa. Cal notar també que les formes de participi acabades en 
-lt (cf. resolt, mOlt), que, d'acord amb la classificació que hem fet, són casos d'e
lisió obligatoria, presenten, de fet, certa variació: alguns parlants del catala central 
conserven I'oclusiva final només en aquestes formes, segurament perque I'oclusi
va és la marca de participi (cf. la he resont] el problema del mala[l]). En aquest 
cas, la perdua d'informació que comportaria I'elisió no seria estrictament fonolo
gica sinó més aviat morfologica. 

, Mascaró (1978) dóna una formulació for,a complexa del procés, que cobreix 
practlCament tOt5 els casos, incIosos els d'elisi6 optativa: 

[ -cont] ["'"' ] aposl ..... 0 I apost 
~lab ~Iab 

u< -cont > 
Condicions: a ..... b 

{

#O e } 
b< ## > 

a ..... b opcional 

Segons aquesta regla, I'elisió afecta una consonant amb el tret [-eont) quan es 
traba davant d'una consonant homorganica i es donen diverses circurnstfmcies: si la 
primera consonant (la que no s'elideix) té el tret [-cont), I'elisió s'aplicara obli
gatoriament quan va seguida de consonant (eontext #0 e), tant si no hi ha Iímit # 
com si n'hi ha un o més, i també s'aplicara obligatoriament quan es trobi a final de 
mot (condlcló a ..... b); quan la consonant que no s'elideix té el tret [+cont) (recoUit 

3: Davam de la J' d~l plural, la, ~ronúllcia més ~sual és sense oc!u:!.va: pOrls (p:5rs]; esporadicament, pero, es 
po: sentir el grup consontlOlIC sense ehs!6, amb formac¡ó d'africada: [p5rts). El grup sr no se simplifica quan va se* 
gu~t de la s de! plural perque, en cntaJa central, normalment s'nfegeix [uJ entre el radica! i el morf de plural (gllJ'tOS 
[gustusJ). 
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a la condició a -t b, opcional), l'elisió s'aplica obligatoriament si va seguida d'una 
consonant, com en el cas anterior, i s'aplica opcionalrnent quan es troba a tinal de 
mot (final absolut o final de mot davant de vocal). eom espot veure, aquesta regla 
no fa referencia a ¡'estructura sil· tabica (una nació que no es feía servir en els pri
mers anys de la fonologia generativa),.encara que, com hem vist, I'aplieació de la 
regla nornés és possible si la consonant pertinent es troba en posició de coda. La so
lució que acabem de presentar resol tecnicament gairebé tots els casos d'elisió, tins 
i tot els d'elisió optativa, pero no recull generalitzacions importants com la que fa 
referencia a l'estructura sil·tabica. 

Abans de veure com es donaria compte deIs casos d'elisió obligatoria, cal de
terminar quin seria el nivell d'aplicació del procés. El procés ha de ser lexic per
que en seqüencies de mots diferents l' oclusiva no es conserva: cant antic 
[k¡m~l1tík] (*[kal1t~l1IÍk]), front ample [fronámpl~] (*[frol1támpl~]), salt atf(;¡ic 
[sal~ll¿tik] (*[salt~ll¿tik]). No es pot dir, pero, que el domini d'aplicació del pro
cés és simplement el mol estricte, com en a!tres casos, perque la simplificació no 
s'aplica quan el primer membre d'un compost acaba en un grup consonan tic ho
morganic i amb el Iret [-cont]: dal[t]abaix, vin[t]-i-dos,jron[t]ample, Fon[t]alba. 
Per tant, el domini d'aplicació no és el mot estricte sinó el mot sintactic (MS), 
aquell mot que esta dominat per una categoria lexica a la si-l1taxi. En una frase com 
El senyor Puig té el front ample i els cabells rossos, els mots front i cabells són 
noms, mentre que ample i rossos són adjectius. En canvi, en una frase com El se
nyor Puig és frontample i pe/-roig, els compostos frontample i pe/-roig són adjec
tius a la sintaxi, encara que cada compost estigui format per un nom i un adjectiu. 
AixÍ la diferencia entrefrontample (sense elisió) ifron! ample (amb elisió) és la se
güent: 

[front##ample]Ms [front]Ms##[ample]Ms 

El procés obligatori que elideix I'oclusiva quan va precedida d'una consonant 
amb el mateix 1I0c d'articulació majar i amb el mateix valor per al tret [±continu] 
(és a dir, [-continu]) es pot formular de la manera següent: 

Simplificació de grups consonimtics (SGC): 

-cont 
alab 
Ppost 
ycor 
oant 
Ealt 

Domini d'aplicació: MS 

o / 
-cont 
alab 
Ppost 
yeor 
Oant 
Ealt 

I 
C 

Deixant de banda el tret [-cont], tots els trets esmentats per la regla són trets 
de 1I0c d'articulació. La regla es pot simplificar una mica si es fa servir la notació 
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[PA] per abreujar tots els trets lexics de lloc d'articulació (és a dir, tots els trets que 
fan referencia a lloc d'articulació excepte [±dist], que s'introdueix postlexicament); 
[a PA] especifica que els valors deIs trets lexics referents al Iloc d'articulació han 
de coincidir en els dos segments implicats. Així, la regla quedaria formulada de la 
manera segUent:4 

o I 

Domini d'aplicació: MS 

[
-cont] 
aPA 

I 
e 

La regla només cal que esmenti el tret [-cont] i els que fan referencia al lloc 
d'articulació perque les úniques combinacions que satisfan tates les condicions de 
la regla són les que s'esmenten a (i), a la pagina 108. eal tenir present que dues 
consonants només es poden siJ.labificar com a coda si la sonicitat entre elles és de
creixent (cf. pont); quan la sonicitat no és decreixent, la segona consonant no pot 
formar part de la coda i, per aixo, cal que hi hagi epentesi (cf. act[G]). La referen
cia a la posició de coda en la formulació de la regla és important: dintre d'un ma
teix mot sintactic, l'oclusiva' s'elideix si es traba en posició de coda, pero no s'eli-
deix si es traba en posició d'obertura. . 

Steriade (1982) relaciona I'elisió consonantica amb probIemes de sil·labifica
ció: l'clisió es deu al fet que la consonant pertinent no pot incorporar-se a l'estruc
tura siHAbica. Seguint aquesta analisi, es podria propasar per al cataUt que la sim
plificació de grups consonantics es produeix perque l'oclusiva no es pot sil·Iabifi
caro Perque aquesta anaIisi fos adequada caldria demostrar que realment ¡'oclusiva 
final d'una forma com pont no pot formar part de la coda per algun problema rela
cionat amb I'escala de sonicitat o amb restriccions específiques del catala. Aquesta 
idea és molt difícil de mantenir perque, tal com s'ha vist a §3.4.2, la sil·labificació 
de les codes en catala permet combinacions de tins a tres consonants sempre que es 
respecti I'escala de sonicitat (deixant de banda s). El grup nt respecta la sonicitat de
creixent que requereixen les codes, com ha fan els grups rk o sp, per exemple, que 
no presenten mai elisió. Per tant, si els grups rk o sp es poden sil·labificar coro a 
coda, aixii també ha de ser possible amb el grup nt i altres de similars. 

La derivació deis mots pont, ponts i pontel ¡¡·lustra l'aplicació (o no) de la re
gIa de simplificació de grups consonantics (SGe): 

4. Els problemes que presenten les ¡caries segmenlals, cam la que es fa servir aquí, per fer referencia a lIoes 
d'articulaci6 identics queden resolts en una aproximació de !ipus autosegmental (vegeu cap. 5), 
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pont: Ip5ntl (estructura: [p5nt]MS) 

SGC 
p 6 n t --7 p6n --7 [p5n] 

IV 
N e 
V o R 

"V 
(J 

ponts: Ip5nt+zl (estructura: [p6nt+z]MS) 

SGC 
p 5 n t z --7 p6nz ... > [p6ns] 

I ~'y/'t' 
00 

(J 

pontet: Ip6nt+étl (estructura: [p6nt+ét]MS) 

p u n t é t ... > [pUlltét] 

I VI~J 
O R O R 
V V 

(J (J 
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L'oclusiva s'elideix si es traba en posició de coda --com s'¡¡·lustra amb 
els exemples pont i ponts-, pero no s"elideix si es traba en posició d'obertura 
-¡¡·Iustrat amb l'exemple pontet. 

EIs exemplesfronlample (compost) ifront ample (sintagma nominal) ¡¡·Iustren 
la pertinencia del mot sintactic com a domini d'aplicació del procés. La forma sub
jacent de la nasal del segon element (ample) és In!, que esdevindra [m] per una as
similació de lloc d'articulació (vegeu §5.2.1). La siJ.labificació que apareix en els 
dos exemples es fa sobre la forma que resulta deIs processos que s'apliquen al ni
vel! del mot estricte, un nivell més petit que el mot sintactic, el nivell pertinent per 
a la simplificació de grups consonantics. 

frontample: Ifrónt##ánpl! (estructura: [frónt##ánpl]Ms) 

f r ó n t á m pI;) ... > [ frot}.tám.plG] 

V ~J I I I 

V~ N e 
V 

O R O R O R 
"V "V V 

(J (J (J 
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front ample: Ifrónt##ánpll (estructura: [frónt)Ms##[ánpl)Ms) 

SGC 
-7 [rón ámpl~ ... > [[ro.nám.pl~) [fcónt)MS [á m p 1 

V
1V 
N e 
V o R 

"'v/ 
a 

II V N e N 
V I 
R o R 
I V 
a a 

Al nivell del mot sintactic, l'oclusiva final defront és una obertura siHabica 
quan aquest element es troba en el compostfrontample; per aquesta raó la simplifi
cació de grups consonantics no s'hi pot aplicar. En canvi, aquesta mateixa oclusiva 
sí que s'elideix (mitjan,ant 1'aplicació de la simplificació de grups consonimtics) 
quanfront és al final d'un mot sintactic (afront ample) perque en aquest nivel11'o
elusiva es troba en posició de coda, no d'obertura. Més endavant, a la fonologia 
postlexica, la nasal passara a ser 1'obertura de la primera sí1·laba de 1'adjectiu am
pie, tal com s'indica a la transcripció fonetica corresponent a front ample.' 

Els grups amb nasal i oclusiva velar (qg, qk) presenten una certa variació quan 
es traben en el context de la simplificaci6. Una seqüencia corn canadenc eixerit pot 
presentar tres pronúncies diferents pel que fa al grup consonan tic pertinent: 
[k~ngoeqgSgrít], [kgngoeqkgSgrít] o [kgngOE1JggSgrít] (el mateix es trobaria amb 
altres mots: cinc, fang, sang, vine, etc.); sembla que l'aparició d'una pronúncia o 
d'una altra esta condicionada, en part, per la posició deIs accents. En el primer 
cas, [bn~i\e¡pS~rít], hi ha elisió, tal com esperaríem. En el segon cas, 
[kgn~oeqkgSgrít], s'ha conservat l'oclusiva i és sorda, que és el que li correspon 
perque s'ha aplicat I'ensordiment final (que també afecta mots comfang, amb una 
oclusiva sonora subjacent). L'úl¡im cas, [bn~oeqg~S~rít], és el més curiós perque 
s'ha conservat l'oclusiva, com en el cas anterior, pero en aquest cas és sonora. El 
comportament del grup velar és ben diferent del que tenen el grup labial (mp, mb) 
i el grup coronal (nt, nd). Kiparsky (1985) atribueix aquesta discrepancia al fet que 
[q] no forma part de I'inventari subjacent (l'inventari de fonemes) del catala, ja que 
és sempre el resultat d'una assimilació, contrariament a [m] i a in], que sí que po
den apareixer a la forma subjacent. Segons Kiparsky, les regles lexiques només po
den produir segments que puguin apareixer subjacentment. En les combinacions 
Ink! i /ngl el procés d'assimilació quedaria bloquejat per evitar l'aparici6 Ihica de 
1); aquest bloqueig provocaría que la nasal j l'oclusiva adjacent no siguin homorga
niques i, per tant, la símplificació de grups consonantics no s'hi podria aplicar. La 
variació de pronuncia que presenta aquest grup seria el resultat de diversos proces
sos optatius del nivell postlexic. 

5. L'oclusiva també es conserva, en algunes vnrietnts, en seqüencies com Sallt Amol/i [sal1t<lnt:Sni] Sellll An
dreu [sal1t<ll1dréw] o vim anys [bi'1táJlSJ. No es pOI dir, pero, que formes com Sam o vim formio s¡sl~mati~amenl un 
sol mal ~jntactic amb el mOl següenl, jn que en molls altres casos es produeix In simplificació: Sal/I Evarist 
[san<l~<lrls(t)], Sam Oleguer [sanul<lyéJ, vim C/miglles [bln<lm(Y<lsl, villllllliversitaris [b¡nulli~arsitáris]. Fins i tot, 
per a alguns parlants formes com SaJlt Allfo/li amb [t] es poden referir a Hocs (pobles, mercats, etc.) pero no pas al 
perso~nl~e (en una !,rnse com qllClIltS mime/es vafer Sallt Amol/;? es fnría la pronúncia sense [t], [san<l'1tSni]), Aques~ 
la vanaCló suggerelX, qu~ cal tractar les seqücncies que no presenten simplificació com a formes lexicalitzades; per 
tant, en el moment d aplicar-se la SGC,l'oc!usiva d'aquestes formes ja estada sil,labificada com a obertura, 
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Exercicis 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

En aquest capítol s'han explicat les regles lexiques d'elisió de In! i Ir/ finals, 
que donen compte d'alternances del tipus pie - plena i dur - dura. A partir 
d'aquests dos exemples, argumenteu per que no podríem partir de formes ba
siques acabades en vocal accentuada (/pW, Idú/) i obtenir formes com plena 
i duresa mitjan,ant regles d'inserció de "n" i "e". 
Digueu quin seria l'últim segment de la forma subjacent deIs mots següents. 
Expliqueu com s'arribaria a la forma fonetica. 

vu¡¡e, licor, calé, poi· len, caixer, oeea, pro;per, germa, pecador, emoció, esquí, 
pilar, mossen, vi, eafe, olotí. 

A partir deIs exemples seca (lsék+án! -'> [sgká)) i seeant (lsÉk+á+ntl -7 

[s~kán)), digueu si l' ordre entre la regla de simplificació de grups consonan
tics (SGC) i la regla d'elisió de In! final (El-n) és pertinent. Argumenteu la res
posta. 
a) Argumenteu quina és la forma subjacent deIs mots eru i so i expliqueu 

com s'obtenen les formes fonetiques [krú) i [s6), '\espectivament. 
b) Feu el mateix comparant so [s6) i son [s6n). 
e) Feu el mateix comparant els mots son [s6n) i món [món). (En aquest úl

tim cas és especialment important tenir en compte els derivats.) 
Fixeu-vos en les dades següents del valencia, tretes de Jiménez (1997): 

pont:[p6I1t ) ponts: [p6ns) 

eamp: [kámp) eamps: [káms) 

alt: [á!t) alts: [áls) 

pont ample: [pJl1támple) 
pont baix: [pJmbájD 
eamp ample: [kampámple) 
eamp nou: [kamn6w) 
alt i prim: [a!tipeím) 
alt earree: [alkárek) 

Basant-vos en aquestes dades digueu com caldria formular la simplificació de 
grups consonimtics en aquesta varietat. Heu de tenir present que els grups 
1Jk!1Jg tenen un comportament diferent (simplificant una mica les dades, cf. 
sang [sá1Jk), sangs [sá1Jks), sang al cap [sa1Jkalkáp), sang freda [sa1Jfréóa)). 
Per tant, cal que la regla que formuleu exclogui els grups Uk!Ug. Especifiqueu 
també quin seria el domini d'aplicació del procés. 
Digueu i argumenteu quina seria la forma subjacent de la consonant final deIs 
mots següents: 

eseup, alfabet, pastís, veig, arabie, taneat, llis, solfeig, eserie, gruix, prop, de
bat, verdós, eseabetx, nautie, salta, sap, desig, gla" batee. 

Per que un mot com Font-romeu [fmruméw) no es pronuncia *[ful1teuméw)? 
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8. Fixeu-vos en les parelles de mots que hi ha a les columnes següents: 

tou - tova 
seu -seva 
jueu - jueva 
viu - viva 
eslau -eslavista 
neu - nevar 
bou -boví 
blau - blavíssim 
escriu - escrivien 

bulb - bulbós 
verb - verbal 
destorb - destorbar 

arab - arabic 
bisíl·!ab - bisi!·!abic 
'xenofob - xenofobia 

sap - saben peu - pedestre 
adob - adobar grau - grada ció 
cub - cubista 

perdiu - perdigot 
nou - noguera 

guineu - guineueta 
cacau - cacaLler 

a) Com es podria donar compte de l'alternan<;a [w] - lB]? Té excepcions la 
regla que proposeu? 

b) Penseu en altres mots que pertanyin a les mateixes famílies derivacionals 
que els mots de les llistes de més amunt. Presenten algun problema per a 
la regla que heu proposat? 

CAPÍTOL 5 

PROCESSOS D' ASSIMILACIÓ 

En aquest capítol es descriuen processos relacionats amb l'adaptació d'un 
segment a un altre a causa de la seva proximitat. En fonologia generativa, aixo im
plica l'adopció per part del segment assimilat d'un o més trets del segment al qual 
s'assimila. Aquesta adopció de trets pot provocar un canvi de trets en la matriu ori
ginal, si el segment afectat esta especificat de forma oposada per a aquests trets; o 
bé el manteniment deIs trets originals, quan el segment afec,at es troba ja igual
ment especificat per als trets implicats (aplicació vacua); o bé l'afegiment de nous 
trets, quan el segment afectat es troba subespecificat respecte d'aquests trets. Les 
assimilacions que veurem en aquest capítol sempre tenen lloc entre segments adja
cents i afecten les consonants. Són processos en que s'assimila la sonoritat (§5.1), 
ellloc d'articulació (§5.2), el mode d'articulació (§5.3) o la continultat (§5.5). De 
vegades, l'efecte superficial d'un d'aquests processos o la combinació de diversos 
processos és un segment llarg o geminat (§5.4). 

La major part deIs processos d'assimilació són regressius; és a dir, el segment 
afectat es troba davant del segment al qual s'assimila i, per tant, en assimilar-se an
ticipa alguna característica articulatoria del segment següent; veurem també que en 
aquest tipus d'assimilacions el segment afectat sempre es troba en posició de coda. 
És molt corrent en les llengües del món que els processos fonologics afectin les 
consonants que es troben en posició de coda i, per aquesta raó, es considera que la 
coda és una posició molt més feble que no pas l' obertura o el nucli; aixo explica 
per que les assimilacions regressives són molt més usuals que no pas les progres
sives en totes les llengües. L'únic cas d'assimilació progressiva del catala que ana
litzarem en aquest capítol és el de l'espirantització (o pas deIs segments Ibl, Idl i 
191 a [/3], [él] i [y], respectivament); en aquest procés, el segment afectat es troba 
en posició d'obertura i, com que es troba darrere el segment al qual s'assimila, l'as
similació és progressiva. De fet, en catala només hi ha un altre cas d'assimilació 
progressiva: la palatalització (total o parcial) de s dan'ere de consonant palatal: 
anys [áJ1.\l i, per a algunes varietats, alls [áÁ.\l (aquest procés es dese dura a §6.1.2). 
L'assimilació de lloc d'articulació major que afecta InI (§5.2.1) actua dues vega
des: una a nivelllexic i l'altra a nivell postlexic.Totes les altres assimilacions que 
veurem actuen una sola vegada i són postlexiques, excepte l'assimilació de nasali-



118 FONOLOGIA CATALANA 

tat que afecta les oclusives velars (cf. regne [rélJnall. que és lexica (vegeu §5.3). 
Algunes de les assimilacions postlexiques són opcionals (com I'assimilació de lloc 
d'obstruents, §5.2.2); en aquests casos, I'aplicació o no del procés depen del tem
po i de I'estil de parla (en tempo lent i acurat, o en la lectura, les assimilacions op
cionals es fan menys sovint que en tempo rapid, o en estil col·loquial). Cal recor
dar que els processos postlexics poden ser opcionals, pero no tenen excepcions; és 
a dir, no hi ha elements lexics als quals no s'apliquen maí. 

5.1. Assimilacions de sonoritat 

5.1.1. SONORITZACIÓ DE FRICATIVES 

En catala, les frica ti ves sempre són sonores a final de mot quan van seguides 
d'un mot que comen~a en vocal. També són sempre sonores les fricatives finals del 
primer element deis mots compostos i deis mots prefixats quan el segon element 
comen~a en vocal. 

ca[z] obert 
amic[z] íntims 
de[z]estimar 
bai[3]-alemany 
bolígra[v] alemany' 

tu[z] estrepitosament 
poc[z] amics 
tran[z]humancia 
cala[3] amplíssim 

La manca de contrast entre frica ti ves sordes i sonores en aquesta posició es 
deu a un procés que sonoritza totes les fricatives. És un procés de neutralització, ja 
que elimina l'oposició fonologica sorda/sonora que hi ha en altres posicions (cf. 
[s]el/ [z]ero; ta[s]a / ca[z]a, den[s]a /on[z]e); cal tenir present, pero, que en 
aquest context la neutralització es produeix igualment, de forma independent, a 
causa de l'ensordiment d'obstruents finals, explicat a §4.3. Així, tant si el mot aca
ba subjacentment en una fricativa sorda com si acaba subjacentment en una frica
tiva sonora, davant d'un mot que comen~a en vocal sempre apareix la variant so
nora, tal com s'il·lustra en els exemples següents: (La 131 final és a més afectada 
pel procés d'africació explicat a §4.4. Al final d'aquesta secció s'explica per que 
la sonorització de fricatives afecta també les africades.) 

If/: fotogra[ v] altíssim 
Is/: pa[z] tínic 
ISI: mate[3] amic 

121 pe[z] únic 
13/: a[d3] anar 

1. En el cus de la fricativa labiodental, que sempre prové d'un segment subjacentment sord If/, hi ha una cer
ta variaci6 (ef. Recasens 1993). Quan la labiodental es troba allunyada de ¡'necen!, la sonoritzaci6 és practicament sis
tematica (ef. bolígra[v] alel1u/1/y, autdgra[v] (fllliqllíssim); en els allres casos, la varian! sonora pOI alternar amb la va
rianl sorda o parcialment ensordidu (ef. xe[vJ IÍnic. xe[f] lÍllie, xe{yl Jíllic). En la formulació d'aquest procés, pero, nos
nitres assumirem la sonoritzaci6 total d'aquest segme/lt. 

PROCESSOS D'ASSIMILACIÓ 119 

Aquest procés de sonorització és postlexic i, per tant, no presenta excepcions.' 
Afecta tant les fricatives subjacentment sordes com les fricatives subjacentment so
nores perque, a causa del seu cariiCter postlexic, actua després de la regla lexica 
que ensordeix totes les obstruents a ?nal de mot (E?F): Per t~nt: la regla de s~no
rització de fricatives actua necessanament sobre fncatlves prevlament ensordldes 
en el nivell lexic. La regla es pot formular de la manera següent: (A la matriu d' en
trada no cal fer referencia explícita al valor de sonoIÍtat de les fricatives, que són 
segments [-sont, +cont], perque en teones d'economia formal sempre és preferible 
triar les especificacions mínimes.) 

Regla de sonorització de fricatives (SF): 

[~~~~~ -7 [+son] 1 _ ## [+sil] 

La regla anterior presenta la peculiaritat d'haver de fer referencia al límit de 
mot (##) tot i ser una regla postlexica. Si no s'esmentés el límit de. mot, la regla 
afectaria erroniament totes les fricatives d'interior de mot que anessm segUldes de 
vocal: ;ura Ipús+a¡' esdevindria * [púza] i aixafem IASáf+é+m1. esdevi~d.ria 
*[~3~vém], per exemple. En les derivacions següents (cf. pura, pas ÚnlC, fes UnlC), 

només s'esmenten de forma explícita l'ensordiment d'obstruents finals 1 la sono
rització de fricatives: 

Forma subjacent 

Nivel! lexic 
EOF 
(Al tres) 

Nivel! postlexic 
SF 
(Altres) 

Forma fonetica 

Ipús+al 

~ 

púsa 

púsa 

[ptís~] 

Ipás##ún+'ikl 

s (a. v.) 

pás##tínik 

pás##tínik 
z 

a 

[paztínik] 

k (a. v.) 

Ipéz##ún+'ikl 

S 

pés##únik 

pés##únik 
z 

e 

[pezúnik] 

k (a. v.) 

D'acord amb aquesta analisi, quan un mot acaba en un grup consonantic 
d'obstruent seguida de fricativa, la consonant final s'ensordeix a nivelllexic a cau
sa de la regla d'ensordiment d'obstruents finals i la darrera fricativa se sonoritza a 
nivell postlexic a causa de la regla de sonorització de fricatives. L'obstruen~ que 
precedeix una fricativa sonora esdevé finalment sonora a causa d'un .p:?cés mde
pendent d'assimilació de sonoritat que afecta les obstruents en pOSlCIO de coda 

2. És fins i tat freqüent que eIs catalanoparlants apliquin, errbniament, aquest procés quan parlen en castelIa; 
corté[z] y vo!iellte, en lIoc de cOl1é[s] y valiente; do[z} hombres, en Hoc de do[s1 hombres; tlÍ ve[z] esto, en ¡¡oc de tll 
ve[s] esto. 
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(aquest procés es presenta a §5.l.2). En les derivacions següents (cf. xefs únics, 
tubs únics), només s'iJ·lustren els processos esmentats (no s'especifica l'aplicació 
vacua d"'altres" regles que hi actuen): 

Forma subjacent 

Nivel! lexic 
EOF 

ISéf+z##ún+'ik+zl 

s 
Séfs##úniks 

s 

Itúb+z##ún+' ik+zl 

s S 
túbs##úniks 

---------------------------------------------------------------------------------------. 
Nivel! postlexic Séfs##úniks tú bs##úniks 

SFr z z 
(Altres) BV U 

Forma fonetica Uevzúniks] [tubzúniks] 

El fet que la regla de sonorització de fricatives hagi de fer referencia al límit 
de mot (##) planteja un inconvenient. Anteriorment havíem assumit que, tan bon 
punt una forma derivada lexicament entrava al nivell postlexic, els Jímits de mot 
desapareixien perque el domini d'aplicació de les regles passa a ser més amplio En 
aquest sentit, és problematic que una regla que té un domini d'aplicació més am
pli hagi de fer referencia al límit d'un domini més petit només per poder donar 
compte adequadament de la sonorització de fricatives. Una manera d'evitar aquest 
problema és esmentar en la formulació de la regla l'estructura sil·labica que hi ha 
abans de resil·labificar. 

Regla de sonorització de fricatives re formulada (SFr): 

[
-sont] 
+cont -7 [+son] I T [+sil] 

e 

La regla de sonorització de fricatives reformulada deixa d'esmentar ellímit de 
mot (##) perque especifica que el segment afectat es troba en posició de coda; cal 
postular, pero, que la regla s'aplica abans de resil·labificar. S'assumeix, per tant, 
que a nivell postlexic els límits de mot s'esborren sempre, pero que la resiJ.Jabifi
cació no actua de forma automiltica sinó que, aban s d'actuar, poden aplicar-se re
gles, com SFr, que fan referencia a la sil·labificació obtinguda a nive!llexic. Pre
sentem a continuació les derivacions deIs exemples anteriors amb la regla de so
norització de fricatives reformulada (SFr); la sil·labificació només es marca en els 
!locs crucial s (a "Altres" no s'especifica l'aplicació vacua de les regles): 
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Forma subjacent /pús+al Ipás##ún+'ikl Itúb+z##ún+'ik+z/ 

Nivel! lexic 
EOF s (a. v.) k (a.v.) S 

(Altres) 

Nivel! postlexic 
SFr 
Resil·lab 
(Al tres) 

Forma fonetica 

pÚS<l 

pú.S<l 

[pÚS<l] 

pás##únik túbs##úniks 

pás.ú.nik túbs.ú.niks 
z z 

pá.zú.nik túb.zú.niks 
a u 

[pazúnik] [tubzúniks] 

La sonorització de fricatives també afecta les africades finals: 

despa[ d3] humit 
to[dz] e!ls 
va[d3] anar 

mi[d3] obert 
kibbu[dz] israelia 
ro[d3] ences 

S 
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Tradicionalment, les africades es diferenciaven deIs altres segments obstruents 
mitjan9ant l'ús del tret [±relaxament retardat] ([±RR]), que fa referencia a si el mo
ment explosiu és retardat (com en el cas de les fricatives i de les afrieades) o instanta
ni (com en el cas de les ocJusives). La caracterització de les obstruents era la següent: 

Obstruents ([-sont]): ocJusives: [-cont, -RR] 
fricatives: [+cont, +RR] 
africades: [-cont, +RR] 

Si seguíssim aquesta caracterització, la regla de sonorització de fricatives que 
hem postulat estaria mal formulada, ja quc la matriu d'entrada conté els trets 
[-sont, +cont] i, per tant, excJouria, erroniament, les africades. Una manera de so
lucionar aquesta deficiencia seria substituir, en la matriu d'entrada, el tret [+cont] 
pel tret [+RR] (la regla afectaria, en aquest cas, tant fricatives com africades per
que tots dos tipus de segments són [+RR]). A §5.5 (sobre l'espirantització) s'argu
mentara, pero, que tractar les africades com a segments [-cont] és problematic per 
a altres fenomens. De fet, la fonologia generativa classica no ha resolt mai de ma
nera satisfactoria la dualitat deIs segments africats, que estan constitui'ts per un mo
ment oclusiu i per un moment continu (que en catala és sempre fricatiu). Aquesta 
dualitat fa que les africades, normalment, es comportin com les oclusives si els pro
cessos afecten el marge esquerre de l'africada i com els segments continus si els 
processos afecten el marge dret de J'africada. Un deIs reeiximents de la fonologia 
autosegmental ha estat justament la possibilitat de representar el caracter dual d'a
quests sons: es considera que les africades constitueixen una sola unitat formada 
per la successió d'una part [-cont] i d'una altra [+cont]. Amb aquesta analisi dei-
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xa de ser necessari l'ús del trel [±RR]. (Per a una explicació més detallada sobre 
la representació de les africades en el model autosegmental, vegeu Mascaró 1984c 
i Lloret 1992.) Encara que aquesta idea és incompatible amb els postulats i el for
malisme de la fonologia c1assica, nosaltres aquí la introduirem en el formalisme 
que fem servir atribuint unes característiques especials al tret [±cont] i permetrem 
que, en la matriu d'un segment africat, hi hagi dues especificacions d'aquest tret: 
una especificació, la de l' esquerra, fara referencia a la primera par! de l' africada, 
que és [-<:ont], i I'altra, la de la dreta, fara referencia a la segona par! de l'africa
da, que és [+cont]. Presentem, a continuació, de manera simplificada com seria la 
matriu de trets que caracteritzaria els segments africats; hi hem afegit la deIs seg
ments oc1usius i la de les fricatives per poder-les contrastar. 

Oclusives Fricatives Africades 

[~"'l [~"] 
+cons 

-sIl -sIl -sil 
-sont -sont [ ~""' ] 
-<:ont +cont -<:ont' +cont 

Amb aquesta assumpció sobre el tractament de les africades, queda automati
cament explicat per que les africades són afectades per la regla de sonorització de 
fricatives: la part de l'africada que queda en contacte amb la vocal del mot següent 
és la part [+cont] i, per tant, la regla també afecta les africades. 

Dins del mare estrueturalista, Alareos (1953) interpreta com a arxifonemes 
(representats en majúscules) les fricatives en posició final de mot perque perden la 
distinció sorda/sonora. (Aquesta interpretació afecta també els sons africats, que són 
eonsiderats bifonemiltics per Alareos; vegeu §6.1.2.) Segons aquest autor, l'arxifo
nema es manifesta com a sonar quan va seguit d'un segment sonar (les vocals): 
palSI atlétie i pelSI C/utimtie, i també va!TSI a casa. (Tal com ja s'ha esmentat a 
§4.3, la forma fonologica deis derivats d'aquests mots presenten fonemes diferents: 
passa, amb Is/, pero pesa, amb Iz/.) 

5.1.2. ASSIMILACIÓ DE SONORITAT D'OBSTRUENTS 

En catala, les obstruents a final de síl·laba sempre tenen el mateix valor de so
noritat que el segment [-sil] següent, tant si I'obstruent es troba enmig d'un mot 
(i) com si es troba a final de mot (simple, compost o prefixat) (ii): 

(i) a[pt]itud 
se[ks]ual 
e[st]ar 
di[ft]eria 
pe[sk]aré 
pa[kt]e 

ca[bd]ell 
e[gz]amen 
e[z"{]lai 
a[v"{]a 
de[zm]ai 
Ma[gd]alena 

-r-. 
¡ 

I 

J 

(ii) bolígra[f t]rencat 
pe [s p]loma 
serve[J p ]ollastre 
sa[p s]altar 
lIe[t t]allada 
po[k p]ebre 
po[ts k]aure 
despa[tS k]lar 
de[sk]remada 
mi[tSflondista 
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bolígra[ v n]egreJ 

pe[z ,(]euger 
serve[3 p]edella 
sa[b b ]endre 
lle[d d]esnatada 
po[g w]hisky 
po[dz l]amentar 
despa[d3 ó]'arquitecte 
de[zn]atada 
mi[d3ó]dia 
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Aquesta coincidencia de sonoritat entre les obstruents a final de sí].]aba i les 
consonants següents es deu a I'existencia d'un procés sistematic d'assimilació re
gressiva de sonoritat, que actua a nivell postlexic, La formulació de la regla és la 
següent: 

Regla d'assimilació de sonoritat d'obstruents (ASOb): 

[-sont] ~ [ason] / [ason]' 
T 
e 

Aquesta regla afecta totes les consonants de la coda que satisfan el context 
d'aplicació; és a dir, afecta totes les consonants obstruents en posició de coda que 
van seguides d'algun altre segment: si aquest és [+son], el grup resultant sera 
[+son]; si és [-son], el grup sera [-son]. Així, per exemple, en la seqüencia pocs 
bars /pók+z##bár+z/, primer, les dues /z/ de final de mot s'ensordeixen per !'a
plicació de la regla d'ensordiment d'obstnients a final de mot (EOF) (resultat a la 
sortida del nivelllexic: 'póks##bárs'); després, el grup consonantic del primer mot 
se sonoritza, perque les dues consonants satisfan la regla d'assimilació de sonori
tat de les obstruents: 's' es troba en posició de coda i va seguida del segment 
[+son] 'b', 'k' es troba en posició de coda i va seguida del segment sonoritzat per 
ASOb 'z' (cf, /pók+z##bár+z/ -EOF~ póks##bárs -ASOb~ pógzbárs 
-(Altres)~ [pogzpárs]),4 

Si es vol indicar explícitament que la regla d'assirnilació de sonoritat de les 
obstruents (ASOb) s'aplica de cap a tots els segments de la coda, cal que en la re
gia s'introdueixi un subíndex 1 a la matriu del segment afectal: 

3. Com en el cas de la sonorització de les fricutivcs, /f/ pOI sonoritzar-se «vI) o esdevcnir (parcialment) sor
da «y] o [fl). Vegeu tumbé nota L 

4 .. Aquesta interprctució de la regla que hem descrit suposa que, si després d'una aplicació de la regla el re
sulla! contmua satisfent la descripci6 estructural de la regla, aquesta es lornu a aplicar. Aquesta forma d'aplicació s'a
nomena iterativa. En !'exemple poes bars, després de l'ensordiment final, la derivació Olés detallada és p:5ks##bárs 
~ pókz##bárs -7 pógz##bárs. Si la regla d'nssimilaci6 de sonoritat d'obstruents no fos iterativa, només es podria 
sonoritzar l'última consonam de la coda; és a dir, en el cus anterior, p5ks##bárs -7 pókz##bárs, 
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[-sont], -7 [ason] / T 
e 

[ason] 

El subíndex '1' indica que el procés afecta com a mínim un segment [-sont] 
(pero pot actuar sobre més d'un segment). 

La incorporació de l'estmctura sil·labica (coda) en la formulació de la regla fa 
que no s'hagi d'especificar el tipus de segment que segueix l'obstment afectada. 
Noteu, per exemple, que casos com lepra [lépra] o teclat [taklát], en que les obs
tments Ipl i IkI no se sonoritzen (tot i que van seguides de les consonants sonores 
11'1 i 11/, respectivament), queden fora de l'abast de la regla d'assimilació de sono
ritat de les obstments, perque Ipl i IkI ocupen la posició d'obertura. El mateix pas
sa en casos com capacitar [k0pasitá] o aixafar [aSafá], en que les obstruents no 
se sonoritzen (malgrat que els segments següents, les vocals, són sonors) perque es 
troben en posició d'obertura. En les derivacions següents (raig l!arg i pes ploma) 
s'il·lustren només els processos relacionats amb els segments obstments: 

Forma subjacent 

Nivel!lexic 
Afr 
EOF 
(Altres) 

k 
r 
ráíj'##Áárk 

IpÉz##plóm+a1 

s 
a 

pÉs##plóma 
---------------------------------------------------.-.. --------------------.------------
Nivel! postlexic rátS·Áárk pés.pló.ma 

SFr 
Resil·lab 
ASOb d3 s (a. v.) 

(Al tres) a l' e 

Forma fonerica [rad3Áárk] [pcsplóma] 

La regla d'assimilació de sonoritat de les obstments afecta totes les conso
nants obstruents de la coda, perque totes satisfan el context d'aplicació de la re
gla: ser segments [-sont] en posició de coda. ll·lustrem, a continuació, la deri
vació de la seqMncia pocs bars [¡íJgzj3árs], comentada més amunt, i la de la se
qüencia tubs únics. En el darrer cas, el segment Izl subjacent de tubs s'ensor
deix a nivell lexic per l'aplicació de la regla d'ensordiment d'obstruents finals, 
pero esdevé sonor postlexicament a causa de la regla de sonorització de les fri
catives; Ibl acaba sent sonor perque assimila vacuament la sonoritat de 'z'. Pel 
que fa a únics, el segment Izl final esdevé sord lexicament per la regla d'ensor
diment d'obstruents final s (resultat: 's') i IkI es manté sord perque s'assimila 
vacuament a 's'. 

I .. 

Forma subjacent 

Nivel! lexic 
EOF 

Nivel! postlexic 
SFr 
Resil·lab 
ASOb 
(Altres) 

Forma fonerica 
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Itúb+z##ún+' ik +zI 

s s 
túbs##úniks 

túbs.ú.niks 
z 

túb.zú.niks 
b (a. v.) k (a. v.) 

u 

[tubzúniks] 
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Ip6k+z##bár+z1 

s S 

póks##bárs 

p6ks.bárs 

gz 
J 13 r 

[pJgzj3árs] 

Cal notar que la regla d'ensordiment d'obstments finals (EOF), la regla de so
norització de fricatives (SFr) i la regla d'assimilació de sonoritat d'obstments 
(ASOb) expliquen per que la Izl de plural (i també la Izl de segona persona del sin
gular deIs verbs) s'ensordeix davant de pausa, se sonoritza davant de mot que co
menga en vocal i té el mateix valor de sonoritat del segmen~[-sil] del mot següent: 
tubs únic[s] (EOF), tub[z] únics (EOF i SFr), poc[z] bars (EOF i ASOb), poc[s] 
tubs (EOF i aplicació vacua d' ASOb). Falta argumentar encara el caracter sonor 
subjacent d'aquest morf; aixo es fa a §7.2. 

En els casos d'interior de morfema, els casos de (i) de la pagina 122 (com 
a[pt]itud i ca[bd]el!), també es produeix assimilació de sonoritat d'obstruents. La 
pregunta és ara quin valor de sonoritat tenen aquestes obstruents subjacentment. La 
posició de coda presenta neutralització obligatoria de sonoritat i, per tant, en inte
rior de morfema no hi ha evidencia del valor de sonoritat de les obstments. En 
aquestes circumstancies, sembla convenient postular que aquestes obstments no te
nen especificat subjacentment el valor de sonoritat. Representarem els segments 
obstruents subespecificats per al tret [±son] en majúscules: IPI, rrl, IK/, IS/, etc. 
Presentem a continuació, de forma simplificada, quina seria la matliu subjacent 
d'una obstruent subjacentment sorda (com la Ipl de pell), la d'una obstment sub
jacentment sonora (com la Ibl de bell) i la d'una obstruent subespecificada quant a 
la sonoritat (com la IPI de cabdel!). 

Exemple: pell beJl cabdeJl 
Representació: Ipl Ibl IPI 

+cons +cons +cons 
-sil -sil -sil 
-sont -sont -sont 
+lab +lab +lab 

-son +son 
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Els segments obstruents subespecificats respecte a la sonoritat adquireixen 
aquest tret durant la derivació per la regla d'assimilació de sonoritat de les obs
truents (ASOb), Presentem a continuació la derivació deis mots pescaré i examen; 
s'i].lustren només els processos relacionats amb la sonoritat de les obstruents. 

Forma subjacent 

Nivel! lexic 
(Altres) 

Nivel! postlexic 
ASOb 
(Altres) 

Forma fonetica 

IpéSk+á+rél 

pGSkGré 
s 

[pGsbré] 

IAKzámAn! 

AKzámAn 

AKzámAn 

9 
0 G 

[GgzámGn] 

Tal com ja s'ha esmentat a §2.3 amb relació als segments subespecificats lA! i 
IUI, la subespecificació entronca amb la nació estructuraJista d'arxifonema. En el cas 
de les obstruents en posici6 de coda davant d'una altra consonant, Alarcos (1953) pos
tula que en aquesta posició hi ha arxifonemes (representats en majúscules) perque 1'0-
posició de sonoritat (expressada en termes de tens/lax) es neutraJitza. Aquests arxifo
nemes són obstruents en que no és vigent I'oposició tensa (o sorda)/Iaxa (o sonora). 
Així, en el cas deIs mots observar i abduir. per exemple. Alareas interpreta com a ar
xifonema /PI I'oclusiva que apareix davant deis fonemes /s/ i Id/. La reaJització final 
de I'arxifonema dependril, obviament, del caracter sord o sonor de la consonant se
güent. Cal tenir present que en el model estructuraJista no es pot relacionar directament 
un arxifonema amb la realització fonetica sinó que abans cal atribuir-lo a un o aItre fo
nema: en el cas d'observar!P1 s'atribuirla a /pl i en el cas d'abduir /PI s'atribuiria a 
Ib/. Aquesta interpretació també afecta casos entre mots diferents: a poc zinc i a poc 
soroll, per exemple, I'oclusiva final del primer mot s'interpreta com I'arxifonema IK/, 
que s'atribueix al fonema /g/ en el primer cas, perque va seguit d'un segment sonor 
(lz/), i al fonema IkI en el segon cas, perque va seguit d'un segment sord (lsf). 

5.2. Assimilacions de Iloc d'articulació 

El catala presenta un nombre considerable d'assimilacions de 110c d'articulació, 
que en el cas del central afecten sobretot les consonants dentoalveolars In! i Il! (al
veolars) i ItI i Id! (dentals). Com que I'ús d'alguns deis trets que fan referencia al 
110c d'articulació ha anat canviant amb el pas del temps, és important tenir present 
quins trets es fan servir per especificar cadascun deis 110cs d' articulació. Per a la ca
racterització del 110c d'articulació de les consonants, fem servir els trets [±Iabial], 
[±coronal], [±postenor], [±anterior], [±alt] i [±distribui't]. La figura següent mostra 
I'ús deis cinc primers trets (tal com s'ha explicat a § 1.3, el tret [±dist] fa referencia 
a si el contacte o la constricció en el sentit del flux de I'aire és més o menys extens): 

, 
, 

+ 
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........-[+ant] 
[+post}--iI> 

Pel que fa a la caraclerització en trets, podem definir mínimament els 110cs 
d'articulació de les consonants de la manera següent: [+Iab] identifica les conso
nants labials, [+cor] identifica les consonants dentoalveolars i les (pre)palatals i 
[+post] identifica les consonants velars. En la serie coronal, '[+ant] identifica les 
dentoalveolars i [-ant] les (pre)palatals. En la serie labial, les bilabials són [+dist] 
i les labiodentals són [-dist]; en la serie dentoalveolar, les dentals són [+dist] i les 
alveolars són [-dist]. Com que les alveolars són les úniques consonants coronals 
[-dist], en I'especificació mínima d'aquests segments no cal esmentar el tret 
[+ant]. En la serie (pre)palatal, les palatals són [+alt] i les prepalalals són [-alt]. 
Com que les consonants palatals són les úniques coronal s que són [+alt], en I'es
pecificació mínima d'aquests segments no cal esmentar el trel [-ant]. L'esquema 
següent mostra I'especificació mínima, i distintiva, en forma de trets d'aquestes 
classes naturals: 

LABIAL CORONAL VELAR 

[+Iab] [+cor] [ +post] 

~ ~ 
BILABIAL LABIODENTAL DENTOALVEOLAR (PRE)PALATAL 

[+Iab ] 
+dist 

[+Iab ] 
-dist 

[+cor] 
+ant 

[+cor] 
-ant 

A ~ 
DENTAL ALVEOLAR PREPALATAL PALATAL 

[+cor] [+c~r ] [ +cor] [+cor] 
+ant -dtst -anl +alt 

+dist -alt 
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L'especificació completa de les consonants quant allloc d'articulació és la se
güent:' 

p b m f v nJ t d II ! sznlrr S 3!1 ! e J J1 Á k 9 D 

lab + + - - - - -

COl' - - + + + + -

post - - - - - - + 
ant + + + + - - -

alt - - - - - + + 

dist + - + - + + + 

Tal com ja s'ha esmentat a la introducció, l'ús del tret [±dist] només serveix 
en catala per expressar diferencies petites de lloc d' articulació, que només són 
rellevants a nivell postlexic, Aquest és l'únic tret que diferencia [fD] labiodental 
(que és [-dist]) de [m] bilabial (que és [+dist]), [t] i [d] dentals (que són [+dist]) 
de m i [g] alveolars (que són [-<list]) i [n] i [1] alveolars (que són [-dist]) de [ll] 
i m dentals (que són [+dist]). El tret [±dist] no cal usar-lo, en canvi, per dife
renciar [p] (bilabial) de [t] (labiodental), perque aquests dos son S es diferencien 
crucialment respecte del mode d'articulació: [p] és oclusiu ([-cont]) i [1] és fri
catiu ([+cont]). Com que [±dist] només crea diferencies postlhiques entre els 
sons, assumirem que les consonants no estan lexicament especificades per a 
aquest tret. Aixo implica que no hi pot haver cap regla lhica que faci referencia 
a [±dist], fet que constatarem en l'analisi de les assimilacions de lloc que veu
rem a continuació. Totes les consonants adquireixen postlhicament aquest tret a 
partir de les regles de defecte, que atorguen a cada classe de sons el seu valor no 
marcal. Les consonants velars, les palatals i les prepalatals són totes [+dist]. 
Quant a les consonants coronals anteriors, les oclusives presenten el valor no 
marcat [+dist] (perque són, basicament, dentals) mentre que les nasals, les líqui
des, les fricatives i les africades presenten el valor no marcat [-dist] (perque són, 
basicament, alveolars). Pel que fa a les consonants labials, les oclusives i les na
sals presenten el valor no marcat [+dist] (perque són, basicament, bilabials) pero 
les fricatives presenten el valor no marcat [-dist] (perque són, basicament, labio
dentals). A efectes de representació, els símbols Iml, Id!, Is/, etc. són la forma 
abreujada de les consonants subjacents, la matriu de les quals no conté cap es
pecificació respecte a [±dist]; l'ús de majúscules es restringeix als casos en que 
només una classe de son s es troba subespecificada quant a un o més trets: ISI, 

5. Els símbols (e] i U) representen les COllsonants oclusives palatals sorda i sonora, respectivament. En ca
tala central, aquests sons tlomés poden apareixer com a producte d'assimilació a una consonant palmal (vegeu 
§5.2.2). 
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per exemple, representa una fricativa coronal anterior no especificada quant a la 
sonoritat. 

Valors de defecte del tret [±dist] de les consonants del cataid (central): 

Velars ([+post]) -7 [+dist] 
(Pre)palatals ([+cor, -ant]) -7 [+dist] 
Dentolaveolars ([ +cor, +ant]): 

nasals, líquides, fricatives i africades -7 [-dist] 
oclusives -7 [+dist] 

Labials ([+lab]): 
oclusives i nasal s -7 [+dist] 
fricatives -7 [-<list] 

El tret [±dist] ha d'introduir-se en la caracterització de les consonants aban s 
que actui'n les regles d'assimilació de lloc postlhiques que fan referencia a aquest 
tret en la seva descripció estructural. 

Cal tenir present que en alguns treballs generatius elassics l'aplieació deIs trets 
[±cor) i [±alI) a les consonants prepalatals i palatals és lleu~rament diferent de la 
que nosalIres hem presentat aquí. D'acord amb la proposta de Chomsky & Halle 
(1968), en els sons [+cor) hi ha elevació de la part anterior de la llengua cap a les 
dents o cap a la zona alveolar (incloent-hi la zona palatoalveolar). S6n, pert tant, 
[+cor] les consonants dentals, les alveolars i les prepalatals, rnentre que les con so
nants labials, les palatals i les velars s6n [-cor). Aques!a és, per exemple, la carac
terització que fan servir Wheeler i Mascaró en els seus treballs. Una definició més 
recent del tret [±cor) amplia l'abast de [+cor), i considera també [+cor) les palatals: 
els segments són [+eor) si hi ha elevaeió de la part an!erior de la llengua cap a les 
dents, cap a la zona alveolar o cap al paladar dur. Aquest és ¡'ús que fcm servir en 
aquest llibre. Pel que fa al tre! [±altJ, segons Chomsky & Halle (1968) són [+alt) els 
segments que es produeixen amb elevació del eos de la Hengua per sobre del nivell 
que ocuparia en la posició neutral; aixo ¡nelcu les prepalatals, les palatals i les ve
lars, i aquesta és la caracterÍtzació que segueix Wheeler en els seus treballs. Una de
finició més recent, que segueix Mascaró en els seus trebaIls i també aguest llibre, 
excloll les prepalatals d'aquesta elasse. 

En el mare estructuralista, el llac d'articulació de les consonants del cata la 
s'ha caracteritzat, d'acord amb les propostes de Jakobson, Pant & Halle (1963), 
amb els trets greu/agut, deos (o compacte)/difús. Un so és greu quao presenta con
centració d'cnergia a la zona baixa de !'espectre i és agut quan presenta concen~ 
traci6 d'energia a la zona alta de I'espectre; un so és dens quan presenta con
centració d'energia a la zona central de ¡'espectre i és difús quan presenta concen
tració d'energia a les zones extremes de !'espectre. Badia (1973) agrupa les con
sonan!s del catala, pel que fa allloc d'articulació, en quatre series: la serie labial, 
la dentoalveolar, la (pre)palatal i la velar: són denses les articulaeions consonan ti
ques posteriors (les prepalatals, les palatals i les velars) i s6n difuses les articula
cions consonlllltiques anteriors (les labials i les dentoalveolars); són greus les con
sonants articulades a la periferia de la cavitat oral (les labiaIs i les velars) i són agu
des les articulades a la zona central (les dentoalveolars, les prepalatals i les pala-
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tals). Alarcos (1953), per contra, agrupa les consonants del catala en només tres se
ries articulatories, que fan més aviat referencia a ¡'organ que es troba actiu durant 
l'articulació de la consonant: les labials, les apicals (les dentals i !es alveolars) i les 
dorsals (les prepalatals, les palatals i les velars): són denses !es eonsonants dorsals 
i són difuses les labials i les apicals: són greus les consonants labials i són agudes 
les consonants apicals (Alarcos no aplica el tret greu/agut a les articulacions dor
sals del catala). 

5.2.1. ASSIMILACIONS DE LLOC D' ARTICULACI6 DE NASALS 

En catala les consonants nasals que poden apar¡'¡xer tant en posició inicial de 
mot (##_) com entre vocals (V_V) i en posicíó final absoluta (_##) són la bi
labial [m], l'alveolar [n] i la palatal [r]. 

##- V _V _## 

Im/: [m] ma amor flam 
In/: [n] nas anís porten 
1]11: [r] nyap renyar pany 

En les seqüencies formades per una nasal i una consonant, hi ha altres pos si
bilitats de realitzacíó. En catala central, si la nasal es troba a final de mot estricte 
(_##), trobem la variació que s'íl·lustra a (i):' 

(i) flam Im/: [m] fla[m] d' ou, fla[m] caso la 
[n)] fla[l1J] fred 

porten In/: [m] 
[U)] 
[11] 

[n] 
[U] 

[r] 

[IJ] 

pany 1]11: [r] 

porte[m] pa, porte[m] mató; i[m]possible, be[m]vingut 
porte[u)] flors; i[I1J]felig, sempre[u)]flor, co[u)]format 
porte[ll] torrons, porte[ll] dolgos; i[ll]terminable, 
e[ll]tonar 
porte[n] cístells, porte[n] nespres; i[n]negable, e[n]sota 
porte[u] xocolata, porte[u] txapel·les; i[u]just, 
con[u]gelat 
porte[r] nyores, porte[r]llengols; e[r]lJa, e[r]llestir, 
Sa[r]llehí' 
porte[IJ] corbata, porte[IJ] galetes; i[IJ]grat, cO[IJ]cloure 

pa[r] platejat, pa[r] daurat, pa[r] rovellat, pa[r] groc 

6. En els casos (esporadics) en que apareix el so uvular [X}, la nasal és tumbé uvular [N]: e(N xJomeini, 
vole[N xla1ar. 

7. In! pOl presentar un grau petit de pa]a¡alització [U] quan va seguida de IIJ o de ¡ji (i fIJ quan va seguida 
de IJÚ): a porten llenro[s i a compren iogurts, per exemple, Inl pot ren;li¡zar-se com a palata! lfl] o com a prepa!ata! 
[U]. Aquesls matisos en el grau de palatalització són detal!s fonetlcs que no tenim en comple en la formulació de les 
regles fonologiques. 

T 

• 
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Aquestes diferents possibilitats de realització també són presents enmig de 
mot Oi): 

(ii) a. [m] e[m]va, e[m]but, corro[m]pre, si[m]ple 
[l1J] sa[l1J]faina, pa[n)]tila, li[n)]fatÍc 
[11] se[ll]tir, ca[ll]tir, fO[Il]da, re[ll]dit 
[n] si[n]cera, E[n]ric, o[n]ze, tara[n]na 
[U] pa[u]xa, a[u]xova, diume[u]ge, pe[uljar 
[lj] sa[q]guinari, re[IJ]glera, ta[IJ]cat, pe[IJ]car 

b. [m] sole[m]ne, colu[m]na, t1a[m]s, Assu[m]pta 
[r] a[r]s, compa[r]s, empe[r]s, pu[r]s 

La nasal velar [IJ] apareix també en posició final absoluta de mol: sang [sáIJ]' 
venc [béIJ], fang [fálJ]. En aquest cas hi ha raons per postular una consoriant .,;:,elar 
elidida (vegeu la simplificació de grups consonantics a §4.5) i, per tant, és un~ cas 
equivalent als de (íi). 

La variació anterior es deu a un procés d'assimilació regressiva de lloc d'ar
ticulació, que, tal com demostren els exemples de (i), afecta de manera diferent les 
nasals: Inl assimila qualsevollloc d' articulació de la consonant següent, Iml només 
s'adapta dins la serie labial (o és bilabial [m] o és labiodental [l1J]) i 1]11 no s'assi
mila.8 En els casos de Oia) la nasal sempre apareix assimilada a la consonant se
güent, com els casos de In/ a (i), en que hi ha evidencia clara del seu caracter al
veolar (cf. la realització de les formes ai'llades porten [pSrt~n] o son [sSn] i la de 
les formes derivades com soneta [sun¿t~]). Hi ha, arnés, alguns casos de [m] se
guida de consonant no homorganica a interior de mot (iib); aquests casos presen
ten subjacentment una labial Im/: premsa [prémsG], columna [kulúmn~], im
premp/a [imprémt~], compre [kómt~l, Assumpta [~súmt~], solemne [sulému~], 
somriure [sumríwr~], circums/clI1cia [sirkumstánsj~]; i també plurals com flams 
[fláms] o poms [póms].' Entre morfemes diferents també trobem la seqüencia [r] 
seguida de consonant (íib), i la nasal palatal tampoc no s'assimila; tots són casos 
amb IJII seguida de s: panys [páJID. companys [kumpáJISl, empenys [~mp¿JISl (so
bre l'assimílacíó de lloc de s en aquests casos, vegeu §6.1.2). El fet que els casos 

8. Aquí assumim que IJ1I no canvia de !Ioc d'articulació. De fe!, pero, IJI! (i també l'altra palatal, IÁ/) pOl re
alitznr-se més avan¡;ada davan! de les líquides [rJ i [1]; també és freqüent la lateralització de lIasals davan! de_lateral. 
Així, per exemple, a paJly mvelfat, IJlI PO! pronunciar-se [O] i a plln,\' ¡acm, IJI! pOI tenir les reulitzucions [U] O [lJ. Com 
en el cus de Inl seguida de 11.1 vis! a la nota anterior, aquests ll1atisos en el grau de palatalització i també la presencin 
de nasals lateralitzades són detalls fOlletles que no tenim en compte en In formulaci6 de les regles fOllologiques. Ve
geu Recasens (1991, 1993) per n una descripció fone¡ica detallada de tots uquests casos. 

9. En ulgunes varie!als de! central, com al barceloní, alguns d'aquesls mots presenten Inl en par! per intluen
du del castelJa: premsa [prénsJ], imprempta [imprél1t<l], comple/colllte [kóQtJ], A.ulllllpta [JSÚQt0], somriure 
[sunríwra] (cf. casos similars amb ImI: colulllna [kulúmn:;¡], *[bllúnn<lj; soleml/e [sulémn;)], *[sulénn;;.]; hilll/le 
[ímnJ], *(íllll;)]; amnesia [;;.mnézj:;¡], *[;;.nnézj;}]; dall/nijictlt [d;;.mnifikát], *[d;;.nnifikát]; CAMPSA [káms:;¡], 
*[káns:;¡]). Altres varietats, corn les d'algunes comnrques de Girana, presenten sistematicament formes ussimilades 
(/n/): premsC/ [préns:;¡], comple [kól1t:;¡] i també colulIll/a [kuhíno<1] i CAMPSA [kánsa]. Tumbé cal notar que hi ha 
zones del calala en que l'assimilnci6 de Iloc de les nasals no esta restringidn al cas de les alveolars (tla[t)J t!'Oll,jla[IJJ 
casolc)) . 

TCIJ 
! 
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de (iia) es compOltin com els casos de In! a (i) i de manera diferent als casos amb 
Iml i IJ1I de (i) i de (iib) demostra que els casos de (jia) -com pamfila, sentir o 
sanguinari- presenten subjacentment Inl, malgrat que sempre es trobin en un con
text de neutralització. 

La neutralització del llac d'articulaci6 de les consonants nasals en posició de 
coda és un fenomen freqüent en les llengües del món. En el model estructuralista, 
aquesta manca d'oposició es presenta com a prava de ¡'existencia d'un arxifonema 
nasal, que manlleva els trets relacionats amb el I10c d'articulació de la consonant se
güent; en el cas del cataJi, (i també del casteua), aquest arxifonema s'atribueix als 
fonemes 1m!, InI o IpI. 

Per donar compte d'aquests casos d'assimilació regressiva, calen dues regles 
d'assimilació diferents: l'assimilació de lloc de nasals majar (ALNma), que actua 
a nivelllexic i, com veurem més endavant, també a nivell postlexic, i l'assimilació 
de lloc de nasal s menor (ALNme), que és postlexica i només introdueix detalls de 
1Ioc d'articulació expressats pel tret [±dist]. Trobem evidencia de l'existencia de 
dues regles diferents, en lloc d'una de sola, en els casos en que l'assimilació de lloc 
d'articulació de nasals interacciona amb la simplificació de gIUpS consonantics 
(SGC). Ja s'ha vist a §4.5 que, a nivelllexic, hi ha elisió obligatoria d'una oclusi
va quan la consonant anterior és nasal o lateral. Perque l'oclusiva s'elideixi, cal que 
les dues consonants siguin lexicament homorganiques; és a dir, cal que coincidei
xin en tots els trets de punt d'articulació presents en el nivell lexic (tots excepte 
[±dist]). Així, per exemple, hi ha elisió a salt [sál] perque lexicament IlJi ItI són 
homorganiques; totes dues són dentoalveolars. En els casos de nasal seguida d' o
clusiva, trobem casos paral·lels al de salt, com per exemple pum [pún], que també 
demostren que, per a l'elisió d'oclusives finals, les consonants han de compartir el 
lloc d'articulació lexic. 

La interacció entre l'assimilació de lloc de nasal s i la simplificació de 
grups consonantics prava que [±dist] és un tret que no intervé en l'assimilació 
de lloc de nasals que actua a nivell lexic. Si consideréssim que [±dist] és pre
sent lexicament i que, com els altres trets de lloc d'articulació, intervé en l'as
similació de lloc de nasals lexica, arribarÍem a una paradoxa. Per als casos com 
punt hauríem de postular que la simplificació de grups consonantics (SGC) s'a
plica abans que la nasal s'assimili: In! no acabaria dentalitzant-se perque, quan 
l'assimilació de nasal (ALN) actuaria, ItI ja s'hauria elidit (i). Per als casos com 
llamp [Áám] i fang [fál)], en canvi, caldria que l'assimilació de ]Joc de nasals 
actués abans que la simplificació de grups conson¡mtics; l'assimilació de nasals 
dóna el context adequat perque la simplificació de grups consonantics pugui ac
tuar (ii). 
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(i) Ipúnti /Áánp/ /fáng/ 

SGC 0 
ALN m IJ 
(Al tres) k 

[pún] *[Áámp] * [fál)k] 

(ii) /púnti /Áánp/ Ifángl 

ALN Il m 1) 
SGC 0 0 0 

* [PÚIl] [Áám] [fál)] 

La solució a la paradoxa anterior és considerar que a nivelllexic el tret [±dist] 
no s'assimila i que la simplificació de gIUpS consonantics actua després de l'assi
milació de nasals. D'acord amb la proposta de trets que hem seguit en aquest lli
bre, aixo és conseqüencia directa del fet que [±dist] no és ('resent lexicament sinó 
que s'introdueix en el nivell postlexic. Anomenarem assimilació de lloc de nasals 
majar (ALNma) la regla d'assimilació de lJoc de nasals que actua abans que [±dist] 
sigui presen!. AixÍ, en un cas com llamp In! és dentoalveolar (no és ni específica
ment dental ni específicament alveolar) i Ipl és labial (ni específicament bilabial ni 
específicament labiodental); l'assimilació de lloc d'articulació de nasals fa que In! 
s'assimili a Ipl i esdevingui labial (,m'). La simplificació de grups consonantics hi 
podra actuar perque els segments implicats són ara homorganics Cmp' esdevé 
'm'). Postlexicament, les regles de defecte introduiran el valor no marcat del tret 
[±dist] (en les derivacions, H[±dist]" indica la inserció d'aquest tre!); per aquest 
procés, 'm' (labial) adquireix el tret [+dist] i esdevé [m] (bilabial). Tot seguit, pre
sentem la derivació de punt, llamp ifang. 

Forma subjacent Ipúnt/ /Áánpl Ifáng/ 

Nivell li!xic 
ALNma n (a. v.) m 1) 

SGC 0 0 0 
pún Áám fálJ 

Nivell postlexic pún Áám fál) 
[±dist] + - + + -+ 

[pún] [Áám] [fál)] 

La formulació de l'assimilació de 1Ioc de nasals majar (ALNma) és la que 
hi ha més avall. (Presentem entre paren tesis una versió simplificada de la regla.) 
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Més endavant es veura que aquesta mateixa regla també té una aplicació post
lexica: 

Regla d'assimilació de /loe d'articulació de nasals major (ALNma): 

[""b 1 [OO~~ [nas] 
~cor ~cor 

+cor -7 opost I Opost 
+ant yant T yant 

falt C falt 

( n -7 laPA] I laPA] ) 

C 

La matriu d'entrada [+nas, +cor, +ant] caracteritza mÍnimament una nasal den
toalveolar, In! (no especificada per al tret [±dist]).1O En el canvi estructural, l'únic 
tret de lloc d'articulació que no s'esmenta és [±dist], perque no és present en la re
presentació lexica de cap consonant. 11 En la versió simplificada de la regla, utilit
zem la notació informal laPA] per representar la identitat de tots els trets presents 
que fan referencia al lloc, o punt, d'articulació lexic; aixo vol dir que afecta tots els 
trets de !loc excepte [±dist]. En el context d'aplicació, la posició de l'element afec
tat és marcat com a coda; amb aquesta referencia a l'estructura sil·labica, no cal dir 
que el segment següent és [-sil]. La incorporació de l'estructura siJ.Jabica en el con
text d'aplicació de la regla permet també explicar per que casos com unió o Denia, 
que per a molts parlants presenten una realització amb diftong ([u.njó], [dé.nja]), 
l'assimilació de !loe de nasals major no s'hi aplica (*[uJljó], *[déJlja]): la nasal es 
troba en posició d'obertura. L'efecte de la regla és el següent: 

Efecte d'ALNma (lexica): 

Segment original Resultat Context Exemples 

n m (labial) LABIAL enva, samfaina 
n n (denloalv.) (a. v.) DENTOALV. fonda,onze 
n U PREPALAT. panxa, diumenge 
(n JI PALATAL no hi ha exemples) 
n IJ VELAR sanguinari, tancat 

lO. No postulem una forma subjacent subespecificada per a lIoc d'articulació (IN!) perque hi ha casos a inte
rior de mOl en que apareixen/ml i IJII davant d'una altra consonant, ¡les nasals no s'assimilen: sofe[mn]e, pa[pSJ. Si 
postuléssim INI i la regla d'assimilació de Iloe de nasals major només esmentés [+nas], la regla afectaria erroniament 
1m! i 1]1/. A més. tal com ja s'ha dit més amunt, aquests casos d'assimilació lexica es comporten exactament igual que 
els casos postlexics d'assimilació de lni, i aixo prova que subjacentment també aquí hi ha lni. 

11. En les propostes en que [±distJ és present Icxicament (cf. Mascaró 1978), la regla d'assimilació de !loc 
de nasals major no PO! esmentar el trel [±distJ, perque, si no, es generarien seqücncies com *[pÚIlJ. Cal notar, pero, 
que en aquesta analisi és totalment arbitrad que de 10lS els Irets de lloc d'articulació sigui [±distJ, i només aquest lrel, 
el que queda exclos de l'assimilació major. 

T 
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Cal que l' assimilació de !loc de nasals major tomi a actuar a nivell postle
xic, perque també es produeixen assimilacions de !loc d'articulació major entre 
mots diferents (cf. porten pa [mp], porten xoeolata [uJl, porten nyores ijlJl]' por
ten corbata [1Jk]), fins i tot si abans ha actuat la regla de simplificació de grups 
consonantics (cf. punt petit [mp], vent xafogós [uJl, punt gros [1Jg]). La regla 
també actua en els mots compostos i prefixats (cf. i[m]posible, eijl]/lil, e[1J]elí
tic, sorprenentment [surpranemmén]). La regla d'assimiJació de !loe de nasal s 
major postlexica és sistematica pero opcional, ja que en un estiJ molt acurat la 
nasal pot no assimiJar-se (cf. porten pa [mp]-[np], punt petit [mp]-[np], sor
prenentment [mm]-[nm]). En el context d'aplicació de la regla també és perti
nent es mentar que la consonant afectada ocupa la posició de coda, perque la re
gla no s'aplica si la nasal ocupa la posició d'obertura (cf. unió [u.njó] pero com
pren iogurts [kom.praJl.ju.yúrs]I2). Cal notar que perque l'efecte de l'aplicació 
postlexica de l'assimilació major sigui el mateix que el de l'aplicació lhica, la 
regla ha d'actuar abans que el tret [±dist] s'insereixi per les regles de defecte.n 
L'efecte de la regla d'assimilació de !loc de nasal s major a nive!l postlexic és el 
mateix que el de nive!l lhic: 

Efeete d'ALNma (postlexiea): 

Segment original Resultat 

n m (labial) 

n n (dentoalv.) (a. v.) 

n !l 

n JI 

n 1J 

Context 

LABIAL 

DENTOALV. 

PREPALAT. 

PALATAL 

VELAR 

Exemples 

porten flors, punt petit, 
impossible 
porten nespres, vent del sud, 
interminable 
porten xocolata, vent xafogós, 
injust 
porten nyores, vent !lefiscós, 
enlla 
porten corbata, punt gros, 
incapa9 

L'assimiJació de lloc de nasal s menor (ALNme) és una regla obligatoria que 
només introdueix precisions a nive!l postlexic sobre el caracter dental o alveolar de 
les nasal s coronals anteriors o sobre el caracter bilabial o labiodental de les nasals 

12. Tal com ja s'ha esmentat ala nota 7, lni en posic!ó de coda seguida de IjI (i també de If.!) pot fer-se como 
pletament palatal (fJlJ) o prepalatal ([O]). Aquests matisos no es lenen en comple en les regles fonologiques que pre
sentem. 

13. Si les regles de defecte jo. haguessin introduH el ¡ret [±distj, lni passaría a ser [-distJ (perque les nasals 
coronals anteriors són, per defecle, alveolars) 1, quan Inl anés seguida potlexicament d'una oclusiva bilabial (com 'p'), 
ALNma, que no afecta el tre! [±dist], la convertiría en [1lJ] (que és la nasal labial [-diSl]): el grup In##pl de porten pa, 
per exemple, esdevindría '11JP'. Aquest resultat intermedi '11JP' esdevindria igualment [mp] per I'efecte posterior (i 
obligatori) de la regla d'assimilació menor, que, tal com veurem a continuació, afecta el trel [±disl] (en l'exemple an
terior, '11J' esdevindria [m] perque les oclusives labials, com 'p', són. per defecte, bilabials; és a dir, [+distj). Hem'pre
ferit, pero, postular que ALNma postlexica s'aplica abans que [±disl] s'insereixi perque, en genera!' se suposa que les 
regles de defecte aCluen sempre tan tard com sigui possible. 
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labials; aquestes precisions són les que introdueix el tret [±dist]. És una regla més 
aviat fonetica que no neutralitza mai distincions subjacents, només ajusta el lloc 
d'articulació de 'm' i de 'n'; per aixo, és obligatoria. La regla d'assimilació de lloc 
de nasals menor actua després de la regla d'assimilació de lloc de nasal s major i, 
com que afecta el tret [±dist], també actua després que les regles de defecte hagin 
introdui't aquest tret en totes les consonants. Presentem aquesta regla només en for
ma simplificada. 

Regla d'assimilaci6 de ¡¡oc d'articulaci6 de nasals menor (ALNme): 

i+nas] -7 [~dist] / __ iaPAJ 
LaPA ~dist 

PA és una manera d'abreujar tots els trets que fan referencia al lloc d'articu
lació excepte el tret [±dist], que és l'únic tret afectat per la regla. La regla només 
s'aplica, doncs, si hi ha homorganicitat pel que fa als trets de punt d'articulació le
xics entre la nasal afectada i la consonant següent. El tret que canvia, [±dist], pel'
metra distingir, en la serie labial ([+lab, +ant]), la labiodental ([-dist]) de la bila
bial ([+dist]) i, en la serie dentoalveolar ([-lab, +ant]), la dental ([+dist]) de l'al
veolar ([-dist]). En la resta de casos en que hi hagi homorganicitat, l'aplicació sera 
vacua; sera sempre vacua en el cas de les velars, de les palatals i de les prepala
tals. L'efecte de la regla d'assimilació de lloc de nasal s menor (ALNme) després 
que s'apliqui la regla d'assimilació de lloc de nasal s major lexica i postlexica 
(ALNma) és el següent ("segment original" fa referencia al segment que hi ha un 
cop que s'ha aplicat ALNma postlexica i que s'ha inserit [±dist] per defecte): 

Efecte d'ALNme (postlexica): 

Segment original Resultat Context Exemples 

m (bilab.) m (a.v.) BILABIAL enva, porten pa, impossible 
m (bilab.) 11J LABIODENT. samfaina, porten flors, infeli, 
n (alv.) lJ DENTAL fonda, porten torrons, interminable 
n (alv) n (a. v.) ALVEOLAR onze, pOIten nespres, innecessari 
!l !l (a. v.) PREPALAT. panxa, pOlten xocolata, injust 
J1 J1 (a.v.) PALAT. porten nyores, enllii 
1) 1) (a. v.) VELAR punt gros, incapa, 

Presentem a continuació la derivació de fonda, enva i porten flors; només 
s'il·lustren els processos relacionats amb l'assimilació de lloc de nasals. (A nivell 
postlexic, "[±dist]" indica la inserció del tret [±dist] a totes les consonants a través 
de les regles de defecte; els símbols "+" i "-" a sota de cada consonant indiquen 
si les consonants serien marcades com a [+dist] o com a [-dist] per les regles de 
defecte.) 
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Forma subjacent /fónd+a/ /Anbán/ /p6rt+A+n##f16f+z/ 

Nivel! lexic 
ALNma n (a. v.) m 
(Altres) ~ 0 0 s 

fónd0 Ambá p6rtAn##f16s 

Nivel! postlexic fónd~ Ambá p6rtAnf16s 
ALNma n (a. v.) m 
[±dist] -+ ++ + -+ +-- -
ALNme lJ m (a. v.) 11J 
(Altres) ~ ~r ~ 

Forma fonetica [fólJd~] [~mbá] [p~rt~nJf16s] 

Un deIs retrets que en fonologia generativa s'ha fet al madel classic é? la i~
possibilitat de justificar els canvis que descriuen les regles adequadament. Es a dlr, 
les reales com 1'assimilació de lIoc de nasals major i 1'assimilació de lIoc de nasals 
meno; diuen que passa pero no expliquen per que: per q~e intervenen conjuntament 
aquests trets i no uns allres?, per que és més probable que aquest gr~p de trets. ac
tUl unitariament en les llenoües del món i no uns altres?, per 'que ht ha combma
cieos de trets que no actue; mai de manera unitaria en les regles? IntuHivament la 
resposta és obvia: en les assimilacions, els segments qu~ ~'adapten aIs s~gr:nents ad
jacents en manlleven el trets referits a aquestes caractenstIques, caractensttques que 
semblen formar subconjunts segons a que fan referencia (el subconjunt deIs tr~ts de 
lIoc d'arlÍculació, el deIs de mode, etc.). Aquesta mancan,a es va superar, dms la 
teoria autosegmental, amb el madel anomenat "geometria de trets", que reconeix 
una oroanització jerarquica (o geometrica) en ¡'estructura interna deis segments; 
aquest: oroanització interna permet simplificar la formulació deis processos i expli
car-los d':na manera naturaL En el model generatiu classic, els segments eren ma
trius no ordenades de trets; en geometria de trets, en canvi, els trets s'organitzen 
jerarquicament en subconjunts. L'assimilació de lIoc de les nasals, tan freqüent en 
les lIengües del món, prova que els trets referits a lIoc d'articulació for~e~ un d'a
quests subconjunts i, encara; que aquest té dos nivelIs: el que fa referenCia al lIoc 
d'articulació major (labial, coronal i velar) i el que matisa aquests lIoes d'artICula
ció. Es considera, en conseqüencia, que hi ha un node PA (referit a punt d' artieu
lació) oral que distingeix entre els articuladors, o zones de la cavilat bucal, impli
cals en la realització d'un seament (LABIAL, CORONAL, DORSAL) i els trets, que de-a . 
penen d'aquests articuladors, que especifiquen quins són els elen:ents actIus que 
determinen la eonfiuuració de cada segment (per exemple, arrodomment o no deIs 
lIavis, expressat pettret [±arrod], que depen de l'articulador labial, o elevació o no 
del cos de la lIengua cap al paladar, expressat pel tret [±alt], que depen de l' articu
lador dorsal). El node PA (oral) té l'estructura interna següent (vegeu Lloret et al. 
1991, per a una explicació succinta d'aquest model, i Kenstowicz 1994, per a una 
informació global, i actualitzada): 
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PA 

LABIAL CORONAL DORSAL 

I A ~ 
[±arrod] [±anI] [±disI] [±alI] [±baix] [±post] 

Presentem a continuació la caracterització específica de les nasal s implicades 
en l'assimilació de lIac en cataIa: 

[m] [n)] [q] [n] [O] 

PA PA PA PA PA 
I I I I I 

LAB LAB COR COR COR 
I I ~ ~ ~ 

[+arrod] [-arrod] [+ant] [+dist] [+ant] [-dist] [-ant] [+dist] 

[)1] [D] 

PA PA 
I I 

DOR DOR 
~ ~ 

[+alI] [-baix] [-post] [+alt] [-baix] [+post] 

BIs segrnents coronals experimenten, en general, més canvis que no pas d'al
tres; és a dir, s6n afectats pels processos fonologics amb més facilitat: en el cas de 
l'assimilació de 1I0c de nasals que acabem de veure, per exemple, In! (a diferencia 
de 1m!, amb articulador LABIAL, i de IJlI, amb articulador DORSAL) s'assimila a qual
sevollloc d'articulació; en la secció §5,2,2, també veurem al tres pl'Ocessos assimi
latoris que afecten només les coronals, Aixó és així perque, universalment, el 1I0c 
d'articulació menys marcat és el coronal. Aquesta observació ha fet considerar que 
CORONAL és un articulador no especificat, cosa que formaIment es pot interpretar 
com una manca d'especificació deIs trets que en depenen. que s6n els que matisen 
el 1I0c d'articulació. D'acord amb aquesta praposta, la caracterització subjacent del 
node PA deIs segments coronals seria la segUent: 14 

PA 
I 

COR 

En el model autosegmental, les assimilacions s'interpreten com la perdua de 
característiques del segment que s'assimila (perdua que s'indica en les represen
tacions amb una doble ratlla sobre la línia de la qual penja el nade desassociat) i 
l'escampament de les característiques adoptades del segment al qual s'assimila 

14. El earacter menys marcat de coronal rumbé s'ha interpretat eom l'absenciu total del node corWNAL en la 
representació subjacent. Al final d'aquest apartat veurem, pero, que aquesta interpretació més radical plameja proble
mes en alguns casos. 
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(escampament que s'indica en les representacions amb una Unia discontínua).15 
Assurnint que subjacentment In! nornés presenta el node CORONAL, el procés d'as
similació de lIoc de nasals s'interpreIa com la desassociació del nade PA/cORO
NAL de la nasal en posició de coda i l'escampament delllocd'articulació (nade 
PA amb tat el que en depengui, que aquÍ representern cam a "a") del segment sc
güent (X), 

Procés (assinzilaei6 de /loe de les nasals): 

Noteu que en la notaCÍó autosegmental, tots els nades (fins i tot els que con
tenen informació prosodica, coro coda) depenen d'una unitat X, que representa una 
unitat temporal, la que ocupa en el temps un segment fonic: un segment curt ocupa 
una unitat temporal (X), un segment geminat ocupa dues unitats temporals (XX), El 
nade PA no té contingut per se, només és una etiqueta; aixo vol dir que quan és pre
sent en la formulació d'un procés no pot ser buit sinó que hi haura altres nades que 
en dependran (cosa que, per exemple, hem representat explícitament com a "a," en 
la formulació del procés d'assimilació de nasals), Aquesta interpretació del nade PA 
fa que no es pugui distingir si l'operaci6 afecta el node PA o un articulador concreto 
En l'assimilaci6 de nasals aquesta ambigüitat es produeix amb la desassociació de 
PAlCORONAL: si es desassocia el nade CORONAL, el nade PA també desapareixera 
perque ja no tindra contingut articulatori; aquesta operació equivaI a desassociar di
rectament el nade PA (que és com ha hem presentat en la formulació del procés). 

L'assimilació de 1I0c de nasals s'aplica lexicament i postlexicament Ua s'ha 
argumentat anteriorrnent la necessitat que aquest procés actui' lexicarnent i postlexi
cament a causa de la interacció amb la simplificació de grups consonilntics), Així, 
per exemple, en el cas de sanifaina i de porten flors es desassocia el nade PAlCOR 
de In! i se li escampa el nade PA de la Ifl (que és LAB i [-an'od]); en el primer cas, 
el procés té 1I0c lexicament i, en el segon, postlhicament. De forma simplificada 
les derivacions serien les següents: 

sa/nfJaina Procés ¡exic: In fl 

X X 
+",J 

COR LAB 
I 

[-arrad] 

Resultat: [nJI] 

15. En el model aUlosegmenlal, tOIS els processos assimilatoris s'inrerprerell com a processos d'escampament. 
Així, I'assimilació de sonoritat vista en l'aparta! anterior s'interpretaria com un escampamelll dellrel [±son]. 
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porte/n##f/lors Frocés postlexic: n f 

X X 
f>,j 

Resultat: [nJf] 

COR LAS 

I 
[-arrod] 

Hi hauria un altre procés d'assimilació, que anomenarern assimilació de lloc 
de nasals (quasi) identiques, que només actuaria postlexicament i quan els arlicula
dors fossin iguals (o tots dos LAS o tots dos COR o tots dos DOR). L'efecte superfi
cial d'aquest procés seria l'adopció, per part del segment afectat, deis trets que de
penen de l'articulador del segon segment. Així, per exemple, a portem flors el pri
mer procés d'assimilació de nasals no podria actuar perque 1m! no és coronal, sinó 
labial. Sí que actuaria, en canvi, l'assimilació de 1I0c de nasals (quasi) identiques, 
perque tant 'm' com 'f són labials (ambdues presenten un articulador LAS). De for
ma simplificada, la derivació de portemflors seria aquesta: 

porte/m##f/lors Frocés postlexic: m f Resultat: [nJf] 

X X 
f'··,.j 
LAB LAB 

I I 
[+arrod] [-arrod] 

Quan el segment següent és prepalatal (cf. panxa), l'articulador CORONAL de la 
prepalatal ja té subjaeentment trets dependents i, per tant, la derivació sera similar 
a la de samfaina. Quan el segment següent és també una coronal no especificada 
subjaeentment per als trets dependents (ef. onze, fonda), els trets eorresponents s'in
troduiran al final de la derivació, postlexieament, per les regles de defecte (aquesta 
inserció de trets s'indica en les representacions amb una línia discontínua): si la 
eonsonant és oclusiva, l'artieulaeió menys mareada és la dental, [+ant, +dist]; en les 
altres series, la menys marcada és Palveolar, [+ant, -dist]. Vegeu, a continuació, les 
derivaeions simplifieades deis exemples anteriors: 

palnSla Frocés !exic: 

o/nz/e Frocés lexic: In z/ 

In SI Resultat: [nS] 

X X 
f"·,j 

COR COR 

~ 
[-ant] [+dist] 

Regles de defecte: n z Resultat: [nz] 

X X 
~ 

COR 
,A, , " 

[+ant] [-dist] 
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fo/nd!a Frocés !exic: In d! Regles de defecte: n d Resultat: [IJd] 

X X 
~ 

COR 

[+ant] [+dist] 

En el cas de Ind! (i també de Intl), ens podríem preguntar per que el grup aca
ba adquirint per defecte les especificacions propies de la dental, 'd', i no pas les de 
I'alveolar, 'n'. De fet, les regles de defecte provocarien propiament una escissió pre
via del grup 'nd' (lligat al nade COR de 'd' per l'aplicació del procés primer d'assi
milació) i atorgarien, per defecte, els trets d'alveolar a 'n' i els trets de dental a 'd'. 
Una nova aplieació del procés d'assimilació de 1I0c de nasals desassociaria el 1I0c 
d'articulació de 'n' i li escamparia el de 'd' (ara ja plenament especificat com a 
dental). (Per a més detalls sobre aquest pas, vegeu Mascaró 1987b.) 

Quant a la no-especificació plena deis segments coronals, cal esmentar pro
postes autosegmentals alterna ti ves que consideren que subjacentment són absents 
no només els trets dependents de l'artieulador CORONAL sinó tot el node CORONAL; 

és a dir, les eoronals no tenen PA subjacentment (vegeu Palmada & Serra 1991 i 
Palmada 1994, per a una aplieaeió al eatala). El problema que presenta aquesta al
ternativa és que si el node CORONAL és del tot absent, no el; pot explicar per que hi 
ha processos que fan referencia a l'homorganicitat. N'hem vist un exempIe amb la 
simplit1cació de grups consonantics (SGC). La simplificació de grups consonantics 
exigeix que els segments siguin lexicament homorganics; és a dir, exigeix que tin
guín el mateix lloc d'articulació lexic. Si les alveolars nasals i les oclusives den
tals estan eompletament subespeeifieades respecte allloc d'artieulació, l'homorga
nicitat no es pot establir i, per tant, SGC no s'aplicaria, erroniament, a casos com 
punt ([pún], *[púDt]), que hem vist abans. (Per a una explieaeió més amplia sobre 
els problemes que plan teja la subespecifieació total del node CORONAL, vegeu Ste
riade 1995.) 

5.2.2. ALTRES ASSIMtLACIONS DE LLOC D' ARTICULACtÓ 

En catala central, les oclusives dentals ItI i Idl en posició de coda assimilen el 
lloc d'articulació d'una consonant següent. 16 En els exemples de (i) la seqüencia re
sultant és sorda; en els de (ii), la seqüencia resultant és sonora. 

(i) [pp]: 
[tt] : 
[kk]: 

dit petit, ratpenat, pot pagar 
gat tafaner, fred terrible 
fet cabdal, Setcases, estimat Caries 

16. No hem inclos aquí els casos de ItI i Id! seguides de semivocal fj] o [w], perque presenten malta varia
ció: ItI i Id! poden experimentar assimilació de Hoc com la que estem descrivillt (ef. fJj] a se! ¡aies i [gw] a set 
whiskys), o assimilar-se de! tot (solloritat, !loe i mode; ef. [ww} a se! whiskys), o mantenir només I'oclusió i conver
tir-se en una oclusiva glotal (ef. [?j} a se! jales). Tampoc no analilzarem aquí les formes específiques d'algunes zones 
de Girona en que l'assimilació de lloe de les oclusives no esta restringida al cas de les dentals: capdaval! [kaddJBá,\], 
eapgirar Ikad3irá] (vegeu exercici 3 d'aquest eapítol), 
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(ii) [bb): 
[dd): 
[gr): 
[gg): 
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got buit, ciutat belga 
pot d' aram, soldat despistat 
petit rancor, ciutat rnssa 
xicot galant, ha menjat galetes 

Quan ItI i Id! van seguides de nasal o de lateral (iii), l'efecte d'aquest procés 
d'assimilació de Iloc queda sovint emmascarat perque també hi actua un procés 
d'assimilació de mode, que s'explica a §5,3, Quan ItI i Id! van seguides d'una fri
cativa (iv), el resultat finalés una africada (ignorem aquí el procés de geminació 
que afecta les africades en determinades posicions; el procés d'africació i el de ge
minació de les africades s'expliquen a §6,1,3), 

(iii) [mm): 

(iv) 

[nn): 
[¡1J1): 
[ll): 
[ÁÁ): 

[pf]: 
[ts): 
[dz): 
[tJl: 
[d3): 

gat marró, ciutat meravellosa 
gat negre, fred nefast 
set nyores, cunyat nyicris 
pot lacat, ha begut líquid 
nét Ilaminer, soldat Ilicenciat 

pot frances, ha cantat flamenc 
gat siames, setciencies, pot sentir 
tot zeros, pot zigzaguejar 
gat xines, ha comprat xocolata 
set gegants, estimat Josep 

L'assimilació de Iloc que afecta ItI i Id! és un procés postlexic, La fonnula
ció de la regla és la següent (entre parentesis es dóna una versió simplificada de 
la regla): 

Regla d'assimilaeió de !loe d'oclusives (ALO): 

alab 

[-sont] 
~cor 

-cont --7 ypost I 
+cor oant 

Ealt 
i;dist 

( tld [aPA] I --7 

T 
e 

+cons 
alab 
~cor 
ypost 
oant 

e ealt 
i;dist 

[aPA] ) 

La matriu d'entrada, [-sont, -cont, +cor], caracteritza un segment oc1usiu 
coronal; no cal matisar més el lIoc d'articulació de 1'0c1usiva perque, excepte 
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les dentals C't' i 'd'), totes les altres oclusives coronal s (és a dir, les alveolars 
'!' i 'g', les prepalatals '9' i T i les palatals 'c' i 'J') escreen justament per 
l'aplicació de la regla d'assimilació de Iloc d'oclusives i, per tant, no són pre
sents a l'estructura a la qual s'aplica la regla (vegeu, més avall, l'efecte de la 
regla d'assimilació de Iloc d'oclusives), La incorporació de l'estructura sil,la
bica en el context d'aplicació de la regla permet d'excloure casos com tres, en 
que l'oclusiva, que ocupa la posició d'obertura, es manté dental malgrat el 
caracter alveolar de la bategant següent: [trésJ, ·Uds), Els trets assimilats són 
tots els que fan referencia alIloc d'articulació de les consonants, incloent-hi el 
tret postlexic [±dist); caldra, doncs, que la regla s'apliqui després que aquest 
tret hagi estat introduH per les regles de defecte, La regla no afecta les africa
des (cf. pots venir [p~dzBgní]) perque la representació especial que hem atri
bui'! a les africades, amb dues especificacions per al tret [±cont) (les africades 
són [-cont +cont), cf. §5,1.1), fa que l'especificació del tret [±cont) de l'afri
cada que queda en contacte amb la consonant següent sigui la de la dreta, que 
és [+cont), 

Presentem, a continuació, l'efecte detaIlat de la regla (i altres efectes poste
riors): 

Efeete d'ALO: 

Segment original Resultat 

tld [p]/[h) 

tld [p] 
tld [t]/[d] (a.v.) 

t/d [1]/[g] 

tld [9]/[J] 

t/d [c]/ij:] 

tld [k]/[g] 

Context 

BILABIAL 

LABIODENT, 

DENTAL 

ALVEOLAR 

PREPALAT, 

PALATAL 

Ve'1/}-1c.. 
A~ 

, 

Exemples i efeetes posteriors 

dit petit, got buit 
gat marró (i ass, mode: [mm]) 
pot frances (i africació: [Pfl)17 
gat tafaner, pot d'aram 
petit rancor, ciutat russa 
gat si ames, tot zeros (i africació: 

[ts)/[dz]) 
gat negre, pot lacatlS (i ass. mode: 

[nn]/[ll]) 
gat xines, set gegants (i africació: 

[tJl/[d3]) 
set nyores, nét Ilaminer (i ass, mode: 

[¡1J1]/[ÁÁ]) 
fet cabdal, xicot galant 

17. O'acord amb les convencions establertes per l'associació fonelica internacional, en la representaci6 de les 
africades no notem el carllcter homorganic de la pan oc1usiv,t (Per a més informaci6 sobre qlieslions de notació, ve
geu Bonet, L10ret & Mascaró 1997). 

18, No malisem aquí qüestions de detall fonetic. Recasens (1993), per exemple, precisa que en el cas deis 
grups t/d+lln ['articulaci6 resultant del grup no és del tot alveolar (que és el que representa la nostra regla, [\I!] i [go]) 
sinó un !loe d'articulació apica! (com [1] i [n]) pero inlermedi entre les delHs ¡ la zona alveolar. Si hi ha, pero, assi
milació de mode, el grup geminat resultant és obligatoriament alveolar ([11], [nnJ), 
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A continuació, en les derivacions de pOI pelit i de pOI pagar, es mostra la in
teracció entre ensordiment d'obstments final s (EOF) i assimilació de lloc d'ocJusi
ves (ALO); a nivell postlexic, "[±dist]" indica la inserció del tret [±dist] a totes les 
consonants mitjan9ant les regles de defecte. (A §5.4 es presentaran amb detall al
tres derivacions amb efecte final de geminada que resulten de l'aplicació de diver
sos processos.) 

Forma subjacenl Ip6t##pAtítl Ip6d##pág+á+rI 

Nivell lexic 
EOF t (a. v.) t (a. Y.) t 
(Altres) ~ 0 

p6t##pAtít p6t##pGgá 

Nivell posflexic p6tpAtít p6tp~gá 
[±dist] +++ ++ +++ + 
ALO P P 
(Altres) o G o y 

Forma fonetica [popp~tít] [poppGyá] 

L'assimilació de lloc que afecta les oclusives dental s en posició de coda és 
una regla postlexica i, per tant, s'aplica sistematicament. Presenta certa opcionali
tat perque en estil molt acurat J'assimilació pot deixar d'aplicar-se en el cas de les 
labials i de les velars (cf. poI venir [db]-[bb], poi callar [tk]-[kk], poI mentir 
[dm]-[mm]). En els gmps de coronal s, J'assimilació de 1I0c es produeix sistema
ticament (cf. sel nyores IJJl]-[)1Jl], en que J'assimilació de mode és opcional, pero 
no la de lloc d'articulació). Si volguéssim donar compte d'aquest fet formalment, 
podríem desglossar la regla d'assimilació de lloc d'oclusives en dues regles: una 
d'obligatoria, que només afectaria ItI i Id! seguides de segments coronals, i una al
tra d'opcional, que afectaria ItI i Idl seguides de segments amb altres lIocs d'arti
culació (vegeu l'exercici 4 d'aquest capítol). Veurem més endavant que l'assimila
ció postlexica de lloc d'articulació que afecta 111 és també obligatoria j només té 
efectes en la serie coronal. No és estrany que l'assimilació es produeixi preferible
ment en el cas de les coronals, que, tal com hem vist en la secció anterior, són les 
consonants menys marcades pel que fa allloc d'articulació. (Al final d'aquesta sec
ció veurem que, com en el cas de l'assimilació de lloc de les nasals, en l'analisi 
autosegmental aquest fet és cmcial perque es produeixin assimilacions més facil
ment.) 

No hi ha evidencia clara que l'assimilació de 1I0c de ItI i Id! actui" a I'interior 
de morfema. Per a la major part deIs parlants, l'anglicisme fUlbol [fubb61J, per 
exemple, no té variants de realització sense assimilació de 1I0c (*[fudb61]). En 
aquest cas, la forma subjacent és IfuPb6I1, amb la primera oclusiva amb el valor de 

-
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sonoritat subespecificat i amb lloc d'articulació labial (i no pas IfuTb5I1), perque 
la regla d'assimilació d'ocJusives, que afecta les coronals, és opcional quan la con
sonant següent no és coronal i en aquest cas, en canvi, hi ha una sola realització 
possible: [fubb51].'9 

Alarcos (1953), dins el model estructuralista, esmenta que en aquests casos 
se suprimeix l'oposició de lIoc d'artÍCulació, a més de la de sonoritat, i aixo pas
sa tant a l'interior de mol com entre mots diferents: IOt bé [tobbé], s'hafet elar 
[safekklá]. Interpreta, dones, la primera consonant com un arxifonema oclusiu 
que no té especificat ni la sonoritat ni el lloc d'articulació; la realitzaci6 final 
d'aquests arxifonemes dependra de les característiques de les consonants se
güents. 

L'altra assimilació de lloc d'articulació que es produeix postlexicament afec
ta, de forma obligatoria, 111 seguida de consonant dental o prepalatal (i): 

(i) [!t] I [Id]: 
[!Sl I (!3]: 

alta, saldo, col tendra, sol daurat, maldecap 
Elx, aIgebra, cal xiscJar, sol jugar, malgirbat 

Quan la consonant següent és una palatal (l1J, IJ1I o IjY), el grau de palatalit
zació que assimila 111 és molt variable: pot anar des de la no-assimilació (mo[1 
Jl]icris) a l'assimilació parcial (mon Jl]icris, mon Á]uent) o a l'assimilació total 
(mo[Á Á]uent) (cf. Recasens 1991). El grau de cohesió sintactica entre els elements 
sembla ser un factor determinant per a l'assimilació plena (per aixo, per exemple, 
la lateral de l'article el sol as similar completament ellloc d'articulació del segment 
següent). Nosaltres hem optat aquí per analitzar les realitzacions més freqüents que 
es donen en la parla co¡'¡oquial del catala central, que són les que es presenten a 
(ii): hi ha assimilació de 1I0c en el cas de 111 seguida de /Á/ i IJ1I i no hi ha assimi
lació en el cas de 111 seguida de Ij/: 

(ii) [ÁÁ]: 
[ÁJl] (-[)1Jl]): 
[Ij] (*[Áj)): 

el llac, col llombarda, peI-IIarg 
el nyanyo, molt nyigui-nyogui 
el iaio, vol iogur! 

La regla d'assimilació de lloc de laterals (ALL) que dóna compte de les rea
litzacions de (i) i de (ii) és la següent: 

19. Hi ha alguns parlunls que presenten dues variants de rea!ització en mots comfutbol, una amb ass~m~!ac~6 
de lloc ([fubból]) i ulIa altra sense ([fudb6!]). En aques! cas, la forma busica seria IfuTb511: si la regla d'assumlac¡ó 
de !loe d'oc!usives s'aplica, el resulta! és [bb]; si no s'aplica, el resulta! és [db]. 
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Assimilaeió de l/oe de laterals (ALL): 

[
aan] 

-7 ~a¡t 1_ 
ydISt ~

+eons 
+cor 
aunt 
~alt 
ydist 

La matriu d'entrada, [+Iat, +eor, +ant], earacteritza una lateral dentoalveolar; 
la regla, pero, no afecta mai les laterals dentals perque, de fet, [j] es crea amb l' a
plieació de la regla d'assimilació de 1I0c de laterals (i, per tant, no és present a ¡'es
tructura a la qual s'apliea la regla). El eanvi afecta els trets [±ant], [±alt] i [±dist] 
perque aquests són els trets que creen les distineions entre alveolar ([+ant, -alt, 
-dist]), dental ([+ant, -alt, +dist]), prepalatal ([-ant, -alt, +dist]) i palatal ([-ant, 
+alt, +dist]). Com que el eanvi afecta el tret [±dist], cal que aquest tret ja hagi es
tat introdui't postlexieament per les regles de defeete. La deseripeió estructural es
menta el tret [+cor] per al segment que segueix el segment afeetat perque 11/ no
més s'assimila dins la serie coronal (dental, alveolar, prepalatal i palatal); també 
esmenta [+eons] perque I'assimilació no es produeix davant de I'aproximant Ijl (ef. 
el iaio [Ij], * [Áj]). No cal fer referencia a la posició de coda siJ.labiea del segment 
afeetat perque ja es diu que el segment següent és [+eons] i, en catala, [1] seguida 
de consonant no és una obertura admissible. L'efeete de la regla d'assimilació de 
1I0e de lateral s és el següent: 

Efeete d'ALL: 

Segment original Resultat 

[j] 
[1] (a. v.) . 

[!] 
[Á] 

Context Exemples 

DENTAL alta, saldo, col tendra, maldulls 
ALVEOLAR al,ar, polze, balneari, bol negre 
PREPALAT. Elx, algebra, cal xiselar, malgirbat 
PALATAL pel-llarg, molt nyigui-nyogui 

Les regles d'assimilació de lloe de Il! que presenten Wheeler (1979) i Masea
ró (1978) creen matisos en el grau de velarització de Il! segons el eontext en que 
acorren. Tots dos autors reeullen el majar grau de velarització de la lateral (que 
transeriuen amb el símbol [tD davant d'una eonsonant velar (cf. líquid [líkit], pero 
falca [fátko] ) amb l'ús del tret [±post]: [tI seria una lateral [+eor, -alt, +post, 
-dist]. Wheeler (1978) estén el eontext de velarització de la lateral a altres casos, 
tots ells relacionats amb la presencia de segments [+post]. 

La regla d'assimilaeió de 1I0e de laterals és sistematiea perque és postlexiea; 
és, a més, de earaeter obligatori. A diferencia de I'assimilació de lIoe de nasals, no 
cal desglossar-Ia en dues regles diferents, ja que I'assimilació de 1I0e de laterals no
més es produeix entre eoronals. A nivell lexie encara no s'ha especifieat si I'arti
eulació és dental o alveolar (amb el tret t±dist]); per tam, la regla de simplifieació 
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de grups eonson¡mties (SGC), que és lexica, aetua, se~s~ problemes, perque a ni
vell lexie les dues eonsonants implieades són homorgaOlques. P:esentem a ~ontI
nuació le.s derivacions eomparades de punt i molt, d'una banda, 1 de puntal ~ I~ol
ta, de l'altra. L'ordre entre l'assimilació de Iloe de nasals menor (ALNme) 1 1 as
similació de Iloe de laterals (ALL) no és rellevant. 

Forma subjacent Ipúnt! Imóltl Ipúnt+ál! lált+al 

Nivel! lexic 
ALNma n (a. v.) n (a. v.) 

SGC 0 0 
(Altres) u :l 

pún mól puntál áltg 

----- - - - -------- - - - - ---------------------------------------------------------------------

Nivel! postlexic pún mól puntál áltg 

ALNma n (a. v.) 

[±dist] + - + - + -+ - -+ 

ALNme 11 
ALL 

Forma jonerica [pún] [mól] [pu 11tá l] [á!tg] 

L'analisi autosegmental en geometria de trets que s'h~ pr?P?sat, ~ §5.2.1 pe: a 
l'assimilaCÍó de lloc de nasals es pot estendre als casos d aSSlmIlaelo de lloe d 0-
clusives (ftl i Idl) i de laterals (fl/). El procés d'assimilació que ,s'havIa postulat per 
a les nasals (p. 139) feia referencia explícita a [+nas]. El proe.es es pot leformular 
de manera que afecti conjuntament les nasals, les oclusives 1 les laterals; només 
ealdra substituir [+nas] per [-cont]: 

Procés (assimilacló de l/oc deIs segments no continus): 

L'assimilació de lloc deIs segments [-cont] s'interpreta. u?i.t~iament, C?n;e~a 
desassoeiació del nade CORONAL deIs segments [-cont] en poslelO de eod~: 1 '6 
eampament del lloe d'artieulació (nade PA) del segment següent (X). La ~n:tleael 
del procés d'assimilació de lIoc fa que aquest actur lex~cam~~t 1 postlexJCa~:~ 
també en el cas de les oclusives i de les laterals. A contmuaclO donem, de fo 
simplificada, les derivacions de PO! car, PO! taca! i alta: 
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po/t##k/ar Procés postlexíc: k Resultat: [kk) 

X X 
f'''J 

COR DOR 

~ 
[+alt) [-ba] [+post) 

po/t##tlacat Proeés postlexic: t Regles de deJeete: t Resultat: [tt) 

X X 
~ 

COR 
,,/" ..... , 

[+;nt] [+'Úst) 

a/It!a Proeés lexie: 1 I t 1 Regles de deJeete: Resultat: [jt) 

X X 
~ 

COR 
,A, , , 

[+~nt) [+dist) 

. quan d segment següent és velar (cf. pot ear), I'articulador DORSAL de la ve
lar Ja te subJacentment trets dependents: s'escampa I'articulador i, amb ell, els trets 
que, en depenen. Quan el segment següent és també una coronal no especificada 
subJa~entment per als trets dependents (cf. pot taeat), els trets corresponents s'in
trodUlra,n al ,fin~1 de ;a derivació (postlexicament) per les regles de defecte: si la con
sonant es oclu~lva, I artlculacló menys marcada és la dental, [+ant, +dist). En el cas 
de lat~ral s~gulda ?e dental, com lIt! a alta, el grup acaba adquirint per defecte les 
especlficaclOns proples de la dental, 't', i no pas les de I'alveolar '1' perque' tal 
com]U s'ha expl c t §52 1 I " , d 1 C1 " • I a a ", es regles de defecte provocarien primer una escissió 
~ or~p Jt (Ihgat al node CORONAL de 't' per I'aplicació lhica de la regla d'assi

mll.aCIO) I ato:gar~:n, per defecte, els trets d'alveolar a '1' i els trets de dental a 't' 
u~adno,~~ ~phcaclO delprocés d'assimilació de 1I0c desassociaria ellloc d'articula: 
CI , e I h escampana el de 't' (ara ja plenament especificat com a dental) (Per 
a mes. detalls sobre aquest pas, vegeu Mascaró 1987b.) La consonant 11/ no ~s pot 
asslffiilar 01 a una labIal ni a un 1 ' . . . a ve af perque es creanen seoments (IateraIs biIa~ 
bIal~ 1 lateraIs velars) inexistents; per tant, en aquests casos l'a~similaci6 queda bl~ 
quejada: -

* 1 p/b *1 k/g 

X X 
f'"J 

COR LAB 

X X 
f"',J 

COR DOR 

L'aplicació unitaria de I'assimilació de 1I0c d'artl'culacl'ó fa I ro 1 veure q uc es CO~ 
t' n~ s ~o est~n ple?ament es~e~ificades subjacentment, motiu pel qual aquestes ar
ICU aClOns s asslrnlIen més faCllment que d'altres: en el cas de les nasals, havfem 
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vist que lni (a diferencia de Iml, labial, i 1]11, dorsal) s'assimilava a qualsevol 1I0c 
d'articulació; en el cas de les oclusives i de les laterals també són les coronals (ltI, 
Id! i 111) les úniques que s'assimilen. Sobre el problema que planteja la subespecifi
cació total del node CORONAL, vegeu §5.2.1. 

5.3. Assimilació de mode 

Una oclusiva a final de mot seguida d'una consonant homorgimica nasal o la
teral nonmalment adquireix la nasalitat o la lateralitat de la consonant que la se
gueix. Aquest és un procés postlexic opcional. Evidentment, s'aplica també en 
mots prefixats i en mots compostos. L'homorganicitat pot ser subjacent o fruit deis 
processos d'assimilació de 1I0c explicats a §5.2; cal, doncs, que aquest procés ac
tUl després de les assimilacions de 1I0c. 

[mm]: 

[nn]: 
[p.J1]: 
[11]: 
[ÁÁ]: 

sap música (lb##mI), escup molt (/p##m/), submarí (lP##m/) 
ciutat meravellosa (ld##m/), gat marró (lt##m/), sotmetre (1T##m/) 
fred nefast (ld##nI), gat negre (lt##nI), pitnegre (lt##nI) 
cunyat nyicris (ld##J1l), set nyores (lt##J1l) 
pot lamentar (/d##l!), pot lacat (/t##l!) 
soldat lIicenciat (ld##ÁI), nét lIaminer (lt##ÁI) 

L'assimilació de mode afecta els trets [+nas] i [+lat], que són adoptats pels 
segments oclusius (que són [-sont, -cont]) homorgimics amb un segment següent 
(aquí fem servir la notació informal [aPA] per representar la identitat de tots els 
trets que fan referencia al 1I0c d'articulació). Aquest procés s'aplica després que 
l'assimilació de 1I0c que afecta les oclusives Itl i Idl (ALO) hagi actuat, creant se
quencies homorganiques. La regla no ha d' esmentar explícitament que el segment 
afectat es troba en posició de coda, perque en cataE, només hi pot haver una nasal 
o una lateral s~ja~ d'una altra consonant homorganica heterosil·labicament (no l"'G:,~k. 
hi ha casos, per exemple, d'obertures amb oclusiva i lateral homorganiques, o qua-
si homorgimiques: *[tI], *[dl]). La regla d'assimilació de mode (AMo) és postle-
xica i opcional; és a dir, s'aplica sistematicament, pero el grau de cohesió sintacti, 
ca deis elements implicats, l'estil de parla i/o el tempo fan que la regla de vegades 

no s'apliqui. 

Assimilació de mode (AMo): 

[

-sont] 
-cont 
aPA 

[1 +nas)J 
-'; {[+nas]} I __ +lat 

[+lat] aPA 

L'homorganicitat deis segments implicats és imprescindible perque el procés 
s'apliqui. No hi ha assimilació si els segments no són homorganics: rep notícies 
[bn], *[mn]; bec líquid [gl], *[11] (d'acord amb l'analisi que hem proposat, tam-
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poc no hi ha assimilació a clau [kláw] pel mateix motiu). Cal notar que el pas 
d'oclusiva a nasal o a lateral implica automaticament el can vi de [-sont] (de 1'0-
clusiva original) a [+sont] (de la nasal o de la lateral resultant). Aquest procés 
d'assimilació de mode sempre comporta un efecte d'assimilació total; per aques
ta raó, il·lustrem l'efecte del procés a la secció següent (§5.4 Efectes d"'assimi
lació total"). 

~a regla d'assimilació de mode no afecta les africades: a pots negres 
[p~dzn¿yfGs], per exemple, en que l'africada i la nasal són homor"imiques, l'a
fricada no s'assimila a la nasal. La caracterització més tradicional d:les africades 
com a segments [-cont, +RR] faria que aquesta regla s' apliqués erroniament a les 
africades. Caldria, doncs, reformular la regla i substituir la matriu d'entrada per la 
matnu [-sont, -RR], que faria referencia exclusiva a les oclusives. A §5.5, s'ar
gumentara, pero, que aquesta caracterització de les obstruents planteja problemes 
per.al procés d'espirantització i, per aixo, aquí hem optat per una representació es
pecIal de les afncades, com a segments amb dues especificacions per al tret 
[±cont]: les africades són [-cont +cont] (cf. §5.1.1). En aquest cas, la regla d'as
similació de mode no s'hi aplica perque la part que queda en contacte amb la con
sonant següent és la part [+cont], tal com s'iJ.lustra a continuació amb el contac
te entre [dz] i [n] de gats negres: 

n 

[ 

~~i~ns] [~~i~n] 
-sont +sont 

-cont: +cont -c~nt 
Com en el cas de l'assimilació de Hoc de les oclusives (vegeu §5.2.2), és dub

tós que ~questa regla s'apliqui a interior de morfema. Per a la majoria de parlants 
del catala central, mots com atles i atleta, espatlla i rotlle, setmana i ritme o ernic 
i cotna (i similars) tene~ una sola realització geminada [ll], [¡(¡(], [mm] i [nn], res
pectlvament; cal assumlr formes subjacents geminades (/111, 1 ,,!J, Imm! i Innl) ja 
que la regla d'assimilació de mode és opcional i en aquests casos hi ha una sola re
alització possible.2o Paral·lelament, mots com hipnosi, que tenen una única realit
zació [mn], presenten una fonna subjacent amb nasal 1m ni. 

Alarcos (1953), dins el model estructuralista, esmenta que en els casos ante
riors, hi ha supressió de l'oposició entre els fonemes oclusius i els nasals (cf. sub
"'.an [summarí], a/mosfera [ammusféra]) i entre ItI i Idl i les laterals (cf. o/les 
[alias], gua/lIa [gwM,(a]), supressió que es dóna també entre mots diferents (com 

20. Hi :IU alguns parlants que presenten variació a interior de morfema: alfes [álJas]-[áglasJ, espa/ll(¡ 
[~s~ál{):al-[;)spaJÁd], se/mana [s<llnmánd}-[s<>dmánd], efnic [¿nnik]-(¿gnikj. En aguests cusos, eul assumir formes 
b?slq~e~ a~b segmenlS ocluSi.us coronals no especiticats per altret [±son]: !fU, (fÁ/, !fm/ i rrnl. Com que la regla 
d aSSl!mlacl? ~e n:ode é~ opcIOnal, si la r~gla s'hi aplicl, el resultat sera una geminada; si no s'hi aplica, el resultat 
sera una asslfmlacló parcial. 
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a cap moll [kammó,\] i a se/ llibres [scUíllras]), Interpreta la primera consonant 
com a arxifonema, la realització del qual dependra del caracter de la consonant se
gUent. 

En l'assimilació de mode de les oclusives cal esmentar el comportament es
pecial del grup gn a interior de morfema, ~u~ es realitza amb as~imilac!ó de 
mode: [IJn], com a regne, Ignasi, Agnes, agnostlc, 19norant, dIgne, plCntC, tecntc, 
acné, etc. No podem postular una forma subjacent com IIJnl P'~rq~e 11)/.no té 
caracter fonematic en catala. Caldra postular, doncs, una sequencla subJacent 
/Kn!, a la qual s'aplicara una regla especial d'assimilació de la ~asalit~t. Aquest 
procés afecta només les nasal s alveolars (cf. dogma,fragment 1 PlgmallO, amb re
alització [gm] i no *[1)m]).21 El procés ha de ser lhic, perque no afecta les se

qüencies de mots: 

en bec no!! [gn] (*[1)n]) 
crac norllec [gn] (*[1)n]) 
frac nOn/ec [gn] (*[IJn]) 
groc negrós [gn] (*[1)n]) 

Cf. en venc no!! [1)n] 
Cf. cranc noruec [IJn] 
Cf. franc nor!!ec [1)n] 

L'assimilació lhica de l'oclusiva velar (AVe), que és 'un segment [-sont, . 
-cont, +post], a In!, que és un segment [+nas, +cor, +ant], es pot formalitzar de la 
manera següent (entre parentesis es dóna una versió simplificada de la regla): 

Assimilació de mode de l'oclusiva velar (AVe): 

[

-sont] 
-cont 
+post 

-7 [+nas] 1 -- [:~~~J 
+ant 

(/KI -7 [1)] I _ n ) 

5.4. Efectes d'''assimilació total" 

L'efecte superficial d'alguns processos d'assimilació és un segment llarg o 
geminat. En catala no hi ha cap procés d'assimilació total, sinó que els seg,;,ents 
llargs són el resultat de l'aplicació d'una suma de processos, que actuen vacua
ment o no. Il·lustrarem, a continuació, de forma esquematica diferents maneres en 
que s'obtenen segments geminats (no subjacents) en cata la central. Si una regb 
actua vacuament s'indica amb l'abreviatura a.v.; si una regla produelx un canVl 
superficial no va~u, s'indica amb el símbol .,J. Els e~emples que es presenten junts 
són afectats de la mateixa manera pels processos lmpltcats, tot 1 que el resultat 

21. Segons Recasens (1993), per a alguns parlants I'assimilació és opcional en el cas de gil:: .dogma, !rag
ment, pign/CIlió [gm]-(lJm]. Per a aquesls parlallts, el procés d'assimilació tindda un abast més ampll ! afectana se
qüencies de /K/ seguida de qualsevol nasal. 
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pot ser diferent. Només s'esmenten els processos actius en cadascuna de les de
rivacions. 

El primer grup d'exemples que presentem mostra contactes entre oclusives 
dentals i qualsevol altra oclusiva (oral). La primera consonant és afectada per les 
regles d'ensordiment d'obstruents finals (EOF), l'assimilació de sonoritat de les 
obstruents (ASOb) i l'assimilació de !loc de les obstruents (ALO). (L'assimilació 
de mode (AMo) no s'aplica a cap exemple perque el segon segment no és ni nasal 
ni lateral.) 

It##tI -7 [tt] 
Exemple: pot tacat 
Regles que hi aCUlen: EOF (a. v.) 

ASOb (a.v.) 
ALO (a.v.) 

Id##tI -7 [tt] 
Exemple: pot tenir 
Regles que hi ac/uen: EOF'¡ 

ASOb (a. v.) 
ALO (a.v.) 

It##d! -7 [dd] 
Exemple: pot d'aram 
Regles que hi ac/uen: EOF (a. v.) 

ASOb ,¡ 
ALO (a.v.) 

Id##dl -7 [dd] 
Exemple: pot dir 
Regles que hi ac/uen: EOF'¡ 

ASOb ,¡ 
ALO (a.v.) 

It##pl -7 [pp]; It##kI -7 [kk] 
Exemples: pot petit; pot cal' 
Regles que hi ac/uen: EOF (a. v.) 

ASOb (a. v.) 
ALO ,¡ 

Id##pl -7 [pp]; Id##kI-7 [kk] 
Exemples: pot portar; pot cantar 
Regles que hi ac/uen: EOF'¡ 

ASOb (a. v.) 
ALO ,¡ 
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It##bl -7 [bb]; It##gl -7 [gg] 
Exemples: pot buit; pot guarnit 
Regles que hi actiten: EOF (a. v.) 

ASOb ,¡ 
ALO ,¡ 

Id##bl -7 [bb]; Id##gl -7 [gg] 
Exemples: pot venir; pot gastar 
Regles que hi ac/uen: EOF'¡ 

ASOb ,¡ 
ALO ,¡ 
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El segon grup il·lustra els contactes entre un primer segment oclusiu dental i 
un segon segment nasal o lateral. El primer segment és afectat per les regles d'en
sordiment d'obstruents finals (EOF), l'assimilaci6 de sonoritat de les obstruents 
(ASOb), I'assimilació de !loc de les obstruents (ALO) i l'assimilaci6 de mode 
(AMo). 

It##nI -7 [nn]; It##ml -7 [mm]; It##]1I-7 [¡1J1] 
It##1/ -7 [11]; It##JJ -7 [ÁÁ] 

Exemples: pot nou; pot menut; set nyores 
pot lila, pot !leig 

Regles que hi ac/uen: EOF (a. v.) 
ASOb ,¡ 
ALO ,¡ 
AMo'¡ 

Id##nI -7 [nn]; Id##ml -7 [mm]; Id##]1I-7 [¡1J1] 
Id##1/ -7 [11]; Id##!J -7 [ÁÁ] 

Exemples: pot negar; pot mentir; cunyat nyicris 
pot limitar; pot !lepar 

Regles que hi ac/Uen: EOF'¡ 
ASOb'¡ 
ALO ,¡ 
AMo'¡ 

El tercer grup mostra contactes entre InI i qualsevol nasal. Les regles que po
den afectar aquest grup són l'assimilaci6 de !loc de nasals major (aplicació lexica 
i aplicaci6 postlexica) (ALNma), l'assimilació de lloc de nasals menor (ALNme) i 
la simplificació de grups consonan tic s (SGC): 

In##nI -7 [nn] 
Exemple: tenen nens 
Regles que hi ac/uen: ALNma [postlexica] (a. v.) 

ALNme (a. v.) 
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In##m1 -7 [mm] 
Exemple: tenen mals 
Regles que hi actuen: ALNma [postlexica] .,¡ 

ALNme (a,v,) 

In##]1I -7 [)1J1] 
Exemple: tenen nyonya 
Regles que hi actuen: ALNma [postlhica] .,¡ 

ALNme (a. v.) 

Int##n/ -7 [nn] 
Exemple: pont nou 
Regles que hi actuen: ALNma [Ihica] (a. v.) 

SGC"¡ 

Int##ml -7 [mm] 

ALNma [postlhica] (a, v.) 
ALNme (a,v.) 

Exemple: pont massÍs 
Regles que hi aCUten: ALNma [lexica] (a, v.) 

SGC .,¡ 

Int##]1I-7 [)1J1] 

ALNma [postlexica] .,¡ 
ALNme (a. v.) 

Exemple: contrincant nyicris 
Regles que hi actuen: ALNma [Iexica] (a. v.) 

SGC .,¡ 
ALNma [postlexica] .,¡ 
ALNme (a. v.) 

En el dar~er grup es mostren contactes entre /11 i qualsevol altra lateral. EIs 
p:ocessos Imp]¡cats són l'assimilació de lloc de les lateraIs (ALL) i la simplifica
CIÓ de grups consonantics (SGC): 

/1##1/ -7 [11] 
Exemple: pel lila 
Regla que hi actua: ALL (a. v.) 

II##ÁI -7 [ÁÁ] 
Exemple: pel llarg 
Regla que hi aclua: ALL .,¡ 
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Ilt##1I -7 [11] 
Exemple: molt logic 
Regles que hi actuen: SGC"¡ 

ALL (a,v,) 

Ilt##ÁI -7 [U] 
Exemple: molt llarg 
Regles que hi actúen: SGC"¡ 

ALL"¡ 

155 

A continuació, presentem una delÍvació completa de cada grupo pot buit, pot 
!lepar. pont massís i molt logic (només s'il·lustra la derivació deIs grups con
sonimtics). La inserció postlexica del tret [±dist] s'ha de produir abans que la regla 
d'assimilaCÍó de lloc de les oclusives (ALO) actui", perque la regla esmenta aquest 
tret; I'ordre de la inserCÍó de [±dist] respecte de la regla d'assimilaCÍó de sonoritat 
que afecta les obstruents (ASOb) és, en canvi, irrellevant: 

pot buit pot l!epar 
Forma subjacenl It##bl Id##ÁI 

Nivel! lexic 
EOF t (a. v.) t 

t##b t##Á 
---~-----------------------------------------------------.-------

Nivel! postlexic tb tÁ 
ASOb d d 
[±dist] ++ ++ 
ALO b J 
AMo Á 

Forma fonetica [bb] [ÁÁ] 

pon! massls moll logic 
Forma subjacent Int##ml Ilt##11 

NivelL lexic 
ALNma n (a. v.) 

SGC 0 0 
n##m 1##1 

-----------------------------------------------------------------

Nivel! postlexic nm 11 
ALNma m 
[±dist] ++ 
ALNme/ALL m (a. v.) I (a. v.) 

Forma fonetica [mm] [11] 
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S.S. Espirantització 

En catala central, les oclusives son ores lb], [d] i [9] es troben en distribució 
complementaria amb les aproximants [B], [o] i [y]. Des del punt de vista fonolo
gic, aquests son s difereixen en el tret [±cont]: les oclusives són [--<::ont] i les apro
ximants són [+cont]. Presentem, a continuació, els contextos en que apareixen 
aquestes variants. Per facilitar I'exposició, distingim els casos més generals de (i) 
deIs més particulars de (ii). Els casos de (ii) es caracteritzen perque b, d i g van 
precedides de lateral ([1], [Á]) o de fricativa labiodental ([v]); el caracter oclusiu o 
aproximant deIs segments implicats depen del lIoc d'articulació del grup con
sonantic implicat: 

(i) a. • Principi absolut: [b]allar, [d]iners, [g]laº 
• En po si ció d'obertura després de nasal: om[b]ra, pen[d]ol, 

an[g]oixa, beuen [b]i, any [d]otze, pont [g]ran, im[b]atible 
• En posició d'obertura després d'oclusiva: cap[b]espre, cab[d]ell 

set [d]ies, pob[b]le, reg[g]lament, xicot [g]alant 
• En posició de coda: ca[b]deIl, ca[b]baix, se[d] dies, po[g]s 

diners, po[b]ble, re[g]glament, su[b]ratIlar, mar[g]s amples 

b. En posició d' obertura, 
• després de vocal: soW]re, re[y]a, fa folies, su[B]lim, a[y]Ia 
• després de semivocal: seu W]é, au[o]a" ai[y]ua, bou [y]ris 
• després de rotica: corW]a, pcr[o]re, mar W]altic, COl' [y]ran 
• després de fricatives i d'africades: vaques W]oges, mig[o]ia, 

des[y]astar 

(ii) En posieió d'obertura, 
• després de lateral: [lB], [ly]: AIW]ert, peIW]lanc; col[y]ar, sol [y]roc 

[ld]: al[d]aruIl, cal [d]ir, mal[d]ecap 
[ÁB], [Áy]: aqueIl [B]eneit, uIlW]lau, cabeIl [y]ris 
[Ád]: cabell [d]aurat, uIl[d]epolI 

• després de fricativa labiodental: 
[vol, [vy]: bluf [o]escarat, af[y]a, apocrif [y]arrotxí 
[vb]: fotograf [b]oníssim, xef [b]asc 

Les oclusives lb], [d] i [g] i les aproximants respectives W], [o] i [y] són va
riants de realització, o al·IOfons, d'un mateix fonema: Ib/, Idl i Igl. Si deixem de 
banda els casos de (¡¡), podem postular una regla que podem anomenar d'espiran
tització o d'aproximantització molt simple, que actua a niveIl postlexic i que, d'a
cord amb la naturalesa de les regles postlexiques, no té excepcions. Com la regla 
d'assimilació de sonoritat d'obstruents, per exemple, I'espirantització s'aplica obli
gatoriament. Aquesta regla convertid les oclusives sonores (que són segments 
[-sont, --<::ont, +son]) en aproximants (que són segments [+cont]) en contacte amb 
un segment [+cont] precedent: 

PROCESSOS D' ASSIMILACI6 157 

Regla d'espirantització (Espi): 

[

-sont] 
--<::ont ---? [+cont] 
+son 

1 [+cont] 

I 
O 

Estrictament, en la matriu d'entrada no caldria que el tret [-cont] hi fos pre
sent, ja que, a més de les oclusives, els altres segments [-sont, +son] existents en 
catala són les fricatives [z] i [3] (i la part [+cont] de les africades [dz] i [d3]) i la 
regla d'espirantització s'hi podria aplicar vacuament. AquÍ, pero, hem preferit pre
sentar aquest procés de manera explícita i, per aixo, delimitem el canvi a la c1asse 
de les oclusives son ores. La descripció estructural de la regla fa referencia explíci
ta a la posició sij.jabica que ocupa el segment afectat, perque la posició d'obertu
ra és determinant perque el procés s'apliqui. Compareu; per exemple, el cas de so
brar [suBrá] o subUm [suBlím] amb el cas de subratllar [subrGÁÁá] o sublingual 
[sublil]gwál]: en el primer cas, apareix l'al·IOfon aproximant perque Ibl ocupa la 
posició d'obertura i va precedida d'una vocal ([su.Brá], [su.Blím]), que és un seg
ment [+cont]; en el segon cas, apareix l'al·IOfon oclusiu perqu~ Ibl ocupa la posi
ció de coda ([sub.rGÁ.Áá], [sub.liU.gwál]). (Noteu que tots els casos de (ib) que 
hem vist presenten I'aproximant en posició d'obertura.) 

El context de la regla d'espirantització inclou també les africades (cf. migdia 
[mid30ÍG], vaig guardar [bad3YWGróá]). Si les africades es caracteritzen, en ter
mes més tradicionals, com a segments [-cont, +RR], la regla d'espirantització, 
erroniament, no s'hi apIicara. Aquest és un deIs motius pels quals hem preferit as
sumir una representació especial per a les africades, permetent que dins de la ma
triu hi hagi dues especificacions del tret [±cont] ([--<::ont +cont]) (vegeu una expli
cació més detallada a §5.1.I). La regla d'espirantització s'aplica quan el segment 
precedent és africat perque I'especificació [±cont] de I'africada que queda en con
tacte amb I'oclusiva afectada és la [+cont] i, per tant, se satisfa el context d'apli
cació de la regla. A continuació s'i1·lustra el contacte d'una afrieada amb una oclu
siva subjacent sonora, com a migdia [míd30ÍG], i el canvi que provoca la regla 
d'espirantització (Espi): 

d 
Espi 
---? 

L'espirantització és un procés d'assimilaeió, perque les oclusives, en el seu 
pas a aproximants, adopten el tret [+cont] del segment que les precedeix. A di-
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ferimcia deis altres processos assimilatoris que hem vist fins ara, aquest és un cas 
d' assimilació progressiva. 

En termes autosegmentaIs, l'espirantització, o assimilació del tret [+cont], 
s' interpreta com una desassociació del tret (-cont] de les oclusives sonores i un es
campament cap endavant del tret [+cont] del segment'precedent. Les derivacions de 
acaba [QkáBQ] i migdiada [mid3óiáóo] són, de forma simplificada, aquestes: (Ve
geu Mascaró ] 984b per a un tractament autosegmental del procés d' espirantització 
en que es compara el catala amb el castella i el basc.) 

1m í d3 

I A k á b + A I Resultat: [okáBQ] 

X X 
l/t 

[+cont] [-cont] 

## d í +ád+a I Resultat: [mid3ÓiáóQ] 

X X 
~_/<t 

[-cont] [+cont] [-cont] 

En els exemples de (ii) que hem vist més amunt (com al[d]arull i cabell [v]ris 
o xef[b]o i afIv]a), lb], [d] i [g] o lB], [o] i [V] van precedides de lateral ([1] o [Á]) 
o de fricativa labiodental ([v]). L'observació general que es pot fer sobre aquests ca
sos és que l'alteman,a entre oclusives i aproximants esta relacionada amb el !Joc 
d'articulació que presenta el grup consonimtic implicat: sol apareixer la variant 
oclusiva quan el grup consonan tic comparteix o bé el tret [+cor] (als grups [!d] i 
[Ád]) o bé el tret [+lab] (al grup [vb]), és a dir, apareix l'al·IMon oclusiu quan les 
dues consonants són quasi homorganiques; en els altres casos apareix l'al.IMon 
aproximant (als grups [l~], [IV], [ÁBl, [Áv], [va] i [VV]). En general, la causa de la 
preferencia d'una o altra realització sembla que esta relacionada amb problemes 
d'articulació del grup resultant. En les seqüimcies amb labiodental, sembla que la 
realitzaeió oclusiva de Ib/ darrere de fricativa labiodental afavoreix la formació de 
la constricció labiodental de [v] (cf. Recasens 1993). En les seqüeneies amb [1] i 
[Á], és important tenir present que passa amb el flux d'aire durant l'articulació d'u
na lateral: en les laterals hi ha oclusió (expressat en termes del tret [-cont]) a la zona 
central, pero l' aire continua sortint sense interrupció (que és el que expressa el tret 
[+cont]) per un o ambdós costals de la Uengua. Per aixo, quan la segona consonant 
és dental, el contacte es produeix a la mateixa zona que l'oclusió de la lateral i, per 
tant, apareix la variant oclusiva; en canvi, quan la segona consonant és labial o ve
lar el contacte no es produeix a la mateixa zona i l'aire passa pels Jlavis o per la 
zona velar sense ser interromput; la realització és en aquest cas aproximant (cf. 
Mascaró 1984b, 1991; Recasens 1993). És important observar, a partir del que s'ha 
dit fins ara, que no es pot fer dependre I'articulació oclusiva exelusivament del 
caracter quasi homorganic del grup consonan tic, perque en el cas d'altres grups con
sonitntics quasi homorgitnics la realització és aproximant: [zo] (esdevé [azoa~é]), 

'/$ }, T'''···< 

I 
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[30] (migdia [mid3Óía]), erÓ) (sardana [sarilánQ]); d'altra banda, també hi ha se
qüencies heterorganiques amb la variant oclusiva, com som g~ans [somgráns], any 
dur [aj1dú] i venc bé [belJbé]. Només la combinació de les peeuliaritats articulato
ries de les laterals i de la labiodental fricativa amb les peculiaritats articulatories del 
!Ioc d'articulació implicat pot explicar els casos especials, i asimNrics, de (ii). 

La inelusió deis casos asimetrics anteriors en la regla fonologica que dóna 
compte del procés d'espirantització compotta una complicació notable de la regla. 
D'acord amb la formulació de la regla d'espirantització (Espi) que hem presentat 
més amunt, els grups [va] i [vv] són regulars, ja que les fricatives són segments 
[+cont] i, per tant, hi ha assimilació d'aquest tret (com a [zo], [zV] i a [30], [3V]). 
El grup [vb] és excepcional, perque hi trobem la variant oclusiva en !loe de I'a
proximant (compareu, en canvi, [zm i [3~]). Respecte als grups amb laterals, i d'a
cord amb la caracterització que hem assumit de les laterals com a segments 
[-cont], [ld] i [Ád] serien les realitzacions generades per la regla d'espirantització, 
ja que les laterals són [-cont]. Serien excepcionals, en canvi, [lB] i [Iv] i [Á~] i 
[Áv], que presenten una aproximant. Una manera de recollir formalment aquests 
casos seria dividir la regla d'espirantització en tres regles diferents que afectessin 
Ibl, Id/ i Igl individualment: (a) una regla d'espirantització de Ibl (que bloquegés el 
cas *[vm pero produís [lB] i [Á~]), (b) una regla d'espiranti,¡zació de Idl (que blo
quegés els casos *[lo] i *[Áo]) i (c) una regla d'espirantització de Igl (que generés 
també els casos [IV] i [ÁV]). Aquestes regles, pero, no reflectirien de forma unita
ria i natural el procés d'espirantització que afecta la c1asse de les oclusives sono
res. Les deficiencies de la regla general d'espirantització (Espi) són, de fet, atri
buibles a problemes que la teoria actual presenta pel que fa a la caracterització 
d'alguns segments respecte del tret [±cont]. 

En les propostes en que les laterals s6n considerades segments [+cont], es po
den recollir formalment en una sola regla tots els casos (els regulars i els excepcio
nals) afectats per I'espirantització. La formulació de la regla en aquest cas seria la 
següent: 

['"'" 1 
+cont 

-cont <-lat>b 
+500 --> [+cont] I { [-Iab] } -1 <+cor>il < [~~~sJ >d <+Iab>c O 

Condició: a-->b 
c-->d 

La regla anterior no és, pero, estrictament només una regla sinó que a través 
del formalisme (ús de claus i de parentesis angulars) fusiona casos diferents. La re
gia establcix que una oclusiva sonora (que és un segment [-sont, -cont, +son]) es
devé [+cont] si es troba en posició d'obertura i el scgment precedent és [+cont] i 
guan, a més, es donen les condicions següents: 
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(i) si l'oclusiva sonora és [+eor] (a), el segment precedent ha de ser [-Iat] 
(b); es bloquegen, dones, *[li\] i *[,(6J. 1 

(ii) si I'oclusiva sonora és [+labJ (e), el segment preeedent ha de ser o [-labJ 
o [+Iab, -eonsJ (d); es bloqueja, dones, *[vB] pero no [wBl. 

Considerar les laterals eom a segments [+eont] no simplifica la eomplexitat 
d'analisi fonológica de la regla d'espirantització, pero permet que la regla inter
preti tots els casos d'cspirantització com una assimilació de [+cont]. Cal tenir pre
sent, pero, que per defensar el traetament de les laterals eom a segments [-eontJ 
(que és la postura adoptada en aquest llibre) podem argüir el fet que per a altres 
processos les laterals actuen. de forma sistematica, com a segments [-cont). i no 
pas com a segrnents [+contJ; vegeu, per exemple, la simplificació de contínues a 
§6.1.1." 

Exercicis 

1. Digueu quina és la forma subjacent deIs segments transcrits foneticament en 
els exemples següents: 

ha denuncia[t] un deli[k]te 
e[gz]amen de sinta[ks]i 
serve[3] ro[z]bif 
fit[ d3] ara matem 
pu[k] ta[s]tar 
o[blie[k]te o[ps]cur 

Digueu quins deis tres processos relacionats amb la sonoritat (ensordiment 
d'obstruennts tinals, sonorització de fricatives i assimilació de sonotitat d'obs
truents) s'hi apliquen; especifiqueu si l'aplicació és vacua o no. 

2. Feu la derivació completa de les seqüencies següents: 

pop verinós [pobbgrin6s] 
por caminar [piíkbminá] 
veig veii1s [bed3Bgíns] 
tine set [tius¿t] 
havien pensat molt [0BIgmpgnsamm6l] 
eomprem fanals [kumpren)fgnáls] 
eneant gal [gukaUgál] 
caldera grossa [kgldergyrósg] 

22. Analisis alternatives del procés d'espiralllització es presenten a Mascaró (1978) i a Wheeler (1979), en 
termes generatíus lradicionals, i a Hualde (1988) i a Palm¡¡da (1994) en termes de geometria de trets j de subespecifi
enció, Cal dir que cap de les analisis fonologiques proposades fins ara és del tO! satisfactoria. COlltrnriament a les ana
lisis anteriors, Mascaró (991) defensa el caracter fonetic i variable d'aquest procés. 

1 , 
I 
I 

3. 
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És propi d' algunes comarques de Girona, i també del mallorquí i del menor
quí, l'assimilació en casos eom: 

[pp]: 
[bb]: 
[tt] : 
[dd]: 
[kk]: 
[gg]: 
[mm]: 
[nn]: 
Ú1J1] : 
[11] : 
[ÁÁ]: 
[1s] ([ts]): 
[gz] ([dz]): 
[9D ([tD): 
[J3] ([d3]): 

sap parlar, por parlar, eserie poemes 
sap bailar, pot bailar, eseric bé 
sap tenir, pot tenir, eserie tearre 
sap dir, pot dil; eserie disbarats, eapdavaU 
sap callar, pot callar, eserie cantes 
sap guarnir, pot guarnir, escric guions, capgros 
sap mentir, pot mentir, eserie malament, submarí 
sap nedar, pot nedar, eserie novel· les 
esnob nyieris, set nyores, eserie nyaps 
sap limitar, pot limitar, eserie literatura 
sap llegir, pot llegir, eserie l/etres, eapUetra 
sap sentir, po! sentir, escric sol 
sap zelandes, pot zelandes, eserie zelandes 
sap xisclar, pot xisclar, eserie xines 
sap jugar, pot jugar, eserie justifieadamenr, eapgirar 

Expliqueu l'abast del procés d'assimilació de noc de les oclusives en aquestes 
varietats i formuleu les regles pertinents. Ignoreu les assimilacions de mode i 
el procés d'africació que s'apliquen, en alguns exemples, després de l'assimi
lació de noe de les oclusives; les dades no il·lustren la geminació de les afri
eades que es dóna en alguns casos (vegeu §6.1.3). 

4. A §5.2.2. s'ha dit que en estil molt acurat l'assimilació de noc que afecta les 
oclusives dentals en posició de coda pot deixar d'aplicar-se si la consonant se
güent és labial o velar. Si volgéssim donar compte del fet que l'assimilació és 
obligatoria en el cas de /ti i Idl seguides de segments coronal s (ef. pot tornar 
[tt], pot saber [ts]-[ts], pot xiular [9D-([tD, pot llaurar [JÁ]-[ÁÁ]) i opcional 
en el cas de ItI i Idl seguides de segments amb altres noc d'articulació (cf. pot 
parlar [tp]-[pp], pot gaudir [dg]-[gg]), la regla d'assimilació de noc d'oclu
sives s'hauria de desglossar en dues regles. Formuleu aquestes dues regles (ig
noreu els processos d'assimilació de mode i d'africació que poden aplicar-se 
posteriorment). 



CAPÍTOL 6 

ALTRES FENOMENS DE CONTACTE 

Dos segments adjacents identics (o molt similars) poden realitzar-se com un 
segment llarg o geminat. Per exemple, en el capítol 5, s'han vist, indirectament, ca
sos de manteniment de segments adjacents identics, que afecten les oclusives (cf. 
dit petit [pp], set dies [dd]), les nasals (cf. gat negre [nn], cunyat nyicris [J1J1]) i 
les laterals (cf. pot lamentar [Il], nét lIaminer [ÁÁ]). Les !lengües, pero, tendeixen 
a evitar aquest tipus de seqüencies fent servir tres estrategie~ diferents: (a) elidint 
un deIs dos segments, (b) canviant l'articulació d'un deIs segments o (c) inserint 
un segment epentetic entre els segments adjacents. En el capítol 2, ja s'ha vist un 
cas del tipus (b): la reducció vocalica queda bloquejada a causa d'un filtre *~a, que 
prohibeix l'existencia d'aquests segments adjacents similars; l'efecte superficial 
d'aquesta estrategia és una dissimilació (cf. teatre [eá], *[~á]). En el capíto1 3, so
bre l'estructura sij.]abica, s'han vist casos del tipus (e): l'epentesi vocalica, de 
caracter lhic, evita el contacte de sibilants (cf. cus[~]s, serveix[~]s,felic[~]s). En 
aquest capítol es veura que passa quan hi ha a1tres segments similars en contacte 
(§6.1.1. Simplificació de contínues i §6.2.2. Elisió de vocals). També es veura com 
es relacionen aquestes estrategies amb processos d'assimilació de mode i de !loc 
que afecten a1gunes consonants contínues i que creen segments adjacents identics 
(§6.1.2). 

En aquest capíto1 també es descriuen a1tres processos que afecten casos mo1t 
concrets, com la fonnació d'africades i l'allargament d'aquests segments en deter
minades posicions (§6.1.3) i la fonnació de diftongs (§6.2.1). 

6.1. Contactes consonlmtics 

6.1.1. SIMPLIFlCACIÓ DE CONTÍNUES 

Com en el cas de les oclusives, de les laterals i de les nasals, exemplificats a 
(i), dues fricatives labiodentals en contacte o dues semivocals identiques solen 
mantenir-se, tal com s'il·1ustra a (ii). 
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(i) [tt]/[dd]: pot tenir, gat tafaner, pot d'aram, pot dir 
[pp]/[bb]: pop petit, ratpenat, sap vendre, got buit 
[kk]/[gg]: amic castís, Setcases, sóc catalana, xicot galant 
[1l]/[ÁÁ]: mal legislat, pot lamentar, coIl IIarg, nét IIaminer 
[mm]/[nn]/[pJl]: portem maleta, porten nespres, pany nyigui-nyogui 

(ii) [ft]: 
!jj]: 
[ww]: 

tuf fort, puf frances, autograf fals 
mai hi ha res, noi iugoslau 
nou whiskys, en Pau ho agafa I 

eontrariament als casos anteriors, el contacte de dues fricatives sibilants té 
com a resultat la simplificació a una sola consonant i el contacte d'una africada 
amb una fricativa sibiJant té com a resultat la formació d'una africada, tal com 
s'iI·lustra a (iii) (I'africada resultant pot geminar-se en determinats contextos, ve
geu §6.1.3). Tal com mostren els exemples de (iv), el contacte de dues vibrants o 
d'una sibilant seguida de r també té com a resultat una simplificació, a una vibrant 
en aquest cas (si la sibilant és una africada, es manté la part oclusiva): 

(iii) [s]/[z]: 
[§]I[;;;]: 
ij]/[3]: 
[ts]/[dZ] 
[t§]/[d;r;] 
[tJl![d3] 

(iv) [r]: 
[r]: 
[gr]: 

pis centric, dues-centes, noies zelandeses 
peix salat, mateix sac, persegueix zebres 
coneix Xativa, nois ximples, segueix geJat, pis gelid 
pots sentir, petits zíngars 
faig sentir, Puigsacalm, veig zebres 
mig xampinyó, ets xafarder, mig gelat, pots jugar 

cor robat, port rus, carnívor rapinyaire, serra 
nois rics, mateix ratoIí, Israel 
pots riure, despatx ronec, vaig retallar 

Quant als grups de sibilants de (iií), ja s'ha vist als capítols 4 i 5 que en molts 
casos les fricatives (i la part fricativa, o [+cont], de I'africada) acaben sent identi
ques a altres fricatives contigües a causa del procés d'ensordiment d'obstruents fi
nals (§4.3) i a causa de I'assimilació de sonoritat que afecta les obstruents en po
sició de coda (§5.1.2). Així, per exemple, api/zl Isllmtric, Izl s'ensordeix per I'en
sordiment d'obstruents finals ('s') i la regla d'assimilació de sonoritat de les obs
truents hi actua vacuament (resulta!: 'ss'); a seguelSl 13lelat, la regla d'ensordiment 
d'obstruents finals actua vacuament sobre ISI i la regla d'assimilació de sonoritat 

.. lo Sobre els casos de (H), cal precisar que sol havcr-hi elisió quan les dues contínues es troben Iluny de les 
poslclons accentuades. Així, és impossible l'clisió quau les dues sfl·!abes en que apareixen es troben en posició ae
centuada, encara que l'aceen! de frase afebleixi ulgun deis accenls, com a tu! for! [tuffór] o a 11(111 wlu'skl's 
[n:lwwískis] (diferent de 110 whisky [nowískiD (sobre ¡'accen! de frase. vcgeu §8.L3). Tumbé es tendeix a mante~ir 
el grup d'aquestes contlnues quan una de les consonants implicades es troba en síl·laba accentundn i I'altra es troba 
en síl·laba alOM seguida de síl·laba accentuada, com a autbgraf fais [;)wto,¡,caffáls] (ef. sogre fals [so,¡,cafáls]). En 
c?:wi. s'afa;oreix I'~Jisió quan la distancia entre les síHabes aceentuades és superior a ¡'anterior. eom a aUf(Jgraffal
sificat [<:lwt:l'¡'C;)f"'!Slfikát] (alternan!, pero. amb ["w6,¡,c"ff<llsifikát]) o a lIlai hi arribadl [majari~afáJ (alternant. 
pero, amb [majj;}ri~ará]). 
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de les obstruents converteix ISI en [3] (resulta!: '33')· En aquests casos, la simpli
ficació de sibilants afecta segments adjacents identics. Hi ha altres casos, pero, en 
que la simplificació de sibilants ~fecta segments no identics, almenys d'acord am~ 
les regles que hem vist fins ara. Es el cas, per exemple, de noz!~1 !S~lInple~, en que 
Izl s'ensordeix per la regla d'ensordlment d'obstruents finals ( s ) I contIOua sent 
sorda després que s'hagi aplicat, vacuament, la regla d'assimilació ?e sonorita.t de 
les obstruents; la seqüencia resultant és 'sS', pero esdevé ij] ([nJJS~mpl:s). Sl~m
larment, a mateilSl Islac, la regla d'ensordiment d'obstruents finals I la d a~sl.mlla
ció de sonoritat de les obstruents actuen vacuament sobre ISI; el grup mlclal es 
manté CSs'), pero s'acaba simplificant en una sibilant de IIo~ d'alticula,ció inter~ 
medi entre ij] i [s]: [§] ([mgte§ákJ). El mateix passa amb la slmplIficacIO a [r]. HI 
ha casos en que els dos segments són bategants subjacentment,/rr/, que esdeve~en 
'rr' per les regles de vibrantització vistes a §3.6, I que postenorment se simplIfi
quen (com a selrrla [sérg] i a colr/ Ir/obat [koruBát]).Pero també hi hacasos de 
simplificació a [r] en que el primer segment és una s~bil~nt (com a noz!ü Irhcs 
[nJjríks], a mateilSl Ir/%lí [mgtergtulí] i a l/Sr/ael [Ir~El]). Tant en, la slmplIfi
cació de sibilants com en la simplificació a [r] assumlrem que, perque aquesta es 
produeixi, els segments han de ser identics. Per tant, e~ ds casos anterio~'s, abans 
de la simplificació hauran d' actuar regles que convertelXln els segments Imphcats 
en segments identics. Aquestes regles d'assimilació s'expliquen a la s~cció següe~t 
(§6.1.2): són regles d'assimilació de IIoc entre sibilants, que convertelxen les slbl
lants en homorganiques (a no;s ximples, el grup Iz##SI esdevé 'SS' abans de passar 
a ij] i, a mateix sac, el grup IS##sl esdevé '§§' abans de passar a [§]), I la regla de 
rotacització, que converteix les sibilants en [r] davant d'una vlbrant (a noiS riCS, el 
grup Iz##rl esdevé 'rr' abans de passar a [1'])., . . . , ' 

Les sibilants i les rotiques afectades pel proces de sunplIficacIO tenen en comu 
el fet de ser segments consonantics, continus i coronals: [+cons, +cont, +co1']. La 
regla que explica aquest procés es pot formular de la manera següent: 

Regla de simplifica ció de conlÍnues (se): 

e, 

~+consJ +cont 
+cor 

-70/_e2 

eondició: e, = e, 

La condició e, = e 2 fa expIícit que les consonants afectades han de ser iden
tiques. eal notar que la simplificació de contínues s'aplica s~se p,roblema a les 
africades que van seguides de sibilant, com a pOIS sent;r [pMsgl1tI], que alterna 
amb la realització geminada [pbts:Gl1tí] (sobre la geminació de les africades, vegeu 
§6.l.3). La representació especial que hem atribui't a les africades, amb dues espe
cificacions per al tret [±cont] ([-cont +cont)), pelmet que la simplificació de con-
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tínues actul quan el segment precedent és africat, perque J'especificació del tret 
[;tc?nt] que qued,a e~ co~:acte amb l'altra sibilant és la [+cont] i, per tant, se sa
Hsfa el context d apltcacIO de la regla de slmplificació de contínues.2 A pots sen
t~r, el gr:up d'obstruents del primer mot, Ip6d+z/, esdevé sord per dos processos, 
1 ensordlment d'obstruents finals ('p6ds') i l'assimilació de sonoritat de les obs
truents ('p6ts'); el grup 'ts' acabara africant-se ('ts') mitjan9ant la regla de for
mació d'africades que veurem a §6.1.3; la part [+contl de J'africada resultant es 
tmba en contacte a~b una fricativa identica (la 's' de sentir) i, per tant, el grup se 
slmpltfica; esquematlcament, la representació seria la següent: 

SC 
ts s -7 íS 

+cons +cons +cons 
-sil -sil -sil 
-son -son -son 
+cor +cor +cor 

-cont +cont +cont -cont +cont 

. La ~implifi.cació de contínues tam~ pot actuar entre la part [+cont] d'una 
afncada 1 u.na ':'lbra~t pots riL/re [grl, [dzr]; vaig retallar [grl, [d3r]. Com en els 
caso~ de f:1C?tlva .slbllant més vibrant (cf. nois ries [r]), assumim que hi ha un 
proces aSSlmll?ton q?e conve~eix les sibilants en [rl (§6.1.2) que precedeix la 
r.egla de slmpltficaclO de contl~es (pots riL/re, per exemple, presenta dues rea
lttzaclOns, una més aCUI'ada, [dzr], i una altra amb assimilació i simpliticació 
'grr' -7 [gr]). ' 

Convé, remarcar aquí el comportament especial de les fricatives labiodentals 
amb relaclO a dtferents processos fonologics que s' han anat veient al l!arg del lli
breo Acabem .de v~ure que el ~rup [ff], a diferencia deIs grups amb fricatives sibi
lants, no se slmpltfica. En capttols anteriors també hem vist altres peculiaritats de 
l~s lab~oden~als: d'una banda, en el grup [vblla labiodental no provoca l'espiran
~ltzaCl? de 1 oclUSiva sonora següent malgrat ser un segment [+contl (vegeu §5.5) 
1, ~e 1 altra, en les obertures complexes sense semivocal la primera consonant no
mes pot ser una oclusiva (que són obstruents [-cont]) o [f] (que és una obstruent 
[+cont]) (vegeu §3.4.l). Es PO! afirmar, en conseqüencia, que, pel que fa a alguns 
p~oces~os, les fncatlves labIOdental s es comporten més com a segments oclusius 
(es a dlr, com a s~gm.ents. [-cont]) que no pas com a segments fricatius (que són 
[+cont]). Tal comJa s havla esmentat arran de l'espirantització, aquesta situació és 
probablement frult de la caracterització poc adequada d'alguns segments respecte 
del tret [±cont]. 

d" 2. D'acord amb el que s'ha argumenta! al capítoJ anterior, la representnci6 de les afriendes en termes més tra
~C¡OnaIS com a segments [-cont, +R~J és, en general. problem(uica: amb la caracterització de les afriendes com a 
r ~9EtJ, aquests segments no quedanen afeetats, erroniament, per la simplificació de contínues (cf 10H semir 
[P::ltS;)!)tí]), eom lampoc no provocarien, tal com s'ha vis! a §5.5, l'espiruntitzaci6 (ef. migdia [miQ3óí;)}/ . 
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La regla de simplificació de contínues que s'ha presentat assumeix que en 
aquest procés de simplificació s'elideix un segment, aspecte que no queda del tot 
clar a partir de les dades del catala central. De fet, seria més adequat assumir que 
hi ha una fusió de dos segments identics, pero la fonologia tradicional no té cap 
mecanisme que permeti representar aquest tipus de procés. Tot i acceptant les li
mitacions d'aquest model i assumint que la simplificació de contínues és un pro
cés d'elisió, cal justificar encara per que s'ha optat per elidir el primer segment i 
no pas el segon. Les dades del catala central no aporten cap evidencia a favor·d'a
questa assumpció sinó és el fet que, en general, els processos sol en ser regressius 
i afecten, sobreto!, la posició de coda. 

En mallorquí j en menorquí, el contacte d'una fricativa sibilant alveolar amb 
una' altra fricativa coronal es resol amb un canvi d'articulaci6 del primer segment, 
que esdevé oclusiu; l'efect" superficial és, dones, una dissimilació eonsonantica: pis 
centric [ts], sis zoa/egs [dz], pis geIid [d3]. (L'element afrieat resultant, com qual
sevol altre segment africat, pot esdevenir Ilarg en determinades posicions.) Quan el 
primer segment és una sibilant palatal, aquest perd el caraeter obstruent i esdevé se
mivocal [j] (cf. peix sa/at [js], mateix zoo/agic [jz]). Aquest eanvi esta relacionat 
amb el fet que, en general, tates les sibilants palatals esdevenen [j] davant d'una al
tra consonan!: peix frit [jf], mateix tren [jt] i també vaig comprar [jk] (pero vaig 
[bát]J). De fet, en aquests dialectes, tates les consonan!s palatals tenen un compor
tament especial davant d'una altra consonant: /JI!, per exemple, davant de consonant 
oclusiva es descompon en una semivocal [j] i una nasal assimilada al lloc d'articu
lació de la consonant següent (cf. anys [ájns], any passat [ajmposát]). Per a una 
descripció més completa, vegeu Bibiloni (1983) i Recascns (1991); per a una anaJi
si d'aquest fenomen en termes autosegmentals, vegeu Mascaró (1986b) i Palmada 
(1994). 

El procés de simplificació de contínues és postlexic. Només en pronúncies 
molt acurades pot deixar de produir-se la simplificació. Aquest procés no afecta
ria casos com cuses (!kúz+zl -7 *[kús]) perque el segment epentetic [<:l] s'inse
reix a nivel! lexic (lkúz+z! -7 [kúz<:ls]) i, per tant, a nivel! postlexic les sibilants 
ja no són adjacents. En compostos i mots prefixats, en canvi, no s'hi aplica l'epen
tesi (que és lexica) sinó la simplificació de contínues (que és postlexica): 
tres##centes [tf8sént~sl, des##centrar [d~S<:lt1tfá]. Cal notar que mots com pisci
na, escena, víscera, fascinant i similars es realitzen generalment amb una sola si
bilant ([pisín<:l], [~sÉn<:ll, [bíS<:lf<:l], [f<:lsinán]) i, per tant, subjacentment presenten 
només una Is/. 3 A interior de morfema, només hi ha evidencia de seqüencies de 
contínues identiques amb rotiques; són casos de dues bategants subjacents, com a 
serra ISÉff+<:l/, en que les bategants esdevenen vibrants pel procés de vibrantitza
ció (Vib) vist a §3.6. En aquest cas, la regla d'elisió actua obligatoriament: mots 
com serra tenen una única realització possible amb simplificació de vibrants, 
[sÉrG], a diferencia del que pass a en casos com cor robat, en que es podrien man-

3. La pronunciaci6 d'aquesl tipus de mots amb dues sibilanls només és propia d'un estil mol! acura!, i és més 
freqüent en paraules cultes (ef. [<lssén;)] i [bíssaraJ). 
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tenir les dues vibrants (foneticament seria una [1'] llarga) en una pronúncia molt 
acurada, [brruJ3át].4 

Presentem a continuació la derivació del mot serra i de les seqüencies cor ro
bot i nois sincers; només s'il·lustren els processos 1'ellevants: 

Forma subjacent /sÉrr+a/ /k5r##r5b+á+d/ /n5j+z##sinsér+z/ 

Nivell lhic 
El-r 0 
RVibl r l' 

EOF t s s 
(Altres) ;) u 

sÉrr;) k5r##rubát n5js##sinsés 

Nivell postlhic sÉrr;) k6rrubát n6jssinsés 
RVib2 r r 
ASOb S (a. v.) 

se 0 0 0 
(Altres) o J3 :í 

Forma fonetica [sÉr;)] [bruJ3át] [n:íjsinsés] 

L' anaIisi autosegmental en geometria de trets permet representar la simplitica
ció de contínues com un procés que no requereix la identitat total deIs segments 
afectats, ja que es pot assumir que la identitat entre els segments afecta només l'ar
tieulador majar (tots dos segments han de presentar el nade CORONAl.), la continuY
tat (ambdós han de ser [+cont]) i la resta de trets que ran referencia a mode (abreu
jats aquí amb el símbol "a"). Per tal de simplificar la representació, hem agrupat en 
un node Man(era) els trets que fan referencia al mode d'artieulació. El ret que els 
nades Man i PA actuYn conjuntament en aquest procés (i en al tres que s'han cons
tatat en les 11engües del món) ha determinat que es proposés l'existencia d'un node 
superior, el supralaringi (SL), que els aglutina. El node supralaringi conté totes les 
especifieacions (nodes, articuladors i trels) que ran referencia a l'activitat que té 110c 
a la cavilat supraglotal; és a dir, les especificacions que corresponen a mode (les que 
depenen del nade Man) i a punt d'articulació (les que depenen del node PAlo Assu
mint aquesta organització jerarquica, la representació de la simplificació de contí
nues seria la següent: 

4. En I'analisi de la simplificació de contfnues que hem presentat, hem obvia! el problema que representa el 
fet que un procés postlexic s'apliqui opcionalment en uns casos i obligatoriament en altres (s'aplica obligatoriament 
en el cas de Irrl a interior de morfema). Resoldre aquest problema en el model generadu classic obliga a complicar 
notablement I'analisi, perque o bé es postula una regla addiciona! lexica que només afecti les seqüencies de rOliques 
subjacents, o bé es modifica la regla de simpliflcació de contfnues de manera que pugui actuar lexicament i postlexi
cament. Aquesta segona possibi!ital, que permetria la simplificació de seqüencies 'rr' (no tOlalment identiques), im
plicada que la simplificació de contínues lexica s'ordenés després de la regla de vibrantització d'obertures (RVibl) i 
després de l'epelllesi vodtlica (Ep): RVibl crea una vibran! (/rrl ~ rr), que és el segmelll que es ll1anté foneticament, 
i després la simplificació de cOlltínues elidíria!a bategant (lsél'r+a/ -7 sérra -7 [sér;)]); l'epentesi vocñlica, anterior 
a la símplificació de contínues, destrueix l'adjacencia de sibilan!s lexiques i, per tant, s'evitatia l'elisi6 de la primera 
sibilant (lkúz+z/ -7 [kúz;:\s], *[kús]). 
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Procés (simplificació de contínues): 

x 
f 
SL 

~ 
Man PA 

A I 
[+cont] a COR 

í 
~ 

Man PA 

A I 
[+cont] a COR 
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El procés anterior expressa que hi ha desassociació del node SL ?'u.n s~gment 
X [+cont] quan va seguit d'un altre segment X [+cont] amb el qual cOlnclde.lx, com 
a mínim, pel que fa a la resta de trets del node M~n ("a") i al l1?c d'artlc.ulacló 
PNCOR (del qual poden dependre altres espCClficaclOns no necessanament Identl
ques). Aquesta desassociació comporta l'elisió total del segment X, que ha quedat 
buit de contingut ronie. 

La interpretació anterior del procés de simplificació de contínues implica q~e en 
seqüencies com nois ximples o segueix ge/at hi ha elisió perque Izl i ISI, en el pnmer 
cas, i ISI i 1'jI, en el segon, són segments [+cont] i coincideixen mínimame?t q~ant a 
la resta de trets del nade Man i quant a la coronalitat, al marge del fet que s hagm as
similat o no les característiques (expressades en forma de t,ets) que fan referencia al 
lloc d' articulació secundario La simplificació no afectaria, en canvi, seqüencies com 
[rs] (cf. persona [porsón;)], cor sincer [korsinsé]) o [1'5] (cf. perdre [pé1'5ro], cor 
dur [korM]), en que les dues consonants s6n contínues i coronals pero no compar
teixen la resta de trets que fan referencia al mode d'articulació ([1'] és una consonant 
[+sont] mentre que [s] i [5] són segments [-sont]). Perque la regla actuI sobre se
qüencies de sibilant més r (com a nois rics o a Israel), la sibilant primer ha d'esde
venir rotica (vegeu §6.1.2): noilz##r1ics -> J'l' -> noi[r]ics; IISr/ael -> J'l' -> I[r]ael. 

La simplificació de contínues es pot interpretar com una conseqüencia directa de 
l'activitat del principi anomenat OCP (Obligatory Contour Principie: cf. McC~rthy 
1986), que actua com a bloquejador de seqüencies massa semblants, pn~clpl que Ja ha 
estat esmentat a §2.4.3 arran del blocatge lexie de les seqüencies vocilhques *oa. Per 
a una analisi en aquesta Hnia, que assumeix, a més, la teoria de la subespeciflcació i 
una representació geometrica diferent de la presentada aquí, vegeu Palmada (1994). 

6.1.2. ASSIMILACIONS 

Aquesta secció aplega un cas especial d'assimilació de mode que afecta les si
bilants en contacte amb una ratica (procés de rotacització) i diferents casos d'assi
milació de lloc d'articulació relacionats amb la palatalitat de les sibilants. 

En cataUt central, les sibilants esdevenen vibrants davant de vibrant. El grup 
resultant '1'1" se simplifica i esdevé [r] (la realització llarga [rr] només és possible 
en un tempo lent). En una pronúncia més acurada o més lenta, aquesta assimilació 
de mode pot no p1'oduir-se; en aquest cas, la sibilant és sonora, com la vibrant: 

[rr] -7 [r], pronúncies acurades [zr]: 
[rr] -7 [1'], pronúncies acurades [3r]: 

!la, rosa, nois rics, Israel 
mateix ratolí, coneix mssos 

.1 

I 
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.. Si l'únic resultat d'aquest ti~us de g";lpS fos [r], es podria postular una regla que 
ehdls dl.rectament la slbllant; p~ro les vanants de realització esmentades ([zr] i [rr]) 
suggerelxen que cal postular prImer un procés d'assimilació de mode o rotacització 
(Ro), q~e actua de ;orma opcional. El pas de 'rr' a [r] s'explica per l~ simplificació 
de ,:ontmues, tambe opcIOnal (§6.1.1). Cal notar que l'assimilació de sonoritat no és 
opcIOnal (no són possibles realitzacions del tipus *[sr]), fet del qual dóna compte la 
regla (obhgatoria) d'assimilació de sonoritat de les obstruents en posició de coda, ex
plIcada a §5.1.2. La regla de rotacització es pot formular de la manera següen!: 

Regla de rotacització (Ro): 

[
+conJ 
+cont -7 [+len s] 1 __ [+tens] 
+cor 

La regla de rotacització expressa que les sibilants, que són fricatives coronals 
([+cons, +cont, +cor]), esdevenen [r] ([+tens]) davant d'una altra vibran!. La regla 
no ~fecta, per tant, les fricatives labiodentals (cf. fotbgraf rus [vr], en que Ifl es
deve [v] per la regla d'assimilació de sonoritat de les obstruents). Cal tenir en 
compte que el pas d'una sibilant a [+tens] (és a dir, a 'r') comporta altres canvis 
de t~ets (p,,;r exemple, d. se~ment p~ssa de ser [-sont] a ser [+sont]). Presentem a 
contmuaclO. la den,:,aclO d Israel I de nois rics. La forma fonetica final que 
presentem es la varIant afectada per la simplificació de contínues (SC). També 
pre~en~em al marge dret les altres variants: la variant més acurada (cf. [izrgél] i 
[n~Jznks]), que postIexicament és afectada per la regla de sonorització d'obs
tru~nts (ASO~) pero no per la rotacització ni per la simplificació de contínues, i la 
vanant assll:ulada p~r la regla de rotacització (Ro) pero sense simplificar (cf. 
[mgélJ, [n~Jrríks]). Obviament, en tots els casos actua la regla (inclosa a "altres") 
que altera l' accent del mot nois a la seqüencia nois rics. 

Forma subjacent liSraél/ In6j+z##rík+zl 

Nivel/ lexic 
RVibl r r 
EOF s s 
(Altres) g 

iSrgél n6js##ríks 
--------------------------------------------------------
Nivel/ postlhic iSrgél n6js##ríks 

ASOb z z k (a. v.) -(Altres) -7 [izrgél], [n~jzríks] Ro r r -(AI"es) -7 [irrGél], [n~jríks] SC 0 0 
(Al tres) ~ 

Forma foni!tica [irgél] [n~jríks] 
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El contacte d'una africada amb una vibrant pot realitzar-se amb mantenimen! 
de l'africada (que assimila la sonoritat de la vibran! següent) o bé amb la part fri
cativa de l'africada assimilada a la vibrant, amb simplificació posterior o no, tal 
com es mostra a continuació: 

[dzr], [grr] , [gr]: pots riure, fets recurrents 
[d3f] , [grr], [gr]: vaig riure, despatx renovat, Puigrom 

1.' aplicació de la regla de rotacització permet donar compte del pas, opcional, 
d'una africada a una seqüencia d'oclusiva seguida de vibran!: en les africades, l'es
pecificació de continuHat que queda en contacte amb la vibrant és [+cont] i, per 
tant, la regla s'hi pot aplicar (resulta!: [grr]). La simplificació de contínues pot, 
aleshores, elidir la primera vibrant (resultat: [gr]).' 

Les assimilacions de lloc que veurem a continuació estan relacionades amb les 
sibilants i la palatalitat i són processos de caracter més fonetic que no pas fonolo
gic. En primer lloc, analitzarem un cas d'assimilació progressiva, en que els seg
ments desencadenants de l'assimilació són IpI o IIJ, tal com s'j]·lustra a (i). En se
gon lloc, veurem casos en que els segments desencadenants de l'assimilació són si
bilants, tal com s'exemplifica a (¡¡). El primer tipus d'assimili1ció és lexic, ja que els 
dos segments implicats han de pertanyer al mateix mot (cf. anys [ánD i anys ante
riors [aJl3gr¡tgrjós], pero any sant [aJlsán], *[aJlSán]); el segon tipus d'assimilació 
és, en canvi, postlexic (ef. mateix sac [mgte§ák] i Puigsacalm [put§gkálm]). 

(i) 

(ii) [§]/[,,;]: 
[t§]l[dÜ 

anys, punys, estrenys; anys anteriors 
alls, cabdells, fills; fills estimats 

peix salat, mateix sac, persegueix zebres 
faig sentir, Puigsacalm, veig zebres 

EIs exemples anteriors mostren que les fricatives alveolars Isl i Izl s'assimilen 
en grau diferent al caracter palatal de la consonant preceden!. Si el segment prece
dent és una palatal nasal IpI o lateral IIJ, la fricativa esdevé prepalatal, fSl o [3] (cf. 
anys [áJlD, al/s [MDJ.' Si el segment precedent és una sibilant (com a mateix sac 
ImAtéS##sákl), la segona fricativa esdevé parcialment palatalitzada, [§] o [,,;] (cf. 
'm:>téS§ák'). Després hi actuaran dues regles més: una regla d'assimilació regres
siva de 1I0c que afecta les sibilants (vegeu ALS més avall), que fa homorganics els 
grups 'S§' i '3";' (resulta!: '§§' i ',,;,,;', cf. 'mgté§§ák'), i la regla de simplificació de 
contínues (SC), que acaba convertint '§§' i ',,;?;' en [§] i [,,;], respectivarnent (cf. 
[rnGte§ák]): ImAtéS##sákl -7 rngtéS§ák -7 mgté§§ák -7 [mGte§ák]. 

5. Hi ha mots en que I'assimilació ha afecta!, historicament, tota l'arrienda: Puigreig [purétJ']. En aquests ca· 
sos, la forma subjacent (actual) no conté la sibilant. 

6. Ignorem aquí la variaci6 que hi ha, dins el mateix eatala central, en la realitzaci6 de s final de mOl darre
re de /fJ (er. alls [áÁSl, [áÁSJ) i assumim la rea!it.zació dominan! a les regions centrnls: [D (com a (¡lis [áÁSJ). Per a 
una descripció detallada d'aquest fenomen, en eataJll central i en les alu'es varietats, vegeu Recasens (1991). 
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En el pas (lexic) de /s/ i /z/ a m i [3], respectivament (cf. anys [áJ1D i alls 
[áÁD), les alveolars, que lexicament són segments [+cor, +ant, -alt], passen a ser 
prepalatals, és a dir, [+cor, -ant, -alt]. El tret que canvia és [±ant], que es manlle
va de les consonants sonants palatals precedents (les palatals són segments [-ant]), 
tal com s'il·lustra a continuació (el tret que canvia apareix en negreta): 

C
c0

1 -ant 
+alt [+co~ -ant 

-alt 

j1/Á + s s com a anys [áJ1D, alls [áÁD 

La regla Iexica d'assimilació de palatalitat progressiva (APrPI) que dóna 
compte del canvi anterior es pot formalitzar de la manera següent: 

Regla d'assimilació progressiva de palatalitat, lexica (APrP 1): 

[~~~~1~ -7 [-ant] / ~-conJ +cor 
+alt 

( s, Z -7 S, 3 / J1, Á _ ) 

En la matriu d'entrada no cal especificar que la fricativa ([-sont, +cont]) afec
tada és alveolar ([ +cor, +ant]) perque en catala no hi ha seqüencies lexiques de 'J1' 
o 'Á' seguides de cap altra fricativa (*J1f, *JlS, *J13, * AJ, * ÁS, * Á3). En el context 
d'aplicació de la regla, la nasal i la lateral palatals s'han caracteritzat mínimament 
amb els trets [-cont, +cor, +alt], perque són els únics segments lexics [-cont] i pa
latals. Postlexicament, les regles de defecte que introdueixen el tret [±dist] assig
naran [+dist] a les palatals i a les prepalatals. 

El pas de /s/ i /z/ a [§] i [¡::], respectivament (cf. mateix sac [rn~te§ák]), és 
postlexic i es produeix després que el tret [±dist] hagi estat introduH per les regles 
de defecte. En aquest cas, les alveolars /s/ i /z/ passen a ser segments parcialment 
palatalitzats ([§] i [¡::]), que es caracteritzen com a [+cor, -ant, -alt, -dist]. El tret 
que canvia és, com en el cas anterior, [±ant], que també es manlleva de les 
(pre)palatals precedents, tal com s'i¡'¡ustra a continuació (el tret que canvia apa
reix en negreta). Noteu que, a diferencia del cas anterior (cf. anys [áJ1SD, la 
presencia del tret [±dist] en el moment en que es produeix el canvi fa que l'alve
olar 's' o 'z' inicial mantingui el tret [-dist] que ha adquirit per detecte. Per aixo, 
es crea un so [+cor, -ant, -alt, -dist] intermedi entre [s] i m ([§]) o entre [z] i [3] 
([¡::]). Un cop més es pot dir que el tret [±dist] crea només diferencies molt peti
tes, de detall fonetic. 

• 
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n n r~ n -ant +ant -7 -ant -ant 
-alt -alt -alt -alt 
+dist -dist +dist -dist 

S + s -7 S § com a mateix saco 'rngtéS§ák' 
(-7 mMé§§ák -7 [rngte§ák]) 

La regla postlexica d'assimilació progressiva de palatalitat (APrP2) que dóna 
compte del canvi anterior és la següent: 

Regla d'assimilació progressiva de palatalitat, postlexica (APrP2): 

~+~~~t~ -7 [-ant] / 
+cor 
-dist ~

son~ 
+cont 

.+cor 
-ant 

( s, Z -7 §, ¡:: / S, 3 _) 

En la matriu d'entrada de la regla anterior cal especificar que la sibilant afec
tada és alveolar (amb el tret [-dist]) perque altrament el procés afectaria, erronia
ment, l'aproximant dental [o]. (Una altra possibilitat seria no esmentar [-dist] i or
denar aquest procés abans del d'espirantització; en aquesta formulació alternativa, 
la regla afectaria vacuament les sibilants prepalatals.) 

La regla d'assimilació progressiva de palatalitat 2 explica eIpas de 'Ss' a 'S§' 
i de '3Z' a '3¡::'. Per obtenir l~ forma fi~al [§] (cf. :natdx sac [rn~te§á~]) i. [~] (~f; 
persegueix zebres [pgrsgye¡::e~fgs]), pnmer caldra aphcar una regla d. assl~mlac~o 
regressiva de 1I0c que afecta les sibilants (ALS) i després la regla de slmphficacló 
de contínues, que s'ha explicat a §6.1.1. La regla postlexica d'assimilació regres
siva de lloc afecta les sibilants, que són alveolars (i) O prepalatals (ii), seguides d'u
na altra sibilant. Quan les dues consonants implicades són homorganiques no es 
produeix cap canvi superficial (casos a); quan les dues consonants implicades no 
són homorganiques subjacentment, ho acaben sent per efecte de la regla (casos b). 
A causa de la identitat total a que arriben els segments implicats, després pot ac
tuar la simplificació de contínues, resultat que es presenta entre parentesis. Les 
consonants afectades són les fricatives i la par! contínua de les africades. (En el cas 
de les africades, aquestes poden acabar geminant-se a causa del procés que s'ex
plica a §6.1.3.) 

(i) a. [ss] H [s]): 
[zz] (-7 [z]): 
[tss] (-7 [ts]): 
[dzz] H [dz]): 

¡¡u, sencer, nois sincers, dues-centes 
subíndex zero, nois zelandesos 
mots senzills, pots sentir 
cunyats zoolegs, pots zigzaguejar 
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b. 

(ii) a. 

b. 

US] HU]): 
[33] H [3]): 
[tSSl H [tJ1): 
[d33] (-7 [d3]): 

US] H [Jl): 
[33] (-7 [3]): 
[tSSl H [tJl): 
[d33) (-7 [d3]): 

[§§) H [§)): 
[;:;:) H [;:]): 
[t§§) H [t§]): 
[d;:;:) (-7 [d;:]): 
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cabas xines, nois ximples 
gos juganer, pis gelid 
pots xafardejar, nebots xerraires 
pots jugar, mots genui'ns 

coneix Xativa 
segueix gelat 
mig xampinyó, faig xocolata 
mig gelat, vaig gemegar 

peix salat, mateix sac 
persegueix zebres, coneix zoolegs 
faig sentir, Puigsacalm 
veig zebres, mig zoologic 

La regla postlexica d'assimilació de !loc de sibilants (ALS) que presentem 
a continuació recu!l el fet que les sibilants, que són segments [-sont, +cont, 
+cor), esdevenen [±ant) i [±dist) d'acord amb el segment que les segueix. Cal es
pecificar que el segment següent és obstruent ([-sont)), perque no hi ha assi
milació de !loc entre sibilant alveolar i OJ, que també és un segment [+cont, 
+cor) (cf. és iogur! [ez.ju.yúr], *[e3.ju.yúr)), ni tampoc entre sibilant prepala
tal i vibrant, que és també un segment [+cont, +cor) (cf. mateix ratolí 
[mGte3rGtulí)-[mGterGtulí], *[mGtezrGtulí]). També cal especificar que l'obs
truent afectada és un segment [+cont] (és a dir, fricativa o.la par! contínua de 1'a
fricada), perque les oclusives són afectades per un procés d'assimilació de lloc 
diferent (l'assimilació de lloc d'oc1usives, que s'ha explicat a §5.2.2). La regla 
d'assimilació de lloc de sibilants ha d'anar ordenada després de la d'assimilació 
progressiva de palatalitat 2, i totes dues actuen abans de la simplificació de con
tínues. 

Regla d'assimilació de lloc de sibilants (ALS): 

[

-sont] 
+cont 
+cor 

[aantl 
lJ3distJ 

/ 
-sont 
+cont 
+cor 
aant 
~dist 

L'efecte de la regla anterior es pot veure il·lustrat en els exemples següents 
(el s trets que canvien es presenten en negreta i els afectats vacuament en versa
letes): 

com a 

[

+corJ +ant 
-alt 
-dist 
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~corJ -ant 
-alt 
+dist 

[

+corJ -ant 
-alt 
+dist 

[

+corJ -ant 
~alt 

+dist 

s + S -7 S S., 
nois ximples: 'n6jsSímplGs' -7 n6jfSímplGs (-7 [naJSlmplGs]) 

[

+cor] -ant 
-alt 
+dist ~cor~ -ant 

-alt 
-dist 

[+cor~ -ANT 

-alt 
-dist 

[

+corJ -ant 
-ah 
-dist 
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J + § -7 § § 
com a mateix sac: 'mGtéS§ák' -7 mGté§§ák (-7 [mGte§ák)) 

[

+corJ +ant 
-alt 
-dist ~corJ +ant 

-ah 
-dist 

[

+corJ [+corJ +ANT +ant 
-alt -alt 
-DlST ,-dist 

s + S -7 S S 
com a nois sincers: 'n6jssinsés' (-7 [nQjsinsés]) 

Presentem a continuació la derivació de mateix sac, nois ximples i nois sin
cers; només il·lustrem els processos relacionats amb el contacte de sibilants: 

Forma subjacent /mAtéS##sákJ 

Nivell lexic 
EOF 
(Altres) 

S (a. v.) k (a. v.) 

mAtéS##sák 

/n6j+z##Sínpl+z/ /n6j+z##sinsér+z/ 

s s 
m G 

n6js##SímplGs 

s s 
o 

n6js##sinsés 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nivell postlexic mAtéSsák n6jsSímplGs n6jssinsés 

ASOb S (a. v.) s (a. v.) S (a. v.) 

APrP2 § 
ALS § S s (a. v.) 

SC 0 0 0 
(Altres) G e a Q 

Forma ¡onetica [mGte§ák) [najSímplGs] [nQjsinsés) 
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6.1.3. FORMACIÓ D' AFRICADES I GEMINACIÓ D' AFRICADES 

En catala central, el contacte entre una oclusiva (que és un segment [-cont]) i 
una fricativa (que és un segment [+cont]) homorglmiques té com a resultat la for
mació d'un sol so africat, que pot geminar-se en determinades posicions (les rea
litzacions africades es presenten entre pari'mtesis):' 

pots 
set sucs 
mot zelandes 
pot xerrar 
gat juganer 
capficat 

[p:5tS] 
[selsúks] Hsels:úks]) 
[modzGIGl]dés] Hmodz:GIGl]dés]) 
[p~tSGrá] (-[p~tS:Grá]) 
[9ad3uy~né] (-[9ad3:uyGné]) 
[ka¡Ífikát] (-[ka¡Íf:ikát]) 

En els casos anteriors, els segments implieats no són necessariament ho
morganics subjacentment, pero ho acaben sent per l'aplicació de la regla d'assimi
lació de Hoc d'oclusives (ALO, §5.2.2). IJ·lustrem, a continuació, els passos inter
medis que hi ha fins a arribar a la formació de l' africada (FAfr) en els casos de pots 
(verb), gat juganer i capficat: 

pots (verb): 
IMzI -EOF-7 ds -ASOb-7 ts -ALO-7 ts -FAfr-7 [ts] 

gat juganer: 
It##31 -EOF(a.v.)-7 t##3 -ASOb-7 d3 -ALO-7 p-FAfr-7[d3] 

capficat: 
Ip##f/-EOF(a.v.)-7 p##f-ASOb(a.v.)-7 pf-ALO-7 pf -FAfH[¡ÍfJ 

D'acord amb la representació especial que hem utilitzat al lJarg d'aquest !li
bre per a les africades, com a segments [-cont +eont], podem formular la forma
ció d'africades a partir de seqüencies homorganiques ([aPA]) d'oclusiva (que és un 
segment [-sont, -cont]) i fricativa (que és un segment [-sont, +cont]) de la mane
ra següent: 

Regla de jormació d'ajricades (FAjr): 

e e e 

[;~tJ 
+cont 

[

-sont] 
aPA 
-cont [ 

-sont ] 
o:PA 

-cont +eont 

7. És importan! tenir en comple que, foneticament, ['única pan que s'allargu d'una afrienda és la par! oclusi
va: a .el/I/ya! sin,!!.. la notució fonetica és, per convenció, [kuj1uts:inséj, tot i que propinment només s'u!larga la par! 
oclUSiva ([kujlaltsmsé]). Sobre les convencions de notací6 de I'alfubet fonctle internacional, vegeu Bonet, Uoret & 
Mascaró (1997). 

... 
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També hi ha formació d'africades després que la simplificació de contínues 
actuI entre una africada sibilant i una sibilant homorglmica següent. En els 
exemples que es presenten a continuació només s' il·lustra l'última part de la de

rivació: 

lsS -se i FAfr-7 [ts]: 
dzz -se i FAfr-7 [dz]: 
tSS -se i FAfH [tS]: 
d33 -se i FAfr-7 [d3]: 
t§§ -se i FAfH [t§]: 
dzz -se i FAfr-7 [dz]: 

mots senzills, pots sentir 
cunyats zoolegs, pots zigzaguejar 
pots xafardejar, faig xocolata 
pots jugar, mig gelat 
faig sentir, Puigsacalm 
veig zebres, mig zoologic 

La formació d'africades només afecta les seqüencies lexiques heteromorfi
ques (és a dir, que pertanyen a morfs diferents) d'oclusiva més fricativa (eom a 
pots) i les seqüeneies postlexiques d'oelusiva més fricativa (ca m a set sues), ja 
que interpretem les afrieades h~xiques tautomorfiques (és a dir, que p~r~anyen a ~n 
mateix morf, ef. platj+a, despatx+et i realitz+a) com a segments alneats subJa
eents. Cal notar, pero, que la interpretaeió fonologica de les afrieades és un fet 
controvertit. AIguns autars interpreten les afrieades com a segments bifonematics; 
és a dir, les interpreten eom una seqüencia de dos fonemes; Itsl i no Its/, Idz/ i no 
Idz/, /tSI i no ItSI, i Id31 i no IdY. Aquesta interpretaeió es basa, sobretot, en el fet 
que eadaseun deIs dos sons que eonformarien l'afrieada són fonemes del eatala in
dependentment i es basa també en la distribució en molts contextos defectiva que 
presenten les afrieades a nivelllexie: en la varietat del eatala central que s'ha tin
gut en compte aquí. en posició inicial de mot les afrieades només apareixen en 
manlleus (ef. txadia, txec, txetxe; mots com tselse o tsar es pronuncien norrnal
ment amb fricativa inicial: [sctsé], [sár]); en posició intervodtlica apareixen les 
quatre afrieades (ef. realitza, platja, despatxar, lletsó), tot i que la distribució de 
[ts] és molt limitada (ef. l/ets6, pOlser); en posieió final de mot hi ha afrieades 
prepalatals tautomorfiques (ef. a despatx, ItS! es realitza sense eanvi, CtJ'J; a desig, 
Id31 esdevé [tD per l'ensordiment d'obstruents a final de mot, pero a desig d'a
mor, Id31 acaba sent sonora, [d3J, perque hi ha assimilació de sonoritat); en ean
vi, en posició final de mot les afrieades alveolars només poden ser heteromorfi
ques (ef. pot+s [ts]). 

En el mare estrueturalista,Alareos (1979) defensa, per al eatala, el earaeter bi
fonematic de totes les afrieades i les interpreta com a seqüencies de rarxifonema 
rrl i els fonemes sibilants Is/, Iz/, IS! o 131: rrs/, rrz/, rrS! i rr3/. Eadia (1973) in
terpreta eom fonemes ItS!, Id31 i Idz/ pero eom una seqüeneia de fonemes el so afri
eat [tsJ, a causa de la limitada distribució que presenta aquest so tautomorficament. 
Reeasens (1993), eom Alareos, considera totes les afrieades bifonematiques. 

En eatala central, les africades intervocaliques presenten la peculiaritat d'a
Hargar-se en determinades posicions. En general, les africades tendeixen a gemi
nar-se en posició posttonica. Així, en la seqüencia eompra't sabates, l'africada re
sultant, que no apareix en posició posttonica, tendeix a realitzar-se sense gemina
ció ([kompf~lsGBát~s]); en canvi, en la seqüencia cunyat sincer, l'africada resul
tant, que és posttonica, sol realitzar-se amb allargament ([kuj1ats:insé]). eal pre-
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cisar, pero, que les africades sonores subjacents que apareixen entre vocal s solen 
presentar una única realització Harga, al marge de la seva posició respecte de l'ac
cen!: tant mots com platja i jutge, en que I'africada és posttonica, com mots com 
juljar i metgessa, en que l'africada no és posttonica, presenten una única realitza
ció Harga ([plád3:~], [3úd3:~], [3ud3:á], [m~d3:ésg]). Per aquest motiu, pot con
trastar, per exemple, la parella despatxa [d~spátS:~] ~ despatxar [dgspgtSá] pero 
no la parella realitza [re~lídz:~] ~ realitzar [re~lidz:á]. 

La formulacíó de la regla de forrnació d'africades i de la regla de gerninaci6 
de les africades seguint la caracterització classica de les africades com a segments 
[-cont, +RR] és problematica a causa de la dualitat d'aquests segments. En la for
rnulacló de la regla de formaci6 d'africades que hern presentat més amunt, ens ha 
estat possible resoldre aquesta qüestió perque al llarg del llibre hem representat les 
africades de forma especial, amb dues especificacions del tret [±cont]. De tet, pero, 
aquesta representació recull de forma no ortodoxa un deIs reeiximents del mede! au
t?segmenta~. que, cüm que té en compte diferents nivells de representaci6, caracte
ntza les afncades com un sol segment (X) amb una part [-cont] ¡una aItra [+eont], 
tal com s'¡¡·lustra de forma simplificada a continuació: (Per a una discussió més de
tallada sobre la representaci6 de les africades, vegeu §5.J.J.) 

x 
~ 

[-cont] [+cont] 

La representaCÍó, simplificada, autosegmental de la oeminació d'africades se
ria la següent (l'cIernent inserit durant la derivació es pr;senta dins d'un quadre): 

Proeés (gem/nació de les alr/eades): 

fR] X 
',,~ 
[-cont] [+eont] 

El pro~c~s anterior expres.sa que s'inser~ix una unitat temporal X que adopta 
les caracterISlIques de la part [-cont] de l'afrIcada; és a dir, adopta les caracterísli
ques de la part oclusiva. Aquesta representaci6 autosegmental de les africades llar
gues, o geminades, explica també per que es realitza foneticament jO"ual una se
qüencia d'oclusiva més africada (com a se! txecs [~tD) ¡una africada 1larga (com a 
de~patxa [tS:], en que l'afrieada intervocalica pot allargar-se perque es troba en po
S¡C¡Ó posttolllca). Per a una descripció més detallada d'aquest fenomen en tcrmes 
autosegmentals, vegeu Mascaró (1984c) i Lloret (1992). Una diferencia important 
entre les dues analisis és que Mascaró (1984e), seguint la tradici6 de Mila i Fonta
nal~, Fabra i _C~romines, parteix del suposit que en catala central les africades post
vocahques son Ja subJacentment Hargues; en canvi, LIoret (1992) deriva tates les re
alitzacions !largues de les africades a través de regles. 
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6.2. Contactes vocalics 

6.2.1. FORMAcró DE DIFfONGS 

Quan es combinen dos vocoides (és a dir, segments [-<:ons]) i un deis seg
ments implicats és aton i té el tret [+alt], el resultat pot ser un diftong. En un dif
tong, el segment aton i amb el tret [+alt], una semivocal, té a més el tret [-sil], que 
comparteix amb les consonants, pero també el tret [-<:ons], que comparteix amb les 
vocals. La semivocal, dones, no pot ocupar el nucli d'una sí].laba.' Quan I'element 
[-sil] apareix abans de l'element [+sil], el diftong és creixent (cf. quan [kwán] o 
iot [j6t]), mentre que quan l'element [-sil] és el segon, el diftong és decreixent (cf. 
boira [b6jf~], pou [p6w]). Aquí farem servir un sol terme, semivocal, i una única 
notació fonetica, lil i [w], independentment de si parlem de diftongs creixents o de 
diftongs decreixents, contrariament a la practica que han seguit alguns autors 
(Alarcos 1953, Badia 1973, Recasens 1993). 

En molts casos la presencia d'una semivocal alterna amb la presencia de la 
vocal corresponent. És, per exemple, el cas de parelles com avi-avia ([áBi]-[áBj~]), 
en moltes varietats, o ambigu-ambigua ([~mbíyu]-[gmbíyw~]). Passa el mateix 
amb el sufix preaccentuat I-'ikl (i altres de similars), que conté [i] quan va prece
dit d'una consonant (simbOl[i]e, alfabet[i]c, teor[i]c, artíst[i]c), pero conté Ul quan 
va precedit d'una vocal (proteUle, troea[j]c, pirenalile, mesozoUle). També hi ha 
a1ternan~a en mots que comencen en una vocal alta i que es poden realitzar amb 
semivocal inicial quan van precedits d'una vocal (porta ulleres [p~rtgwÁérgs], 
pero porten ulleres [p~rtgnuÁérgs]; esta va histeric [gstaBgjstérik], pero estaven 
histeries [gstaBgnistúiks]). En tots els casos en que hi ha a1ternan~a vocal~semi
vocal ([i]-Ul i [u]-[w]), hem de concloure que subjacentment hi ha un sol segment 
i assumim que és una vocal, liI o lul; aquestes vocals esdevenen Ul o [w], respec
tivament, mitjan~ant una regla de formació de semivocal, que e,s presenta més 
avall. Hi ha contextos en que Ul i [w] no alternen amb cap vocal. Es el cas de for
mes com aire [ájf~], noi [nój], quaresma [kw~rézm~], deia [déjg], iambe 
[jámb~], nació [n~sjó] (en moltes varietats), etc. En aquests casos assumim que 
subjacentment hi ha una semivocal, IjI o Iwl (per tant, la forma subjacent de nació, 
per exemple, seria InAsjónl en aquestes varietats). En els casos en que hi ha va
riació entre semivocal i vocal en varietats dialectals o parlants diferents, assumim 
que la forma subjacent també varia segons el parlan!. Així, el mot diana té la for
ma subjacent Idián+al per a aquells parlants que sistematicament diuen [diáng], 
mentre que té la forma subjacent Idján+al per a aquells parlants que sistematica
ment diuen [djáng]. 

L'existencia o no de semivocals subjacents ha estat motiu d'un debat que, de 
fet, encara no s'ha acabat, a causa, sobretot, de la complexitat del tema i de la gran 
variació dialectal que hi ha en la realització d'aquests segments. Simplificant aquí 

8, També es poden crear diftongs si els dos segmenls en contacte lenen el Iret [-al!}; en aquesls casos la se
mivocal és sempre el segment més tancal. En cUlala aquests diftongs són rars (se'n poden trabar en seqüencies com 
110 té amies [not~~m¡'ks]) ¡ no es comentaran en aquest llibre (se n'esmenten casos u Recasens 1993). 

J 
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qüestions de terminologia i de notació, Alarcos (1953) i Lleó (1970) manten en que 
Ul i [w] són sempre variants de les vocals subjacents lil i lu/, mentre que Badia 
(1974) fa servir parells mínims eom cuota [kuóto] i qua/a [kwóto] per argumentar 
que Ii! i lul coexistcixen amb fonemes no vociilies IjI i Iwl (aquest autor assumeix 
que provenen de IjI i Iwl només els sons [j] i [w] que formen part d'un diftong crei
xent). Wheeler (1979) també defensa I'estatus fonologic de IjI i Iw/. Recasens 
(1993) adopta una postura similar a la quc assumim en aquest lIibre. 

Sense entrar encara en una descripció més acurada deIs contextos en que re
alment es pot trobar una semivocal que alterna amb una vocal, podríem postular 
una regla de formació de semivocal com la següent, que donaria compte de I'a
parició d'una semivocal en fonnes com avia [áBja] (pero no avi [áBi]), trocaUlc 
(pero no tear[i]c), o porta ulleres [p~rtawÁéras] (pero no porten ulleres 
[p3rt0nuÁér0s]). 

Regla de formació de semivocal: 

[
+SilJ 
+alt -7 

-acc 
[-sil] I [+sil] 

La regla afecta una vocal ([+sil]) tancada ([+alt]) i atona ([-ace]). I.:absencia 
de la línia _, que representa la posició que ocupa el segment afectat en el con
text d'aplicació de la regla, indica que la regla s'aplica a la vocal tancada tant si el 
segment si].]abic es troba a la seva esquerra com si es troba a la seva dreta. La re
gIa de formació de semivocal s'apliearia, postlexicament, en totes aquelles combi
nacions de vocals en que almenys una d'elles sigui tancada; per tant, s'aplicaria 
tant a la vocal tancada de fonnes subjacents com lábi+al com a la vocal tancada 
subjaeent de seqüencies com Ip6rt+A##ÚÁ+ér+a+z/, corresponent a porta ulleres. 
Malauradament, els fets no són tan senzills i, arnés, I'alt grau de variació que hi 
ha, juntament amb els pocs estudis que s'han fet sobre el tema, fa que sigui difícil 
donar una formulació més acurada de la regla. Cal dir també que no hi ha dubte 
que la situació esta canviant bastant rapidament; sembla clar que les generacions 
més joves presenten més combinacions amb semivocal (especialment diftongs crei
xents) que no pas generacions més grans. A continuació descrivim certes regulari
tats que es poden trobar en els contactes vocalics pel que fa a I'aparició de dif
tongs. (Per a una descripció més detallada d'algunes de les possibilitats de realit
zació d'aquests grups, vegeu Recasens 1993.) 

En general, es pot dir que en catala la realització de seqüencies vocaliques 
amb un segon vocoide [+alt] com a diftongs decreixents és molt corrent, tant dins 
del mot com entre mots. Així, trobem exemples com aUlre, pe[w], feUlna, dino
sa[w]re, maUl, beneUlt, en que postulem una semivocal subjacent, IjI o Iw/, i 
exemples com cosa [j]nútil, també [j]nteifereix, porta [w]lleres, en que postulem 
una vocal subjacent, Ii! o lul (perque les semivocals transcrites alternen amb vocals 
tancades); aquesta vocal esdevé semivocal per la regla de fonnació de semivocal. 
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Quan en una seqüencia de vocoides tots dos segments tenen el tret [+alt], el dif
tong resultant és decreixent, no creixent. Així, tenim mots com cuUlna (no 
*[kwína]), ci[w]tat (no *[sjutát]) o Feli[w] (no *[faljú]),9 i també tenim seqüen
cies com porti [w]lives (no *[p3rtjulíB0s]), miro Ulnvents (no *[mlrwimbéns]) o 
toro Ulndecís (no *[brwil1d0sís]). Aquesta preferencia pels diftongs decreixents 
sobre els digtongs creixents no queda recollida en la regla presentada més amunt. 

Els diftongs creixents no són tan corrents i presenten un grau alt de variació. 
Són corrents en posició incial de mot i en posició intervocalica; és a dir, quan la 
semivocal pot constituir I'únic element d'una obertura si].]abica. En posició inter
vocalica trobem seqüencies com boUla, talaUla, ca[w]en o pe[w]et. A principi de 
mot es troben molts exemples amb Ü], pronúncia que s'esta generalitzant a tots els 
mots amb vocoide tancat anterior inicial: Ulogurt, Ulambe, Ulaia, Ulot, hUlat (i 
[iát]), hUleratic (i [i0rátik], Uló (i lió]). Els vocoides tancats posteriors només 
apareixen a principi de mot en paraules estrangeres o en acronims: whisky [wíski], 
VEFA [wéfa], VAB [wáp]. Són sistematics els diftongs creixents quan [w] va pre
cedit de [k] o [g] (o [y]): ungüent [u~gwén], quan [kwán], quarum [kw6rum], ai
gua [ájywa], guany [gwáJ1]. Fins i tot s'acostumen a pronunciar amb diftong crei
xent seqüencies com vacua [bákwa] o eonspícua [kunspíkwa], que normativa
ment contenen un hiat. Casos com cuota, sen se diftong, es comenten més avall. 

Wheeler (1979), que es basa sobretot en una pronúncia normativa en el trac
tament que fa deIs diftongs, defensa que els diftongs creixents sistematics precedits 
de consonant velar (com a aigua [ájywa] i a quan [kwán]) deriven d'uns segments 
labiovelars subjacents IkWI i IgW/, seguint un suggeriment de Lleó (1970). En la seva 
proposta, aquests segments subjacents també són presents en mots com oblic (fe
mení: [uBlíkwa]) O ambigu (femení: [ombíywo]). Una regla de deslabialització do
naria compte de la [k] (no labialitzada) a tinal de mot (per exemple a obUc) o da
vant de eonsonant (per exemple, a ablics); una altra regla convertiria IgwI en [gu] en 
el mateix context (per exemple, a ambigu), i una altra regla convertida /kW¡ i /gw/ en 
[kw] i [gw], respectivament, en tots els altres casos (per exemple, a obUqua i a am
bigua). Aquesta proposta, prau complexa, pot donar compte deis fets tal eom es pre
senten, pero perd for~a en una llengua que cada cap conté més diftongs creixents, i 
no sempre precedits de consonants velars. 

Encara que la lIengua nonnativa no ha admes diftongs creixents que no sigui n 
els que s'han esmentat tins ara (quan la semivocal és I'únic element de l' obertura 
sil·labica i quan va precedida de consonant velar), és cert que altres combinacions 
amb diftongs creixents han estat corrents en la lIengua parlada (i en la poesia) des 
de fa molts anys. Fabra (1912) ja comentava que "conviene advertir que muchas de 
las combinaciones empezadas por i ó u, principalmente las átonas, son muy á me
nudo pronunciadas en una sola sílaba" (pp. 15-16); i donava exemples com 
soc[j]eta/, varUlabilitat, assid[w]itat, llclntUla, ingen[w]a o elevacUló. Efectiva-

9. Quan els dos voicodes tancats són ¡Hons sembla que hi ha una certa variació en la pronúncia: coU]ncidellt 
i c[wIil/ciden/. comblllUltat i colltin[w]i'ta/, harmon[j]ulII i f¡armlmi[w]m (la pronúncia amb hiat també és possible). 
Mots com dUlar, en canvi, no sembla que presentin vuriació; es realitzen sistematicument amb diftong decreixent [iw]. 
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ment, seqüOncies com aquestes, o semblants, se sen ten actualment més sovint amb 
diftong que na pas sen se; la realització o no amb diftong pot variar de dialecte a 
dialecte, pero també de persona a persona. Així, mots com juliol, seriós, siames o 
pueril es poden sentir tant amb diftong com amb hiat, mentre que mots com dia
lecte o Tiana es pronuncien majoritariament amb hiat. Sembla que els diftongs 
creixents tendeixen a evitar-se quan l'obertura siJ.1abica ja conté dos segments. 
Així, acostumen a pronunciar-se amb hiat mots com Adria, afluent, prioritat, tro
ana, Adroher, Triadú, proesa, amjitrió, patrio tic, Trueta, triomfal o Triana; la rea
lització amb hiat no és tan clara per a tots els parlants en mots com Bíblía (i bi
blioteca), vidriera, síndria, Segria o Cipria. 

Entre mots, la formació de diftongs creixents és possible si la segona vocal és 
la vocal neutra (cf. porto americana [portw~mGrikán~]). Tal com ja s'ha vist més 
amunt, si la segona vocal és una vocal tan cada atona, el resultat no és un diftong 
creixent sinó un de decreixent (cf. porti olíves [portiwlí~~s]). En canvi, si la se
gana vocal és tonica, el diftong creixent no és possible (cf. porto olí [portu61i], 
*[partw6li]; prOlesi ampla [prOt~ziámpl~], *[pót~zjámpl~]). 

La formació de semivocal (tant si produeix diftongs creixents com si produeix 
diftongs decreixents) s' evita quan afectaria vocals accentuades subjacentment, com 
ja intueix Fabra (1912). Per aquesta raó, salen pronunciar-se amb hiat mots com 
actual (cf. actual riera (cf. riu),jiar (cf.jio,jii), rient o rialla (cf. ric, riuen), con
tinuava (cf. continua), cuota o cueta (cf. cual, trairan o trai'ció (cf. trair, trai'a), 
raimet (cf. raiin), peuquet (cf. peiic), paidor (cf. paim), lloanea (cf. lloa), etc. 
Aquest efecte, pero, sembla que queda anul·lat en alguns casos i per a alguns par
lants: al costat de continuava amb hiat es pot sentir contin[w]ació, i al costat de 
traír o trai'ció amb hiat es pot sentir traOldor. Fabra (1912) també constata que no 
hi ha diftong decreixent en formes verbals quan la primera vocal pertany al radical 
i la s~gona, a la terminació: crei' ([kréi], *[kréj]), continuo ([kuijtinúu], 
*[kUl),tlllÚW]), obeirem ([u~Girém], *[u~Gjrém]), esquío ([~skíu], *[~skíw]). Pa
ral·lelament, el diftong s'evitaria quan una vocal pertany a un prefix atan (mono
siJ.1abic) i l'altra pertany al radical: re[i]ntegrat, re[u]brir, co[i]l·lustrador; aquest 
efecte, pero, no és sempre clar, i en alguns casos la realització amb diftong és més 
freqüent, potser perque s'ha perdut el cariteter de mot prefixat: reunir (per a molts 
parlants [r~wní]), coincidir (per a molts parlants [kujnsioí] o [kwinsioí]), i tam
bé reintegrat (per a alguns parlants [rGjl),t~yfát]). 

Segons Mascará (1978), el fet que una vocal tonica subjacentment (pero ato
na fonetlcament) no es realitzi com a semivocal es deu a l'ordenació entre els pro
cessos de desaccentuació i de formació de semivocal i a un efecte de ciclicitat es
tricta (CCE), explicada, en aquest mateix tipus de lIetra, a §2.4.3. El procés de I'or
maciá de semivocal (cíclic) precedeix el de desaccentuaciá (també cíclic) i, com 
que la formació de semivocal afecta només vocals ¡llones, el procés sera inaplicable 
en la vocal subjacent de mots com cueta, com es pot veure a continuació: 
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Forma subjacent 

Form. sem. 
Desac. 
(Altres) 

Forma fonetica 
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Ikú+ét+al 

u 

[kuéto] 

La formaciá de semivocal no pot afectar la vocal tancada del radical Ikúl per
que encara és accentuada en el- moment de l'aplicació de la regla. La ciclicitat es
tricta és necessaría per evitar que en cicles posteriors la vocal tancada que ha per
dut l'accent en un cicle anterior pugui ser convertida en semivocal. L'exemple se
güent, raonament (adaptat de Mascará 1978), permet ¡¡·lustrar aquesta qüestiá de 
forma més clara que l'exemple anterior. Els parentesis sobre la forma subjacent in
diquen els cicles. Cal tenir present que en el cicle zero, format pe! radical lraán/, 
no s'hi pot aplicar cap regla cíclica. 

Forma subjacent 

1r cicle: 
Form. sem. 
Desac. 
Red. voc. 

( ( (raán) á) mén) 

o 
ou 

--------------------------------------------------------------------
2n cicle: 

Form sem. (bloq. per CCE) 
Desac. 
Red. voc. 

Forma fonética 

a 
o 

[rounomén] 

En el primer cicle, que inclou el sufix /á/, la formació de semivocal no es pot 
aplicar perque la segona vocal del radical, lá/, en aquelI moment no és ni tancada ni 
atona; la desaccentuaciá s'aplica a aquesta vocal, 'o' (perque hi ha un accent més a 
la dreta), i posteriorment, dins del mateix cicle, la reducció vocatica s'aplica a aques
ta vocal, que esdevé 'u', i també a l'altra vocal del radical, que esdevé 'o'. En el se
gon cicle, que inclou el sufíx Imén/, la formaciá de semivocal queda bloquejada per 
la CCE encara que la segona vocal del radical ja ha esdevingut tancada i atona, 'u', 
ja que aquesta vocal pertany a un cicle anterior, i la CCE només permet recular a un 
cicle anterior en condicions molt especifiques (vegeu §2.4.3), que aquí no se satisfan. 
Per aquesta ra6, una vocal accentuada subjacentment no pot esdevenir una semivocal. 

Recasens (1993) suggereix que la formació de semivocal pot quedar bloque
jada si el resultat és un mot monosil·labic. Aquest efecte és evident en hipocorís
tics com Tia [tiá] (de Sebastia [s~~~stjá]) o Ció [sió] (de Concepció 
[kuns~psjó]). La tendencia a no crear monosíl·labs també evitaria la formació de 
diftongs en mots com miol [mi61] o miop [mi6p]; cal dir, pero, que aquest blo
queig no és sistematic (cf. suec [suék] i [swék] o quiet [kiét] i [kjét]). Aquesta 
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restricció no s'aplica ni als diftongs creixents precedits de [k] o [g] (cf. quan, gual, 
guant) ni als diftongs decreixent: (cf. mai, noi, peu, sou). No cal dir que aquesta 
retIcencJa a crear monosíl·labs 1 altres factors que s'han esmentat anteriorment 
(obertures amb dues consonants, accent subjacent sobre la vocal tancada mOIfe
mes verbals diferents) poden coincidir en alguns mots i aixo fa que la for~ació de 
diftongs sigui (practicament) impossible (cf. trial [triál], *[trjál]; rient [rién], 
*[rJén]; brioix [bri5D, *[brj5D; criar [kriá], *[krjá]). 

EIs clítics pronominals hi i ha, que són elements atons, es realitzen com a se
mivocals (m i [w], respectivament) quan es troben al costat d'una vocal del verb 
sobre el qual cliticitzen, tant si el diftong que es crea és creixent com si és decrei
xen!. Ai~í, es pronunci~n .amb diftong decreixent seqMncies com compra-hi 
[k6mprgJ] o pom-ho [p~rtIw];1O es pronuncien amb diftong creixent seqüencies 
com ha anui·ia [wgnúIG] o hi entenia UglJtgníg]. En el cas deIs proclítics sembla 
que la formació de semivocal és optativa quan el verb comen<;a en vocal tonica: ha 
obro ([w5~ru] i [u5~ru]), hi entra (UélJtrg] i [iélJtrg]). En un estudi més detallat 
s.obre el tema caldri~ veure, per exemple, quina és la realització d'aquests proclí
tlcsq~an van precedlts d'un altre clític i el verb comen<;a en vocal, com a t'ho aga
fa (1 SI Ilavors el fet que la vocal del verb sigui tancada o no influeix sobre la for
ma fonetica del clític: t'ho agafa vs. t'ho imposa). 

Segons Oliva (1977), la conjunció atona i es realitza com a semivocal en se
qüencies com sopem m esmorzem o Londres m Atenes, mentre que es realitza com 
a vocal en casos com piats [i] olles o París [i] Oslo. En aqucsts darrers casos la 
vocal apareix en Iloc de la semivocal per tal d'evitar l'ocurrencia de dos accents en 
sí].!abes adjacents. Aquest perill no es dóna en els casos en que els accents esta n 
més allunyats, con: a sopem U]esl1lorzem. Sembla que aquest efecte es troba espe
clalment quan el dlftong és, o seria, creixent; si el diftong que es crea és decreixent 
no s'eviten, necessariament, els accents en síl·labes adjacents: comprar i vendre 
[kumpraJ~élJdrg], Panama i Fran¡:a [pgngmajfránsg]. (Per a l'elisió possible del 
pnmer de dos accents en síl·labes adjacents, vegeu §8.1.) 

En resum, actualment sembla que hi ha una tendencia bastant generalitzada a 
la formació de diftongs, tant decreixents com creixents. És interessant de consta
tar, pero, que així com la creació de diftongs decreixents no presenta mai obstacles 
(ans al contrari s'afav~reix), la creació de diftongs creixents queda sovint bloque
Jada per altres factors Importants de la llengua (com el rebuig pels monosí].!abs i 
per les obertures supercomplexes, per exemple). 

6.2.2. ELlSIÓ DE VOCALS 

. ,Si els diftongs s'han. e~tudia: ~oc, l'elisió vocalica encara ha estat menys estu
dIada. No hl h~ ;:ap estudl slstematlc sobre el tema i, per tant, costa extreUl-e'n algu
na generahtzaclo. La descnpció més completa sobre l'e!isió vocalica és potser la que 

. JO. .En nl,gunes vnrietuts, compra·/¡¡ es pot realitzar amb elisió de la vocal neutra en !loe de formució de se-
Inlvocal ([komprl]). Per a una breu descripció deIs casos d'elisió vodlica, vegeu §6,2.2. 
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es troba a Recasens (1993). Aquí només esmentarem algunes de les conclusions que 
es poden extreme d'aquest estudi. No farem, pero, la distinció entre fusió (elisió quan 
els dos segments implicats són identics) i elisió (elisió quan els dos segments afec
tats són diferents), sinó que farem servir el terme elisió per a tots dos casos. 

L' elisió vocalica és molt corrent entre segments identics atons, tant dins del mot 
com entre mots: microordinador [mikrurélingOó], antiislamista [alJtizlgmístg], 
guardaagulles [gwarogyúÁgs], porta americana [p~rtgmgcikáng], porto ulleres 
[p~rtuÁécos]. En canvi, les vocals accentuades no s'elideixen (encara que Un deIs 
accents pugui an'ibar a desapareixer): mirar astres [micaáStfOs], també obre 
[tgmbe5~rg], visitar illes [bizitaíÁgs]. Queda, doncs, per veure que passa quan to
tes dues vocal s són atones i diferents i quan només una de les vocals és atona. De 
fet, l'única vocal que es pot elidir és la vocal neutra. Quan una de les vocals impli
cades és tancada, ja hem vist, a §6.2.1, que es pot formar un diftong (cf. porta ulle
res [p~rtgwÁécgs]). Si les dues vocals són tancades i diferents, l'única possibilitat 
és que es formi un diftong (cf. porti ,tileres [p~rtiwÁécgs]), pero si una de les vo
cals és 'g', aquesta vocal es pot elidir (cf. porta ,tileres [p~rtuÁéros]). Cal remarcar 
que l'elisió no és possible en totes les varietats (per exemple, és més freqüent a la 
zona de Girona que no pas a la de Barcelona). 

Encara que els fets no són del tot clars, sembla que l'elisió de la vocal neutra 
és bastant COl'rent: passama antic [pasomalJtík], dema a'rribara [dgmari~grá], 
can¡:ó antiquada [bnsoIltikwáog], poder ensopegar [puoEnsupgyá]. Segons Re
casen s (1993) no hi ha elisió de la vocal neutra davant d'una vocal accentuada 
(reg[g] arbres, cantav[0] aries), encara que l'elisió no és impossible en alguns ca
sos: aquella epoca [ghÁépub], Santa Agata [salJtáy0tg], compra va ales de po
llastre [kumpra~alozogpuÁástr0]. Cal dir, finalment, que en certs contextos, es
pecialment quan hi ha c1ítics, l'elisió vocalica és més corrent en algunes varietats 
dialectals que en altres. Així, una seqüencia com porta-ha es realitza, segons la va
rietat dialectal, com a [p5rt0w] (sense elisió) o com a [p5rtu] (amb elisió). El ma
teix passa, per exemple, en una seqMncia com que ha vol (amb la realització 
[bw~5l] o [ku~51], segons la varietat). 

Presentem tot seguit un resum deIs casos en que hi pot haver elisió: 

Cas l. Contacte entre vocals atones identiques: normalment, elisió. 

Ex.: microordinador [mikrur6ingóó] 
antiislamista [aIltizlgmístg] 
guardaagulles [gwarooyúÁGs] 
porta americana [p~rtgmgrikáng] 
porto ulleres [p~rtuÁécgs] 

Cas 2. Altres tipus de contactes: elisió optativa de la vocal neutra. 

a. Contacte entre vocals atones dijere"'s. 

(i) 0##ilu: formació de diftong: porta ulleres [p~rtgwÁécgs] 
elisió de 'o': porta ,tiieres [p~rtuÁérgs] 

- "7 
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(ii) i/u##~: fonnació de diftong: porto americana [p~rtw~m~rikán~l 
elisió de '~': porto americana [p~rtum~fikán~l 

b. Contacte entre vocal toniea ¡ vocal atona, o viceversa. 
, 

(i) V##~: elisió de '~': dema arribara [dGmariB~fál 
canfó antiquada [bnsc)J1tikwáó~ 1 
poder ensopegar [puóEnsup~yál 

elisió de '~' (menys freqüent): 
rega arbres [reyáBf~sl 
aquella epoca [~keÁÉpuk~l 
comprava ales de pollastre [kumpfaBal~zó~puÁástf~ 1 

CAPÍTOL 7 

cLÍTrcs 

En els capítols precedents s'han vist una serie de processos fonologics del ca
tala (especialment del catala central) i en cada cas s'ha argumentat si el procés te
nia caracter lexic (és a dir, si tenia el mot com a domini d'aplicació) o postlexic (és 
a dir, si el seu domini era la frase). En aquest capítol s'estudien e1s efectes que te
nen els diversos processos fonologics sobre els elítics, uns elements lexics que es , 
troben a mig camí entre el morfema i el mot (és a dir, que tenen algunes caracterís
tiques deIs morfemes i algunes característiques deIs mots) i que estan separats d'al
tres elítics i del mot sobre el qual cliticitzen amb el Iímit # (no pas ##). Encara que 
es fa referencia a tota mena de elítics, es dedica una aten ció especial als elítics pro
nominals (pronoms febles), sobretot perque poden apareixer en diverses posicions 
(davant del verb, darrere del verb) i penneten veure més elarament quina forma sub
jacent tenen i com queden afectats pels diversos processos. Com es veura, els c1ítics 
han de ser inelosos en la fonologia lexica per a detenninats processos; en canvi, es 
comporten com a entitats independents, de vegades amb característiques especials, 
respecte a altres processos. En general, e1s elítics tenen el mateix comportament res
pecte a un detenninat procés independentment de si són proclítics (és a dir, si eliti
citzen sobre el mot següent) o enelítics (és a dir, si eliticitzen sobre el mot anterior). 
Aquí només es tindran en compte els processos més elars en que participen (o no) 
els c1ítics. La interacció entre els elítics i altres processos fonologics es pot trobar a 
Mascaró (1986a). Per a una aproximació a la fonologia deIs c1ítics pronominals en 
el marc de la fonologia generativa c1assica, vegeu Wheeler (1979).' 

lo Mascaró (1 986a) fa una distinció entre mOl gran i mol pelit, que pOl ser útil quan es parla de mots amb cH
tieso El mOl peti! exclou els c!ítics. menlre que el mOl gran els inclou. Un mOl sense cJítics és alhora un mOl gran i un 
mol pelit. 

##saber## ##saber#me#la## 

mOl (petitlgran) mOl petit 

mOl gran 

En el cas de ¡'elisió de Irl fina!, per exemple, es diria que el domini d'aplicació del procés en eataJa central és 
el mot gran (és a dir, davant de la frontera ##), ef. saber [s~~éJ pero saber-me-la [s~~érm~l;)]. 
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7.1. Simplificació de grups consonimtics i elisió de !rI final 

En el capítol 4 s'havia vist que l'efecte de la simplificació de grups con
son1mtics (SGC) és que una consonant oclusiva que es troba en posició de coda en 
el domini del mot sintactic s'elideix si és lexicament homorg1mica amb un segment 
[-cont] preceden!. Si es troba en posició d'obertura no s'elideix (cf. punt [pún], 
puntejar [puqt~3á]). Pel que fa a la simplificació de grups consonantics, els cJítics 
han de ser considerats patt del mot sintactic, un resultat previsible si es té en comp
te que ellímit que separa el clític del mot sobre el qual cliticitza és del tipus # (no 
##). L'evidencia més clara es troba en el comportament deIs gerundis davant d'un 
enclític pronominal. Encara que en els gerundis, en catala central, la ItI final nor
malment s'elideix (tirant [tirán]), quan aquesta ItI es troba davant d'un enclític que 
comen<;a en vocal (com els clítics hi o ho) es conserva (de fet, la presencia de [t] 
davant de certs enclítics és precisament la prova que hi ha una Itl a la forma sub
jacent del gerundi). Així, encara que el gerundi tirant es pronuncii' normalment 
sense la Itl ([tirán]) -perque la consonant oclusiva es troba en posició de coda i 
és homorg1mica amb la nasal, [-cont], precedent-, aquesta consonant es realitza 
foneticament en formes com tirant-ho ([tiráqtu]) o tiran/-hi ([tiráqti]), perque l' o
clusiva es pot sil·labificar com a obertura d'una síl·laba que peltany al mateix mot 
sintactic. Per contra, quan el clític comen<;a en consonant, l' oclusiva es queda en 
la posició de coda i s'elideix (cf. tirant-la [tiránl~],' tirant-ne [tiránn~], tirant-s'hi 
[tiránsi], etc.). Aquests tres casos -verb sense clític, verb amb clític comen<;at en 
vocal i verb amb clític comen<;at en consonant- s'iJ.Justren a continuació. Com 
que en tots els casos cada seqüencia constitueix un sol mot sintactic (MS), els lí
mits d'aquest no s'indiquen en les representacions. (Aquests límits s'indicarien de 
la manera següent: [tír+á+nt]MS; [tír+á+nt#U]Ms; [tír+á+nt#l+a]Ms,) 

tiran!: Itír+á+nt I ... > tiránt 

I~IJJ 
ORO R 
VV 
(j (j 

SOC 
-7 tirán --7 [tirán] 

tirant-ho: Itír + á + nt # UI ... > t irá n tU ... > [tiráqtu 1 

I~IV I~ 
ORO R O R 
V V V 
(j (j (j 

2. Una transcripció fonetica més acufada de la seqü~ncia ¡¡'mili-la seria [tírái!;J], amb una consonant lateral 
nasalitzada, en lIoc d'una oclusiva nasal. En totes les seqücncies de nasal-lateral, hem simplificat alllarg d'aquest I!i
bre la transcripció. 
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soc 
tiran/-la: I tír + á + nt # 1+ al···> á n t 

IV 
N C 
V 

~ --7 tiránl~ --7 [ tiránl~] 

ORO R 
VV 
(j (j 

I~ 
OR 
V 
(j 

Amb altres tipus de clítics, no pronominals, també es pot veure com s'evita la 
simplificació de grups consonantics quan, dintre del mot sint1lctic, l' oclusiva pertinent 
pot fer d'obertura sil·labica. És el cas de la preposició proclítica amb en deteOlÚna
des varietats en que es pronuncia una [b] davant d'un mot que comenci en vocal 
(am[b] ella, am[b] algun amic), mentre que aquesta oclusiva no hi és quan el mot se
güent comen<;a en consonant (amb tu [~mtú], amb tothom [~mtut6m]); a causa del 
caracter proclític de amb, aquesta preposició només pot apareixer en posició final de 
mot sintactic en forma de citació ("Té la preposició amb"); en aquest cas, la [b] tam
poc no es pronuncia ([~m]). La presencia de [b] davant de vocal versus la seva absim
cia davant de consonant s'explica de la mateixa manera que els casos de gemndi amb 
enclític comentats més amunt: en aquestes varietats, la forma subjacent de la prepo
sició és IAnb/; deixant de banda l'assimilació de lloc d'articulació de la nasal (vegeu 
§5.2.1), la Ibl es pot sil·labificar com a obertura només si dintre del mateix mot 
sintactic va seguida d'una vocal; si queda sil·labificada com a coda, s'elideix. 

amb tu: IAnb#túl ... > ~ m b t Ú 

V I ~ 
R OR 
I V 
(j (j 

amb ella: IAnb# éÁ+a! ... > ~ m 
I I 

\7 
R 
I 

SOC 
--7 ~mtú 

b é Á g 

I~I~ 
OROR 
VV 

(j (j (j 

-) [ ~mtú] 

En les varietats en que mai no apareix lb], ni davant de vocal (amb ella 
[~méÁ~]), hem de concloure que la forma subjacent de la preposició no té aques
ta consonant; en aquestes varietats, la forma basica és IAml (la nasal ha de ser la
bial ja a la forma subjacent perque no ho podria esdevenir per assimilació en casos 
com amb tu [amtú] o amb ella [~méÁa]). 

L'elisió de Irl final (El-r) també pot quedar bloquejada per un clític. En la ma
joria de varietats del catala central, els infinitius que foneticament acaben en una 
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vocal tonica -tots els verbs de la primera conjugació (tirar [tirá]), els de la ter
cera (sortir [surtí]) i alguns de la segona (saber [s~Bé])- es realitzen amb una r 
final quan van seguits d'un clític que comenci en vocal (pronunciada [1']) o en con
sonant (pronunciada [1')): tirar-ho [tiráru], sortir-ne [surtírn~], saber-la [sGBérIG]. 
El fet que la 11'/, marca d'infinitiu, es conservi és previsible tal com s'ha formulat 
la regla d'elisió de 11'1 final: Ir/, seguida o no del morf de plural, s'esborra en els 
mots aguts quan va seguida de frontera de mot, ##. Encara que els infinitius il·lus
trats són mots aguts, quan van seguits de clític la frontera entre verb i clític és #, i 
no ##; en aquest context l'elisió no es pot produir. 

Forma subjacent 

El-r 
(Altres) 

Forma fonetica 

Isáb+é+rl Isáb+é+r#l+al 

o 
r G 

Cal dir, pero, que 11'1 no es conserva sempre davant de clític. Quan el clític té 
dues consonants inicials, el morf d'infinitiu 11'1 s'elideix, encara que no es trobi en 
posició final. En catala est!mdard no es troben seqüencies de dues consonants en 
clítics pero sí que n' hi ha en la major part de les varietats del catala central. Per 
exemple, el clític corresponent a la primera persona del plural, ens o nos en catal" 
estandard, té una única forma subjacent In+zl en mol tes varietats i la forma més 
usual del clític de tercera persona datiu plural, normativament els o los, és subja
centment Il+z+iI. Quan aquests dos clítics es troben en posició postverbal, la 11'1 de 
l'infinitiu s'elideix: tirar-nos [tiránzG], tirar-los [tirálzi]. La forma subjacent d'a
questes dues formes (i la seva corresponent forma fonetica) seria la següent: 

Itír+á+r#n+zl -7 [tiránzG] 
Itír+á+r#l+z+il -7 [tirálzi] 

Per tal d'incloure aquests casos en la regla d'elísió de 11'1 final que s'havia vist 
a §4.2, aquesta regla s'ha de reformuJar de la manera següent: 

Regla d'elisió de /1'/ final (El-r): 

[-lat] -7 0 1 [+acc] 

Segons aquesta formulació, Ir! s'elideix en posició postaccentual quan es tro
ba a final de mot (_##) -com és el cas a tirar- o bé davant d'un clític que co
menel en dues consonants (_#CC) -com és el cas a tirar-los [tirálzi]. 

En el segon deIs exemples il·lustrats anteriorment ([tirálzi]), normativament 
tirar-los, es podria argumentar que l'elisió de la consonant esta motivada per pro
blemes de sil·labificació, ja que en la forma subjacent hi ha una seqüencia de con-
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sonants, 11'#1/, que no constitueixuna coda ben formada en cata U\. Aquest, pero, no 
és el cas en el primer exemple ([tiránz~]), normativament tirar-nos, en que la se
qüencia final subjacent Ir#n+zl no hauria de suposar cap problema de si].]abifica
ció, especialment si tenim en compte que en catala hi ha seqüencies finals d'aquest 
tipus (cf. carns, interns). Sembla ciar que l'elisió del morf d'infinitiu esta relacio
nada amb l' observació general que els clítics tendeixen a no trobar-se en codes 
complexes, observació que es comenta més extensament a § 7.3 a proposit de 
l' epentesi. 

7.2. Processos relacionats amb la sonoritat. IzI en morfemes de flexió 

EIs processos relacionats. amb la sonoritat que s'han vist en els capítols 4 (en
sordiment d'obstlUents final s, §4.3) i 5 (sonorització de fricatives, §5.l.l, i assimi
lació de sonoritat d' obstruents, §5.1.2) afecten les obstruents. Encara que hem dit 
que l'ensordiment d'ostlUents finals (EOF) fa referencia a la frontera de mot, ##, 
cal explicar per que aquesta frontera és ## i no pas #; és a dir, cal mirar si els clí
tics compten com a part del mot o no. Pel que fa a la sonorització de fricatives 
(SFr), en el capítol 5 s'arribava a la conclusió que aquest procés afecta les fricati
ves que, just al comen,ament de la fonologia postlexica, es t?oben en posició de 
coda seguides de vocal. En aquest cas, cal veure si els clítics queden afectats per 
aquest procés i, per tant, si no és fins a la fonologia postlexica que passen a formar 
un sol domini amb I'element sobre el qual cliticitzen. 

Per veure la incidencia deIs processos relacionats amb la sonoritat en els clí
tics cal que ens fixem en aquells clítics que tenen obstruents. Pel que fa als clítics 
no pronominals, en l'apartat anterior s'han comentat les realitzacions fonetiques de 
la preposició amb a proposit de la simplificació de grups consonantics. Es veia que, 
en algunes varietats, la preposició té la realització [Gmb] davant de vocal (amb ella 
[GmbMG]). Aquesta mateixa realització mostra que la regla d'ensordiment final, 
que esmenta el límit de mot ##, esta ben formulada: els clítics, que queden sepa
rats del mot sobre el qual cliticitzen per la frontera #, queden inclosos dintre del 
mot i, per tant, la Ibl de la preposició amb no es pot ensordir perque no es troba en 
posició final (fent explícites totes les fronteres, la forma subjacent és: 
1##Anb#éÁ+a##/). 

Pel que fa als clítics pronominals, presenten una obstlUent el clític de segona 
persona singular, et o te, el clític reflexiu o impersonal de tercera persona, es o se, 
i el motf de plural, -s, que pot apareixer en la majoria de clítics. L' oposició sord/so
nor, que es neutralitza, entre altres, en el context d'ensordiment final o en el context 
de sonorització de fricatives (a final de mot davant de vocal), es manté en els clí
tics, tal com s'i].]ustra a continuació (s' indiquen els límits # per raons de claredat): 

ens agafa: 
els hi duré: 

[z] 

[Gnz#GyáfG] 
[Glz#i#ouré] 

[s] context 

s'agafa: [s#~yáf~] __ # vocal (verb) 
s'hifara: [s#i#fgrá] __ # vocal (clític) 
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Mascaró (1986a) també aporta exemples de les varietats del catala central en 
que els clítics de primera i de segona persona poden precedir el c1ític reflexiu: en 
aquestes varietats, una seqüencia com se l' escapa presenta els c1ítics invertits (te 
s'escapa) i es pronuncia [tGSGskápG]; ningú no diu *[tGZGskápG]. El fet que en clí
tics es mantingui l'oposició sord/sonor davant de vocal vol dir que no s'hi ha apli
cat ni l'ensordiment final ni la sonorització de fricatives (si s'hi apliqués només 
I'ensordiment final, totes les s esmentades haurien de ser sordes; si s'hi apliqués, 
a més, la sonorització de fricatives, totes haurien de ser sonores perque es troben 
davant de vocal). Per tant, les fricatives que es troben en límit de c1ític en el qua
dre anterior tenen subjacentment el mateix valor de sonoritat que tenen a la forma 
fonetica: el c1ític es o se té subjacentment /s/, mentre que el morf de plural, que 
apareix en el c1ític ens i, més clarament, a els, té la fortna subjacent /zl. 

EIs c1ítics, doncs, ens permeten veure que la fOrtna subjacent del plural és 
efectivament /z/, tal com s'havia assumit en els capítols anteriors. Aixo no es pot 
veure en cap altre context perque el morf de plural es troba normalment en posi
ció final de mot i, per tant, en un context que sempre quedara afectat per algun 
deIs processos relacionats amb la sonoritat. Així, un mot com pomes (/póm+a+z/) 
queda sempre afectat per l'ensordiment final; si aquest és l'últim mot de la se
qüencia, l'ensordiment sera patent en la fortna fonetica ([pómGs]); si es troba da
vant d'un mot comen<;at en vocal, el morf de plural quedara, a més, afectat per la 
sonorització de fricatives (pames agres [pomazáyras]); si es troba davant d'un 
mot comen<;at en consonant, el plural quedara afectat per l' assimilació de sono
ritat d'obstruents, vacuament (polnes taves [pomGstóBas]) o no (polnes dures 
[pOmGZOúr0s]). EIs clítics són els únics elements que presenten el morf de plural 
en una posició que no queda afectada per I'ensordiment final ni per la sonoritza
ció de fricatives: la s del plural no queda afectada per l'ensordiment d'obstruents 
finals quan forma part d'un proc1ític (a formes com les omple o les culi) perque 
en aquest context no es troba davant dellímit ##, sinó dellímit # (!l+a+z#ónpll). 
La s del plural tampoc no pot quedar afectada per la sonorització de fricatives 
quan es troba en un proclític davant d'un verb comen<;at en vocal perque, quan 
aquest procés s'aplica, al nivell postlexic, la -s del plural és, des del comen<;a
ment, una obertura, ja que abans de la fonologia postlhica el límit # ja ha desa
paregut i hi ha hagut resi·labificació. Així, al principi de la fonologia postlexica, 
una fortna amb proclític com les ompli té la sil·labificació '1G.zóm.pli' i, per tant, 
no s'hi pot aplicar la sonorització de fricatives, que només afecta les fricatives en 
po si ció de coda; en canvi, en una seqüencia de mots com pomes agres, la deriva
ció de cada mot és independent l'una de l'altra durant tota la fonologia Ihica i la 
si].]abificació d'aquesta seqüencia a l'inici de la fonologia postlexica és 
'pó.mGz.á.gf0s', un context en que sí que s'aplica la sonorització de fricatives. 
La interacció entre I'ensordiment d'obstruents finals (EOF) i la sonorització de 
frícatives (SFr) amb els clítics es pot veure més c1arament en les derivacions de 
les formes amb c1ític les ompli i ompli-les i de la seqüencia sen se c1ítics pomes 
agres, que es presenten a continuació: 

Forma subjacent 

Nivel! lexic 
EOF 
(Altres) 

Nivel! postlexic 
SFr 
Resi].]ab. 
(Altres) 

Forma fonetica 

/l+a+z#ónpl+i/ 

G m 
IG.zóm.pli 

IG.zóm.pli 

[lazómpli] 
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/ónpl+i#l+a+z/ 

s 
m G 

óm.pli.lGs 

óm.pli.lGs 

[ómpli1Gs] 
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/póm+a+z##ágr+a+z/ 

s 
G 

pó.mGs##á.grGs 

pó.mGs.á.grGs 
z 

pó.mG.zá.grGs 
o y 

[pomazáyrGs] 

s 
G 

La dificultat amb que ens trobem per determinar la fortna subjacent del morf 
de plural es presenta igualment amb el morf de flexió verbal de segona persona del 
singular, també -s (portes, venies, sortiras, patiries, etc.). Com en el cas comentat 
anteriOlment, quan una d'aquestes fOrtnes verbals no va seguida de clític és im
possible veure quina fonna subjacent té el morf de segona persona del singular per
que sempre es troba en el context d'aplicació d'algun deIs processos relacionats 
amb la sonoritat (a marxe[s] s'aplica I'ensordiment final; a marxe[z] ara hi ha en
sordiment final a la fonologia lexica i sonorització de fricatives a la fonologia 
postlhica; a marxe[z] dema o a marxe[s] tard hi ha ensordiment final a la f<;nolo
gia Ihica i assimilació de sonoritat d' obstruents a la fonologia postlilxica). Es no
més mirant quina forma té aquest morf davant d'un enc1ític que es podra detertni
nar quin valor de sonorítat té a la forma subjacent. EIs únics temps verbals que po
den tenir enclítics són I'infinitiu, el gerundi i I'imperatiu. D'aquests, només I'im
peratiu té flexió de persona, pero no sempre. En la immensa majoría de verbs, la 
segona persona del singular de I'imperatiu no té el morf corresponent, -s (compra, 
vine, beu, promet, etc.). E1s únics casos en que es pot trobar aquest morf en un im
peratiu són les fOrtnes digues, sapigues (i formes similars) i fes i vés, si es consi
dera, com fa Mascaró (1986a), que la -s que hi apareix és efectivament el morf de 
segona persona del singular (i no part del radical). Quan fes i vés es troben davant 
d'un c1ític que comen<;a en vocal, l'última consonant del verb és sempre sonora 
(fe[z]-ho, vé[z]-hi), la qual cosa vol dir que la [z] que es troba a la fortna fonetica 
és també /z/ a la forma subjacent. En la majoria de varietats del cataE, central, en 
imperatius com digues la -s corresponent al morfema de segona persona del sin
gular acostuma a no ser-hi quan es troba davant d'un enclític (digues-ho [díY0W], 
i també [díyu]; digues-la [díYGIG]). És cert, pero, que quan aquest morf no s'eli
deix la seva realització és inequívocament sonora: digues-ha [díyGZU] (*[díYGsu]). 
El fet que la realització fonetica del morf de segona persona del singular sigui so
nora quan es troba davant d'un clític que comenc;a en vocal vol dir que subjacent
ment aquest morf és /z/, ja que en aquest context, com s'ha vist, la sonoritat no es 
pot veure alterada per cap procés. 
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7.3. Epentesi 

En el capítol 3, sobre estructura siJ.labica, s'havia vist que quan un mot co
menga subjacentment en un grup del tipus "s+C", el problema de sil·labificació que 
es crea (la fricativa inicial no es pot incorporar a l'estructura sil·labica) es resol 
mitjan,ant la inserció d'una vocal epentetica. L'epentesi és l'origen de la vocal 
neutra inicial en mots com [a]stop o [a]seoltar. També són epentetiques les vocals 
finals de mots com act[a] o perdr[a]. Cal especificar a més que tant l'epentesi ini
cial com l'epentesi final s'han de produir aban s que no s'incorporin e1s clítics al 
mol. Si c1ítics com ha fUI o hi li/, que són vocalics, s'incorporessin al mot abans 
de l'epentesi, aquesta ja no seria necessaria i, per tant, l'única pronúncia possible 
d'una seqüencia com ha escolta, per exemple, seria [usk6!ta], amb la vocal del cJí
tic fent de nuc1i de la síl·laba que necessita la primera consonant del verb per po
der-se realitzar foneticament: 

U #S k ó 1 t +A [usk61ta] 

I I 1I I 1 I N C NC N 
V V I 
R O R O R 
I V V 

c; c; c; 

Pero aquesta forma (que és l'habitual en les varietats septentrionals del ca
tala central) no és l'úniea pronúncia possible d'aquesta seqüencia. De fet, en la 
majoria de varietats del catala central, l'única realització possible d'una seqüen
cia com ha escolta és [wask61ta]; aquesta forma fonetica té una vocal epenteti
ca (com la té la forma amada [a]scolta), i també té la vocal alta o tancada del 
c1ític fUI (convertida en semivocal [wJ, per fer d'obertura). Cal concloure, 
dones, que, almenys per a aquestes varietals, quan el clític s'incorpora al mot, la 
vocal epentetica [a] ja s'ha inserit. La vocal del c1ític es converteix en semivo
cal, com ho fa quan es troba davant de qualsevol verb comen,at en vocal (ha 
amago [wamáyu], ha entenia [wal1tanía]). En l'exemple següent, ha escolta 
[waskólta], es pot veure, de manera simplificada, com primer se sil·labifica el 
verb i s'insereix una vocal epenti:tica (que apareix en un requadre) per tal de po
der sil·labificar la ISI inicial; quan el c1ític IUI s'incorpora al verb, esdevé semi
vocal 'w' perque fa d'obertura. 

U # S k ó 11 +A 

1 k91 + 
O RO R 

-. U#~Sk6l I+A ... > w#~S k 61 tA .. ·> [wask61ta] 

NtlMI ~ 1 NbIMI~ V V I V V I 
R O RO R O RO ROR 

V '.../ IVV"'-./VV 
c; c; c; c; c; c; c; c; 
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Pronúncies com [uskó!taJ, que són les habituals en les varietats septentrio
nals, es poden obtenir postlexicament per elisió de la vocal neutra, un procés cor
rent en la fonologia postlexica en seqüencies de mots (vegeu§6.2.2J,l 

En casos com perdre-hi, pronunciats [pérélraj] o [pérori] segons la varietat, 
hi ha epimtesi final en el verb (cf. Ipérd+r#i/): l'epentesi s'insereix lexicament 
abans d'incorporar el clític i la vocal del c1ític Ii! esdevé coda Ul (cf. [péroraj]); 
realitzacions eom [pérori] s' obtenen postlexicament per elisió de la vocal epente
tica, també paral·lelament al que passa en la fonologia postlexica en seqüimcies de 
mots (cf. porta-ha [p6rtu]).' 

7.3.1. LA FORMA SUBJACENT DELS CLíTICS 

En la major part de les varietats del catala central, els c1ítics pronominals em, 
et, es i en adopten les formes fonetiques que s'í1·lustren a continuació: 

(i) 

(U) 

proclítics davant de vocal: [m], [t], [s], [n] 
([m]'indigna, [t]'agrada, [s]'ofen, [n]'agafa) 

enclítics darrere de vocal: [m], [t], [s], [n] 
(agafa'[m], afanya'[t], faci'[s], porti'[n]) 

(iii) proclítics davant de consonant o de semivocal: [am], [at], [as], [an] 
([am] porta, [at] tancaran, faz] ioditza, [an] tinc) 

(iv) enclítics darrere de consonant o de semivocal: [mal, [tal, [sal, [na] 
(doneu-[ma], canviar-[ta], facin-[sa], parlem-[na]) 

L' analisi més simple que permet donar compte de la distribuci6 de les diver
ses formes pronominals (amb [a] inicial davant de verb comen,at en consonant o 
semivocal, [a] final darrere de verb acabat en consonant o semivocal i absencia de 
[a] quan el segment adjacent és una vocal) és considerar que la [a] que hi apareix 
és epentetica. La forma subjacent d'aquests c1ítics és, dones: Im/, ItI, Isl i InI.' Com 
en el cas de l'epentesi en mots que no són cJítics ([a]scola, llibr[a]), l'epentesi és 
periferica al mol amb c1ític; és a dir, la vocal epentetica no es troba, normalment, 
entre verb i clític o viceversa. Aixo és el que es pOI veure a Oii) i a (iv): en les for-

3, Per a les varietats septentrionals del catala central, també es podria assumir que !'eptmlesi no s'insereix a 
nivelllexic sinó a nivell postlexic, tal com defensa Palmada (1994). Encara que se segueixi aquesta proposta. cal pos
tular igualment un procés pos!lexic d'elisió de la vocal neutra en contacte amb altres vocals. 

4. És interessant observar que. mentre que formes com //0 escolta [uskó!t;)] (sense la vocal epentetica) són 
habituals només en les comarques septentriona!s del CalaJa central. realltzacions com perdre-/¡i [p¿rÜfi] (sense la vo
cal epentetica) tenen un abas! més mnpli i s6n també corrents en algunes de les varietats que conserven sistematica
men! la vocal epentetica inicial a casos com ho escolta [w;)sk61t~]. 

5. Es podria pensar que la vocal neutra que apareix en aquests c!ílÍcs no és epentetica i que senzillament ca
dascun d'aquesls clítics presenta a¡'¡omorfia (el cHlie de primera persona singular, per exemple. tindria els al·lol11orfs 
Iml, ImN i IAm/). Una proposla d'aquest tipus no té eap avamatge: caldria explicar igualment (com en el cas de 
I'epemesi) per que es tria un al·!omorf i no un altre en un determinat contex! i. u més. augmenturia innecessariament 
la informació continguda en cada entrada lexica. 
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mes proclítiques l'epentesi s'insereix al davant mentre que en les formes enclíti
ques l'epentesi s'insereix al darrere. En els casos de (i) i de (ii) l'epentesi no és ne
cessaria: en les formes proclítiques la consonant del clític fa d' obertura siHabica; 
en les fonues enclítiques la consonant del clític forma una coda siHibica simple. 

Altres clítics que presenten ocasionalment una vocal epentetica són, per exem
pie, els clítics de tercera persona 111 (acusatiu singular masculí: [a]l veig), II+zI 
(acusatiu plural masculí: [G]ls veig) i II+z+il (datiu plural no nonuatiu: [Glzi] dono 
elllibre) i el clític de primera persona del plural In+zl ([a]ns veu).' 

Pel que fa als ciítics no pronominals, en molt pocs casos es pot considerar que 
tenen una vocal epentetica. Té vocal epentetica l'article definit masculí el 111, iden
tic al clític pronominal de tercera persona acusatiu (cf. el veig). La preposició de 
no té vocal epentetica perque la vocal epentetica és periferica respecte del conjunt 
fonuat pel clític i el mot sobre el qual cliticitza i, en canvi, en les seqüencies de 
"de + SN" la vocal neutra apareix enmig; si fos epentetica hauríem de tenir se
qüencies com *[Ggr5zGs], corresponent a de Roses [dor5zGs] (paraHelament a [G]n 
tinc). Per tant, la fonua subjacent d'aquesta preposició ha de ser IdA!. Tampoc no 
és epentetica la vocal neutra que apareix en la preposició en, encara que en aquest 
cas [G] aparegui a l'esquerra del conjunt format pel clític (en) i el mot sobre el qual 
cliticitza, quan aquest comen9a en consonant (cf. en poc temps [Gmpoktéms]). La 
vocal neutra, en aquest cas, no pot ser epentetica perque quan el mot següent co
men9a en vocal la fonua de la preposició no és [n] (cf. en aquel! temps 
*[nGkcÁtéms]), que és el que trobaríem si la vocal fos realment epentetica (cf. n'a
gafo). La fonua subjacent d'aquesta preposició ha de ser, doncs, IAn!. En el cas de 
la preposició amb, l'evidencia que penuetria decidir si la vocal és epentetica no és 
tan clara. Es podria argumentar que la fonua subjacent és Inbl i que la vocal 
epentetica s'hi ha d'inserir sempre per problemes de siHabificació (encara que el 
mot següent comenci en vocal, la nasal de la preposició no es pot siHabificar: amb 
ella *[mbéÁG]). Com que no és ciar que l'epentesi sigui l'opció que es pren en ca
tala quan hi ha seqMncies insil·labificables de nasal seguida d'oclusiva (vegeu a 
§3.5. I casos similars, com IA!mbariis), nosaltres hem optat per considerar que la 
forma subjacent ja conté una vocal inicial, en aquest cas subespecificada: IAnb/. 

7.3.2. CONDICIONS D' APARICIÓ DE L'EPÉNTESI 

Encara que no és l'objectiu d'aquest apartat explicar totes les condicions 
d'aparició de la vocal epentetica (perque són unes condicions sovint for,a com
plexes i perque hi ha molta variació dialectal en la realització deis clítics), sí que 
creiem convenient d'assenyalar algunes de les circumstancies que forcen la in
serció d'una voca!.' Un deis casos en que l'epentesi és necessaria és el que ja 

6. Formes ¡úllades com les que apareixen a Com t[<)J dills1 o Tallf s[::.] val, amb la conSonan! de! proclític se
guida d'una vocal neutra, han de ser considerades formes lexicalitzades en que la vocal no és epentetica. 

7. Per a una proposta més precisa. emmarc¡¡da en la teoria de l'optimitat, vcgeu Bonet & Llore! (1997). A Ji
ménez (1997) es PO! trobar una ana!isi deis clítics en valencia dins d'aquest mateix mure i en la mateixa Hnía d'argu
mentaci6. 
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s'ha vist en el capítol 3: si hi ha una consonant que no es pot incorporar a l'es
tmctura sil·labica ni com a obertura ni com a coda, s'insereix una vocal neutra 
per obtenir una nova síl·laba a la qual es pugui incorporar .el segment en qüestió. 
Són exemples d'epentesi per aquest motiu formes com portem-n[G] , amb una for
ma subjacent Ip5rt+é+m#n!, [G]l portem (provinent de II#p5rt+é+m/) o [G]ns 
obria (subjacentment, In+z#5br+íA/). La derivació d'aquestes formes apareix a 
continuació (per simplificar, s'indica la sil·labificació jasobre la forma fonetica 
del verb): 

portem-ne: Ip6rt+ é+m # ni 

purtémn --7 purtémn~ --7 [purtémno] 

l~bl~J I~IUI~ 
OROR OROROR 
V V V V V 
a a a a a 

elportem: II#p5rt+é +m 1 

lpurtém --7 ~lpurtém --7 

1 
I I 1 I I I I 1 I I 1I I NC NC NC NC NC 
V V V V V 

OROR ROROR 
V V I V V 

[Glpurtém] 

a a a a a 

ens obria: lu+z#5br+íAI 

nzuBríG --7 ~nzuBríG 

1
I VII II1 I VII 
~ ~~ N0 ~ ~~ 

ORORR RORORR 
V VII V VI 
a aa aa aa 

Aquests, pero, no són els únics casos en que s'insereix una vocal epentetica. 
També se'n troba en combinacions com portar-n[o] (que es pot comparar amb 
eam, sen se problemes de siHabificació i, per tant, sense epentesi) o facin-s[o] (ef. 
mans o misogins, sense epentesi). No es tracta, doncs, d'un cas d'epentesi com els 
que trobem a nivel! de mot ja que, tebricament, seqüencies com * [purtárn] per 
portaNte i *[fásins] per facin-se són, en principi, ben fonuades siHabicament. Cal 
buscar, per tant, una explicació alternativa per a aquestes formes amb clític. El que 
tenen en comú exemples com porlar-ne [purtárnG] i facin-se [fásinsG] (i d'altres 
de paral·lels) és que, sen se la vocal epentetica, el c1ític formaria una coda comple
xa juntament amb I'última consonant del verb, tal com es pot veure a continuació; 
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mostrem la sil·labificació directament sobre el que seria la forma fonetica de cada 
exemple sense l' epentesi, un resultat agramatical: 

portar-ne: *p U r t á r n cf. earn: k á r n 

I I I V I V 
NC N C N C 
V V V 

VV V 
cr cr cr 

laGin-se: *f á s i n s ef. mans: m á n s 
I I V I V 

N N C N C 
I V V 

OR O R O R 
VV '--V 
cr cr cr 

Una explicació possible per als casos anteriors és postular que les seqüencies 
de verb i clític presenten una restricció especial sobre la coda, més concretament 
sobre les codes complexes. En la varietat del central que estem analitzant (que in
clou el barceloní), la restricció no permetria les codes complexes formades per un 
segment del verb i un altre del clític. Aquesta restricció explica per que no hi ha 
epentesi final en mots com misogins [miz63ins] (amb una coda complexa forma
da per un segment de la base lexica i un altre corresponent al morfema de plural) 
i per que tampoc no n'hi ha en seqüencies de verb i clític com laGi'ns [fásins] 
(amb una coda complexa formada només per segments del clític). 

misogins 

[mizó3ins] 

Imiz O+'3in + z I 

3 in + z 

IV 
V 

O R 
V 

cr 

faci'ns 

[ fásins ] 

I fás + i # n + z I 

s+i#n+z 

IV 
V 

O R 
'-y/ 

cr 

En casos com portar-ne [purtárna] ilaGin-se [fásinsa], en canvi, hi ha epen
tesi final perque, sense la vocal epentetica, es crearia una coda complexa formada 
per un segment del verb i un altre del clític. ¡J.lustrem aquest cas amb l'exemple 
laGin-se. 

facin-se 

[ fásinsG ] 

Ifás + i + n # s I 

's+i+n#s 

V 
N C 
'-V' 

O R 
'-y/ 

cr 
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sinó 

cr cr 

En algunes varietats septentrionals del catala central (com ara l' empordanes), 
hi ha epentesi sempre que qualsevol consonant d'un clític es trobaria en una coda 
complexa. Per tant, l'epentesi és necessaria no només en casos com laein-se i 
portar-ne, esmentats anteriorment, sinó també en casos com porta 'ns, pronunciat 
[p:irtanza], en que, altrament, les dues consonants del clític, In+z/, formarien una 
coda complexa. Tot seguit, il·lustrem el cas de porta'ns en les dues varietats es
mentades: en el barceloní la coda complexa formada pels segments del clític és 
gramatical; en canvi, no ha és en empordanes: 

porta'ns IPórt+A# n+zl 

bareeloní: [ pórtans] empordanes: [ pórtanza 1 

t+A#n+z * t+A# n+ z sinó 
t+i# r z ~ I V I V 

N C N e N e N 
V "V V I 

O R O R O R OR 
V '-V' V V 

cr cr cr cr 

En algunes varietats del catala central s'insereix una vocal epentetica entre el 
clític i el verb quan es crearia un contacte entre sibilants. Aquests casos són espe
cialment freqüents quan les dues consonants que entrarien en contacte són tates 
dues alveolars: 

No s [a] solialer 
No s [al solregeix la ceba? 
Ens [a] sabia greu 
Que us [a] sembla? 
Ara no els [a] sento 
No les [a] sé, aquestes coses 
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D'aquests casos, l'únic que queda reflectit en la llengua escrita és el que afec
ta el clític es (iJ.1ustrat en els dos primers exemples). La inserció d'una vocal 
epentetica entre el clític i el verb quan hi ha un contacte entre sibilants, pero no, 
per exemple, quan hi ha oclusives (et toca [~tt6b]), esta relacionat amb el fet que 
el contacte entre sibilants es resol normalment amb fusió de les dues consonants, 
que se simplifiquen a una de sola (vegeu §6.1.1). 

El fet d' evitar el contacte entre segments identics o massa semblants, en 
aquest cas mitjan,ant l'epentesi, esta relacionat amb l'OCP (Obligatory Conto"r 
Principie), que ja s'havia esmental a §2.4.3, per explicar l'absencia de reducció 
vocalica en mots com beat o teatral, i a §6.1.1, per explicar la simplificació de con
tínues. 

En seqüencies de clítics, l' epentesi sí que acostuma a apareixer entre clític i 
clític. Així, una seqüencia com s[~] m'agafa té la vocal epentetica entre els dos clí
tics i no pas davant del primer clític (*[~]s m'agafa), encara que aquest resultat 
(amb epentesi periferica) no suposaria cap problema de sil·labificació. També hi sol 
haver epentesi entre clítics en seqüencies com us[~]lu vendran, encara que aquí 
tampoc hi ha problemes de sil·labificació. Similarment al que passava en seqüen
cies de verb més clític, en seqüencies de clítics també s'eviten les codes comple
xes, en la majoria de varietats del catala central, mitjan9ant la inserció d'una vocal 
epentetica. Així, s' acostumen a pronunciar amb una vocal epentetica entre clítics 
seqüencies com ens[~]la dóna. La conclusió que es pot treure d'aquesta mena de 
dades és que les seqüencies de clítics tendeixen a tenir una estructura sil·labica ma
ximament simple, si és possible amb obertura i nucli pero sense coda. 

Recollir tots aquests casos mitjan9ant regles fonologiques o al tres mecanismes 
(com els filtres) és molt complex, i també idiosincratic perque no poden reflectir ge
neralitzacions com les que hem fet notar aquí. Teories més recents (com la teoria de 
l' optimitat), encara dintre del marc de la fonologia generativa, permeten donar 
compte de manera més adequada i més natural de molts d'aquests fets (cf. nota 5). 

Exercicis 

1. Fixeu-vos en les dades següents, corresponents a varietats meddionals del ca
tala central: 

Forma ai1lada 

donar [duná] 

Formes amb enclítics 

donar-ho 
dunar-hi 
donar-ne 
donar-me 
donar-te 
donar~se 

[dunáw] 
[dunáj] 
[dunán] 
[dunám] 
[dunát] 
[dunás] 
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a) Verbs comfer [fé] ocollir [kuÁí] tenen el mateix comportament que do
nar. A partir d'aquestes dades, que cal concloure sobre el morf d'infini
tiu d'aquests verbs en aquesta varietat? Raoneu la resposta. 

b) Compareu les dades de la pregunta anterior amb les dades següents, que 
pertanyen a la mateixa varietat dialectal: 

em d6na [m~i\ón~] m'entén [m~l1tén] 
et dóna [t0i\ón0] t'entén [t~l1tén] 

es d6na [s~i\ón~] s'entén [s~l1tén] 
en dóna [n~i\ón~] n'entén [n~l1tén] 

dóna'm [dón~m] donant-me [dunámm0] 
dóna't [dón~t] donant-te [dunál1t~] 
---------- donant-se [dunáns~] 
dóna'n [dón~n] donant-ne [dunánM] 

Quina és la forma subjacent deIs clítics pronominals em, et, es i en en aques
ta varietat? Es pot postular una sola forma subjacent per a cada pronom o és 
inevitable postular dues formes subjacents per a cada pronom (és a dir, recór-, 
rer a l'al·lomorfia)? Valoreu aquestes dues possibilitats d'analisi. 

2. En algunes varietats septentrionals de les comarques gironines, els clítics em, 
et i es tenen un comportament fonologic diferent del clític en, com s'il·lustra 
a continuació (el primer cas només s'iJ.1ustra amb el clític em): 

em en 

em dóna [m~i.\ón~] en dóna [~ndón~] 
m'entén [m~l1tén] n 'entén [n~l1tén] 
donant-me [dunámm~] donant-ne [dunánn~] 
dóna'm [dón~m~] dóna'n [dón~n] 

Quina és la forma subjacent deIs dos clítics? Hi ha al·lomorfia? Com es po
dria justificar cadascuna de les formes fonetiques que adopten? 
(A l'hora de fer els exercicis d'aquest capítol, pot ser útil consultar Lloret & 
Viaplana 1996.) 
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SUPRASEGMENTALS 

EIs suprasegmentals no són característiques inherents de cada segment sinó que 
són propietats faniques que afecten seqüilncies de segments; són propietats prosadi
queso EIs suprasegmentals que veurem en aquest capítol són l' accent i l' entonació. 
L' accent afecta tota una síl-laba, encara que en la fonologia classica es representa 
com una propietat de les vocals mitjan,ant el tret [±accent] (les vocals de les síl·la
bes taniques tenen el tret [+acc] mentre que les vocals de les 'Síl-labes atones tenen el 
tret [-acc]). Foneticament, 1'accent se sol produir amb un increment de la intensitat 
i de la llargada de la síl-laba afectada; és a dir, les síl·labes taniques solen ser més 
fortes i solen durar més que no pas les atones. Les síl·labes accentuades poden pre
sentar també un to més agut que no pas les atones. Com totes les característiques su
prasegmentals, l'accent és un fenomen relatiu, ja que 1'accent d'una síl·laba només 
es pot percebre quan es comparen síl·labes diferents d'una mateixa seqüencia. 

L'entonació esta relacionada amb el to més agut o més greu deis diversos seg
ments d'una seqüencia fanica; és el que es coneix popularment amb el terme can
tare/la. L' entonació, entre altres factors, permet distingir diferents tipus de cons
truccions sintactiques (frases declaratives, interrogatives i imperatives; frases con
dicionals; enumeracions; etc.) i també permet distingir diferents estats d'anim (com 
l'estranyesa, la disconformitat, la sorpresa, el dubte o 1'emoció). És un fenomen re
latiu perque el que determina 1'entonació d'una seqüencia és la relació entre els 
tons deIs elements que la constitueixen; és a dir, que el to d'un determinat eJement 
sigui més agut o més greu que el to d'altres elements de la seqüencia. No hi ha un 
únic sistema de notació per a representar 1'entonació. A §8.2 fem servir un deIs si s
temes de notació més utilitzats en els treballs descriptius. 

8.1. L'accent 

AIllarg d'aquest llibre s'ha assumit que 1'accent era una propietat lexica deIs 
morfemes i que hi ha un procés lexic de desaccentuació, vist a §2.2, que eJideix 
tots els accents del mot excepte I'últim (el de més a la dreta). Aixa fa que cada mot 
tingui un sol accent. Aquesta és la hipatesi defensada per Mascaró (1978). Una al-
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tra possibilitat, pero, és considerar que l'accent no és una propietat lexica sinó que 
és assignat al morfema o directament al mot per uns processos concrets. Aquesta 
proposta ha estat seguida per Wheeler (1979), en el marc de la fonologia generati
va classica, el qual defensa que l'accent s'assigna al mot a través d'unes regles (ve
geu Mascaró 1978 per als problemes que planteja aquesta proposta concreta). Més 
recentment, la teoria metóca (que s'ha desenvolupat paral·lelament a la fonologia 
autosegmental), ha permes donar compte de forma molt adequada del sistema ac
centual de llengües com el 11atí. El catala, encara que hagi heretat, en gran mesu
ra, el sistema accentual delllatí, presenta problemes per a una teoria metrica, pero 
hi ha algunes característiques generals de l'accentuació en catala que només poden 
quedar recollides en una teoria d'aquest tipus. En aquesta secció fem una descrip
ció de les característiques principals de l'accent en cata la, dins del mot (§8.1.1) i 
dins de la frase (§8.1.3), i veurem alguns aspectes de la teoria metrica aplicats al 
catalií. Ens centrarem en l'accent de noms i adjectius, que han estat les categories 
lexiques més estudiades respecte al' accent. Encara que algunes de les caracterís
tiques que comentarem a continuació també es troben en els verbs, sembla que 
l'accent en aquesta classe de paraules segueix altres criteris. Els estudis més re
cents sobre l'accent en catala no concebut com a propietat lhica són els de Whee
ler (1987) i Serra (1993, 1996). Per a una descripció bastant acurada de la distri
bució de I'accent, vegeu Ferrís (1984). 

8.1.1. ¡; ACCENT DE MOT 

L'accent de mot sempre cau en una de les últimes tres síJ·labes. Hi ha mots 
aguts (o oxítons), com Ramon, tafaner, cafe o eonsol; hi ha mots plans (o paroxí
tons), com poma, naufragi, tearie o pesol, i hi ha mots esdrúixols (o proparoxí
tons), com aneedota, pagina, Júpiter o Washington. No hi ha, pero, mots que tin
guin l'accent a la quarta síJ·laba comengant pel final; és a dir, no hi ha mots del ti
pus *[pátin~s~l o *[6sip~li]. La majoria deIs mots aguts s'acaben en consonant o 
semivocal, almenys subjacentment: engany, esealf, despatx, arras, servitud, sotrae, 
matalas, desmai, enrenou, paper (amb 11'1 final subjacent), ean9ó (amb In! final 
subjacent), etc. Es consideren marcats els mots aguts que s'acaben en vocal: eafo, 
sofa o menLÍ. Pel que fa als mots plan s, l'opció no marcada és que s'acabin en vo
cal, que molt sovint és una marca de flexió: bodega, alzina, llenguado, roman90, 
municipi, sinopsi, tribu, ritu, pero també hi ha una bona coHa de mots plans que 
s'acaben en consonant (i alguns, pocs, en semivocal): eastig, earree, estúpid, lla
pis, etim, canon, angel, Aneu, etc. La possibilitat de fer noms i adjectius en plural 
augmenta considerablement el nombre de mots plans acabats en consonant; la s del 
plural no fa canviar mai la posició de l'accent. De mots esdrúixols, n'hi ha molts 
menys que de plans i d'aguts. Podem dir també que és una opció marcada. Els 
mots esdrúixols generalment s'acaben en vocal:' pagina,fabriea, Barbara, brúixo-

l. No tenim en compte aquí mOls com ciellcia, que moll sovint es realitzen amb semivocal 1, per tal\!, són 
plnns. 

T 
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la, tatila, arabiga, síntesi, metrapoli, etc. Com es pot veure, en la immensa majo
ria d'aquests mots, l'última vocal és una marca de flexió nominal. Mol! pocs mots 
esdrúixols s'acaben en consonant (Júpiter, laudanum, sífilis)i practicament cap 
mot esdrúixol no té una penúltima síJ·laba travada (és a dir, amb coda). Els exem
pIes que hi ha amb aquestes característiques són préstecs, almenys originariament 
(W[á]shington, B[á]singer, [á]nderson). Cal dir que sovint aquests mots es pro
nuncien com a mots aguts (per exemple, Washington [basiqtón]), especialment per 
part de generacions més grans. També és interessant observar que no tates les con
sonants poden apareixer en posició final de mots plans i de mots esdrúixols. Així, 
per exemple, no hi ha cap mot del catala que sigui pla o esdrúixol i acabi en [¡l] o 
en [A:]. El fet que no es trobi cap mot autocton del catala d'aquest tipus no vol dir 
necessariament que siguin impossibles. Per exemple, l'únic mot pla acabat en [tD 
és earritx, pero, en can vi, aquesta combinació es traba en préstecs, cf. Rostropo
vi[tD, lvanovi[tfl. Per a una descripció més detallada d'aquest tipus de restriccions, 
vegeu Ferrís (1984) i Wheeler (1987). 

Un cas que cal comentar a part és la relació entre I'accent i I'ús de J'increment 
tematic -eix en els verbs de la tercera conjugació (model Illa). Si comparcm el pre
sent d'indicatiu del verb passar, de la primera conjugació, amb el present d'indica- . 
tiu del verb parir (Illa), podem observar que I'increment tematic de la tercera con
jugació apareix en aquells casos, i nornés en aquelIs casos, en que l'accent cau so
bre el radical en la primera conjugació (en els exemples següents marquem només 
les fronteres de morfema pertinents): 

la conjugació 

p[á]ss+o 
p[á]ss+es 
p[á]ss+a 
pass+[É]m 
pass+[É)u 
p[á)ss+en 

3a conjugaci6 (JJla) 

pat+[É)ix+o 
pat+[É]ix+es 
pat+[é)ix 
pat+[í)m 
pat+[í)u 
pat+[É)ix+en 

Com es pot veure en I'exemple de I'esquerra, I'accent cau sobre el radical de 
la forma de primera persona del singular, de segona del singular, de tercera del sin
gular i de tercera del plural, que són cxactamcnt els casos en que, a la tercera con~ 
jugació, hi ha I'increment (aeeentuat). L'aparició de I'increment en aquest temps (i 
també a I'imperatiu i al present de subjuntiu) fa que aquest tipus de verb no tingui 
mai accent al radical. 

A l'hora de proposar un mecanisme per a l'assignació de l'accent (especial
ment en noms i adjectius), una de les coses que cal veure és si el fet que la síJ·laba 
tingui coda, o no, atrau l'accent. Si atrau l'accent, les síl·labes amb coda s'anome
nen pesants i es diu que la Hengua en qüestió és sensible al pes siJ.Jabic. El catala 
té síJ·labes travades (és a dir, síJ·labes amb coda) i sembla que aquestes tendeixen 
a atraure l'accent (cf. camell vs. eadira); és, per tant, una 11engua sensible al pes 
sil·labic. En seria un indici el fet que la majoria de mots acabats en consonant o se-
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mivocal són aguts mentre que la majoria de mots acabats en vocal són plans. Cal 
tenir present que molts deIs mots aguts acabats en vocal foneticament tenen subja
centment una consonant InI o 11'/: 

Mots aguts acabats en consonant o semivocal: 
camell, cofoi, aram, llibeltat, escabetx, arros, campió, cendrer 

Mots plans acabats en vocal: 
cadira, pastanaga, enorme, bigoti, carro, moreno, tribu 

Un altre indici per considerar que 1'accentuació del catala és sensible al pes 
sil·labic és el fet que practicament no hi ha mots esdrúixols amb la penúltima 
síJ.laba travada (i, per tant, pesant); quan la penúltima síl·laba és travada el mot és 
normalment pla (o agut, si 1'última síl·laba també es travada). 

Mots esdrúixols: 
brúixola, síntesi, ímpetu, Júpiter, púrpura, arabiga, metropoli 

Mots plans i aguts amb la penúltima sa·laba travada: 
escombra, caire, suburbi, divorci, guerxo, promiscu, roman~o 
tauró, pinzeIl, porter, xiulet, esbós, gegantas, crisantem 

A 1'hora de donar compte de I'accentuacióde les Ilengües del món, s'ha vist 
que hi ha dos patrons, o ritmes, accentuals basics, i que cada Ilengua sol triar-ne 
un. Aquests dos patrons basics s'anomenen peu trocaic i peu iambic. Cada peu 
consta com a mínim d'un elernent fort, que és accentuat; si el peu té més elements, 
aquests seran febles. Tant el peu trocaic com el peu iambic tenen com a maxim un 
element feble i, per tant, són ritmes binaris. El troqueu consta d'un element fort se
guit d'un element feble; és un ritme del tipus [tá-ta-tá-ta]. En canvi, el iambe 
consta d'un element feble seguit d'un element fort; és un ritme del tipus [ta-tá-ta
tá]. El peu és un constituent de tipus prosodic que inclou una o més síl·labes; els 
mots consten d'un o més peus en funció de la Ilargada del mot. Quan un peu esta 
constitui't per un sol element, aquest sera fOlt. Obviament, a partir de casos com 
aquest no es pot determinar si el sistema accentual d'una lIengua es basa en el tro
queu o en el iambe; cal mirar peus amb més d'un element per determinar-ho. 

Peu trocaic: [tá-ta-tá-ta] 

peu peu 

/\ I 
fort feble fort 

Peu iambic: [ta-tá-ta-tá] 

peu peu 

/\ I 
feble fort fort 
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En les llengües en que el pes siJ.labic és decisiu per al' assignació de l' accent, 
per poder determinar si una síl·laba és pesant o no, cal recórrer a un altre consti
tuent prosOdic, la mora (¡'¡), inclosa en la síJ.laba i el peu. En una síJ.laba, la vocal 
té una mora i la coda, si n'hi ha, també en té una; per tant, una síl·laba lliure (sen
se coda) té una mora, mentre que una síl·laba travada (amb coda) en té dues. En 
les llengües sensibles al pes sil·labic, cada peu consta de dues mores. En els exem
pIes següents, pal i cara, hem prescindit deIs termes obertura, rima, nucli i coda 
perque es poden deduir de la resta de l' estructura prosodica. En el cas de pal, la 
primera mora correspon al nucli i la segona, a la consonant que fa de coda; com 
que aquesta síl·laba té dues mores, és una síl·laba pesant. En el cas de cara, les 
dues síl·labes són Ileugeres (no pesants) perque consten cadascuna d'una sola 
mora, que és la que correspon al nucli sil·labic. 

peu 
I 

peu 
~ 

l1 AA 
p á I k á l' ~ 

Com s'ha vist, el catala, que és una llengua en que la majoria de mots són 
aguts i acabats en consonant o semivocal (almenys subjacentment) o són plans i 
acabats en vocal, és sensible al pes siJ.labic. El peu més adequat per donar comp
te de 1'accent en la majoria de mots del catala és el troqueu moraic, que és un ti
pus de troqueu sensible al pes siJ.labic. (El troqueu moraic és el peu que Cabré 
1993a i Serra 1993, 1996, entre altres, han proposat per caracteritzar el sistema 
accentual del catala.) El troqueu moraic consta de dues mores, en una sola síJ.laba 
o repartides en dues síl·labes, tal com s'il·lustra a continuació amb els exemples 
camell i cadira (només analitzem prosodicament les síl·labes pertinents per a 
1'assignaci6 de 1'accent i ho fem, per simplificar, sobre la forma fonetica). Noteu 
que, com que el troqueu moraic té l' element fort a la primera mora, en el cas de 
cadira 1'accent recau sobre la penúltima síl·laba; en el cas de camell, en canvi, 
recau sobre la darrera síl·laba perque la primera mora forma part d' aquesta 
síl·laba. 

troqueu moraic 

peu peu 
I A 

()' ()' ()' 

t1 I I AA 
k ~ ro é Á k ~ ó í l' ~ 
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El troqueu moraic és també el peu que es fa servir per construir els hipocorís
tics més tradicionals en catala, que sempre conserven la part final del moto Són 
exemples d'aquesta mena d'hipocorístics Toní (d'Antoní), Quím (de Joaquim), Tona 
(de Montserratona), Fína (de Josefina), Nasi (d' Ignasi), Xita (de Conxíta), etc. Toni 
i Quim, per exemple, consten exactament d'un troqueu moraic (a Toni les dues mo
res estan repartides en dues síl·labes, mentre que a Quim les dues mores es traben 
en una mateixa síl·laba). Per a una explieaeió més detallada deis hipoeorísties i al
tres proeessos de truneament, vegeu Cabré (l993a). 

peu peu 
I A 
(J (J (J 

ti I I /¡ /1 
(3U') k í m (01)) 1 5 n i 

Evidentmenl, seguint el que s'ha dit fins ara, el troqueu moraic no permet do
nar compte de I'accent de tots.els mots, sinó només deIs mots aguts acabats en con
sonant (a la forma subjacent), com pinzell, carbó o paper, i deIs mols plans aca
bats en vocal, com patata o llenguado. Casos com caje, aguts i sense consonant fi
nal subjacent, són casos excepcionals que cal tractar com a iambes (1' element fort 
és el de la dreta). 

iambe 

peu 
~ 

AA 
k a f é 

EIs mots esdrúixols, que també s'han de tractar com a casos excepcionals, es 
poden explicar fent servir la nació d'extrametricitat. Un element extrametric, que 
tant pot ser un sol segment com una síHaba sencera, és invisible per a I'estructura 
prosodica; és a dir, és com si no existís prosodicament. Un element pot ser ex
trametric només si es troba a la periferia; és a dir, si es troba al comen,ament o al 
final del mot (per tant, no hi haura mai dos elements extrametrics seguits). Així, 
mots esdrúixols com brúixola o Júpiter tenen l'última sil·laba extrametrica i, per 
tant, no compta per a l'assignació de peus. Amb l'ús de l'extrametricitat, aquests 
mots continuen sent troqueus moraics. Com que l'element fOIt és el de I'esquerra, 
aquests mots acabaran sent esdrúixols. En els exemples següents, l'extrametricitat 
s'indica amb I'ús de parentesis angulars. 
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peu 
/"-.. 

peu 
/"-.. 

(J (J 

lA /¡ Ah 
b f Ú S U < la > 3 ú p i < tal' > 

Els mots plans acabats en consonant, com llapis, també s'haurien d'explicar 
fenl ús de la nació d'extrametricitat; en aquesl cas, pero, l'element extramelric se
ria només I'última consonant: llapi<s>. 

peu 
~ 

Ah 
li.ápi<s> 

, 
No és elar com cal tractar, dins de la teoria metrica, els mots amb morfemes 

preaccentuats i l'obertura de vocals mitjanes. Com s'ha vist a §2.5, hi ha una serie 
de morfemes (com -ic o -i) que atrauen l'accent a la síl·laba precedent (cf. p[ú]rpu
ra - purp[ú]ri) i que provoquen l'obertura de les vocals mitjanes que reben l'ac
cent (cf. esfIé]ra, pero esfIé]ric). Si l'accent s'assigna per regla a tot el mot seguint 
els crileris presentats aquí, mots com purpuri rebran el mateix tractament que mots 
com cadira, mentre que mots com esfIé]ric s'analitzal'an paral·lelament a mots 
com llapis (és a dir, amb una última consonant extrametrica). No és gens elar, ales
hOl'es, com s'haura d'analitzar l'obertura de mitjanes. En l'analisi que hem pre
sentat a §2.5 (segons la quall'accent és una propietat lexica deIs mOl'femes), hi ha
via una relació directa entre reaccentuació per morfemes preaccentuats i obertura 
de vocals mitjanes. Aquesta relació és impossible d'establir en l'analisi metrica 
presentada en aquest capítol. Per donar compte d'aquests casos caldria modificar 
alguns aspectes d'aquesta analisi. 

Dins de la teoria metrica, hi ha propostes que no ran servir la noció de peu tal 
com s'ha presentat aquí (amb l'ús de nocions com troqueu, iambe o mora). sinó que 
assumeixen que cada segment que pot portar aeeent (generalment les vocals) es 
marca amb un asterisc (*). A partir d'aquí, es construeixen uns constituents, gene
ralment binaris, amb un cap (també marcat amb un asterisc), que identifica l'ele
ment fort. Si el cap és a la dreta, el constituent resultant equival a un iambe; si el 
cap és a l'esquerra. el constituent resultant equival a un troqueu. Aíxí, un mot com 
poma tindria l' estructura següent: 

* 
(* *) 

p ó m o 
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Aquest ti pus d'analisi va ser propasat inicialrnent per Halle & Vergnaud 
(1987) i ha estat desenvolupat en diversos treballs posteriors. 

8.1.2. CLÍTtCS t COMPOSTOS 

En la majaría de dialeetes del eatala, la posició que ocupa l' accent en una for
ma verbal no varia quan s'hi afegeixen clítics pronominal s, tal com s'¡¡·lustra a 
continuació: 

qued[á]r qued[á]r-se qued[á]r-se-la qued[á]r-se-me-la 

A §8.1.1 es deia que I'aeeent eau sempre sobre una de les tres últimes síJ.la
bes del mo!. Aquesta afirmació és eerta sempre que no hi hagi enclíties pronomi
nals. Quan n'hi ha, l'aeeent pot arribar a trobar-se en la quarta síl·laba comen,ant 
pel final, eom ¡¡·Iustra l'exemple qued[á]r-se-me-la. En l'analisi segons la qual 
I'aeeent és una propietat lexiea, as sumida als eapítols anteriors, els clíties són ele
ments Ihies sen se aeeent subjaeen!. Per tant, no poden fer que l'aeeent es despla
ci cap a la dreta. Si assumim que l'aeeent s'assigna per regla, cal dir que els clíties 
queden fora del domini d'assignació de l'aeeent (l'aecent s'assigna per regla a un 
domini més petit, que exclou els elíties). 

En algunes varietats, com el mallorquí i el menorquí, quan hí ha enclítics pro
nominals, I'accent sol caure sobre l'última síl·laba de la seqüencia. Així, es diu 
j[é]r, perojer-h[ó] ijer-m[ó]; d[ó]na, pero dÓIl[ó]'m i dón[ów], o an[á]r, pero anar
S[Ó]'Il. Si s'assumeix que l'aeeent és una propietat lexica, el despla<;ament de l'ac
eent que es troba en aquestes varietats s'ha d'explicar amb una regla independent 
que assigni un accent a l'última sí].Jaba de la seqüencia formada pel verb i l'enclí
tic. Si, per contra, s'assumeix que I'accent sempre s'assigna per regla, sembla adient 
postular que les seqüencies de verb i enclítie formen un domini prosodic diferent al 
deIs mots alllats i que el peu a partir del qual s'assigna l'accent és el iambie (que té 
l'element fort a la dreta). Noteu que a partir del peu trocaic s'explicarien els casos 
que s'acaben en consonant (cf. dÓIl[ó]'m) o semivocal (ef. dón[ów]), pero no els 
que s'aeaben en vocal (ef.jer-h[ó]), que haurien de ser plans. 

En els eompostos, cada element ha d' estar aeeentuat a la fonologia lexiea. Si 
l'aecent s'assigna per regla, el domini d'assignació ha de ser el que es troba entre 
límits del tipus ##. La presencia d'aeeent en cada element impedeix la ,edueció 
voealiea, que és un proeéslexie. rnclouen casos d'aquest.tipus els eompostos "tra
dicionals" (com tr[e]ncaclosques, p[e]l-roig, e[o]liflor), els mots amb prefixos to
nies (eom e[o]ntrareforma, pr[e]romanie, [a]ntitetanie), els numeral s (eom 
/r[e]nta-qua/re, n[o]u mil), els adverbis en -ment (com [a]mpliament, d[o]cilment) 
i els sintagmes lexiealitzats (eom e[a]p de ture). A la fonologia postlexiea, l'aeeent 
del primer element sol afeblir-se o, en alguns casos, pot arribar a desapareixer. Se
gons Masearó (1978, 1986a), els eompostos tradicionals es realitzen sense aeeent 
en el primer element (cf. trencaclosques [trel)kGk16sbs]), mentre que els adver- ' 
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bis en -ment i els sintagmes lexicalitzats se salen realitzar amb un aeeent seeunda
ri en el primer element (cf. dbeilment [d~silmén], cap de ture [kabd~túrk]). Se
gons Recasens (1991, 1993), alguns prefixos tonies també esrealitzen amb aeeent 
secundari (cf. preeapitalista [prEkapit~líst~]). " 

8.1.3. L' ACCENT DE FRASE 

L'accent de mot sol conservar-se quan el mot apareix inserit en una seqüencia 
més Harga (que aquí anomenem sempre "frase") a la fonologia postlexiea, encara 
que, aleshores, no tots els aeeents són igualment prominents. Segons Reeasens 
(1993), l'alternan,a entre síl·labes accentuades més prominents i síl·labes aceen
tuades menys prominents es deu a un principi d'alternan,a aecentual de caraeter 
universal. L'estruetura sintaetica és un deIs faetors que determinen la relativa pro
minencia deis aecents de mot en seqüeneies més Hargues (vegeu, per exemple, Fer
rater 1971). En una frase declarativa, com En Pere canta sovint o No m'ha agra
dat aquesta conferencia, l'aceent més prominent sol ser I'últim. Quan es vol posar 
emfasi en un determinat element de la frase, hi ha la possibilitat de fer-ho aug
mentant la prominencia de l'element en qüestió (tant amb l'ús de l'aeeent eom amb 
l'ús de l'entonació). Així, la seqüencia En Pere canta 'ovint, esmentada més 
amunt, es pot realitzar amb la primera síl·laba de canta més prominent quan es vol 
que hi hagi focus eontrastiu sobre el verb (per exemple, si diem en Pere CANTA 
sovint, no baila sovint). 

Quan dos aeeents es traben en síJ.labes adjaeents es diu que hi ha un xoe ae
eentual. En algunes llengües, eom l'angles, el xoe aeeentual provoca el despla,a
ment d'un deis aeeents a una síl·laba més allunyada. En eatala, aquest efeete es 
traba només esporMieament i no pas per a tots els parlants. Per exemple, el nom 
Fidel Castro, que tindria dos aeeents adjaeents si es eonservessin els aecents de 
mot ([fillél] i [kástro]), és pronuneiat per algunes persones amb un aceent se
eundari a la primera síJ.laba ([flllelkástro]); també se sol sentir despla,ament ae
eentual en el eompost Turó Park, que algunes persones pronuncien [turopárk]. 
Tret d'aquests casos esporadics, es pot veure que normalment, en eatala, no hi ha 
despla,ament de l'aeeent sinó només un afebliment (i, de vegades, elisió) del pri
mer aceent si comparem exemples eom els que hi ha més avall. A cada línia hi ha 
dues seqü1mcies segmentalment identiques (en eatala central) pero amb diferen
cies respecte a la posició deis aeeents de mol: les seqüimcies de la segona colum
na presenten xoe aeeentual (hi ha dos aeeents de mot adjaeents en cada eas), ca
racterística que no es traba en les seqüencies de la primera columna. Si el xoe ae
eentual provoqués el despla,ament del primer aeeent cap a l'esquerra (com en el 
cas de Fidel Castro, esmentat anteriOlment), hi hauria d'haver ambigüitat entre les 

. seqüencies de l'esquerra i les de la dreta i, en eanvi, no n'hi ha. El fet que no n'hi 
hagi mostra que, en general, en eatala, l' aeeent no es despla,a en cas de xoe ae-
centua!. (En els exemples següents indiquem en negreta les síl·labes que porten 
aeeent de mo!.) 
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Absencia de xoc 

cullis faves 
recull impresos 
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dos Milús (gos d'en Tintín) 

Presencia de xoc 

collís faves 
recollin! presos 
dos mil "u"s (!letra) 

Sembla, pero, que en casos de xoc, l'accent de la primera de les síHabes ac
centuades es pot afeblir tan! que fins i tot pot arribar a desapareixer: una seqüimcia 
com Fa sis anys, que té tres accents de mot adjacents (el de Fa [fá], el de sis [sís] 
i el d' anys [áJ1Jl), esdevé homOfona amb la seqüencia Facis anys [fusizáJ1Sl, cosa 
que fa pensar que, en el primer cas, l' accent de sis ha arribat a desapareixer (per 
aixo, en tots dos casos la pronúncia és [fusizáJ1Sl). En alguns casos, pero, no és clar 
si hi arriba a haver elisió del primer accent quan hi ha xoc accentual (cf. per exem
pIe, el que m'hi puja vs. el camí puja, en que no és gaire cIar si l'acentuació desfa 
I'ambigüitat). Cal recordar també que, tal com observa Oliva (1977)(vegeu §6.2.1 
per arnés detall s), el xoc accentual fa que en certs easos s'eviti la formació de se
mivocal de la conjunció i (cf. plats i olles [pladzi6ÁGsJ, París i Oslo [pGrlzi6zlu]). 
És difícil caracteritzar amb més precisió les realitzacions possibles en cas de xoc ac
centual perque no hi ha estudis empírics sobre el tema. 

Com s' ha vist, els accenlS de mol es mantenen normalment a la frase encara 
que no tots són igualment prominents. A més deIs accents de mot, si en una se
qüimcia hi ha diverses síl·labes seguides sense accent, s'hi poden afegir uns accents 
addicionals, purament rítmics, per tal d'evitar tantes síl·labes atones juntes. Segons 
Coromines (1971), el catala té un ritme binari; és a dir, amb alternan9a entre síl·la
bes toniques i síl·labes atones. Segons ell, un mol com afectivitat s'hauria de pro
nunciar [~fGktlVitát] i descatalanitzar es pronunciaria [dGskMGl~nidzá]. No sem
bla clar, pero, que aquest sigui l'únic ritme possible (afectivitat també es podria 
realitzar amb l'accentuació [GfuktiVitát], per exemple). Aquest tipus d'accent 
depen de diversos factors, com l'estructura sintactica i la posició deIs accents de 
mot, i és molt variable (vegeu també els comentaris que sobre aquest tipus de rit
me es fan a Recasens 1993 i a Bonet, Lloret & Mascaró 1997). 

8.2. L'entonació 

L'entonació del catala és un tema que ha estat 1'0bjecte de molt pocs estudis 
i les descripcions que hi ha són escasses. Aquest «partat es basa sobretot en les ob
servacions de Bonet (1984, 1986), amb les modificacions de Recasens (1993) i de 
Prieto (1997).2 L'entonació, com altres aspectes de la llengua, presenta variació 
dialeetal; aquí, com en altres casos, ens referirem a l'entonació del catala central, 
i més concretament a la del barceloní. 

A l'hora de donar compte de l'entonació que presenten les llengües del món, 

2. En aques! apartí.\! no fem servir els termes de Recasens (1993) 'frase tonal', 'to nuclear' o 'caden~a tona!'. 
per exemple. El tenne 'frase tonal' és equivalen! al nostre 'constituent entonacional'. No ucilitzem cap lerme especial 
per referir-nos a la caden¡;a tonal. 
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s'ha vist que cada !lengua té una serie de patrons tonals, que són unes seqüencies 
fixes de tons diferents que es fan servir en detenninats contextos. Per exemple, en 
catala les frases imperatives d'un sol mot, amb c1ítics o se~s~ (cf. Calla!, Ara!, 
Menja-te-la!, Acabeu-m'ho!), es caracteritzen per un canvi de to molt marcat entre 
la síJ·laba tonica, que es fa amb un to bastant agut (A), i les síJ·labes atones poste
riors, que es fan amb un to clarament greu (G); les síJ·labes precedents a la síJ·laba 
tonica, si n'hi ha, es fan amb un to mig (M). Per tant, el patró entonacional d'a
questes frases és H(M_ )A-G". Així, a Calla!, la síl·laba ca, que és tonica, es realit
za amb un to agul, mentre que la síHaba lla, que és atona i segueix la tonica, es fa 
amb un to greu. A Menja-te-la!, la síl·laba tonica men té el to agut i totes les síl·la
bes següents, que són atones (ja-te-la), tenen un to greu. A Acabeu-m'ho!, les 
síl·labes atones pretoniques (a i ca) tenen un to mig, la síl·laba tanica (beu) té un 
to agut i la síl·laba posttanica (m'ho) té un to greu. A continuació ¡¡·lustrem aquests 
tres exemples amb la notació que fem servir en aquest capítol. EIs tons es repre
senten amb unes línies gruixudes horitzontals col·locades sobre cada síHaba. Les 
línies fines para}.]eles indiquen els límits de l'espai tonal; és a dir, delimiten, per 
dall, el maxim d'agut i, per baix, el maxim de greu. 

Calla! Menja-te-la! Acabeu-m'ho! 

En una seqüimcia de mols, s'hi pot trobar un sol patró o un seguit de patrons, 
repetits o no. Cada fragment de la seqüencia que es correspon amb un patró és un 
constituent entonaeiona!. Les frases imperatives que acabem de veure, per exem
pIe, tenen cadascuna un sol constituent entonaciona!. De fet, totes les frases curtes, 
encara que tinguin més d'un mot, acostumen a tenir un sol constituent entonacio
na!. Així, la frase declarativa Ve la Clara té un sol constituent entonacional, que 
presenta un patró descendent (és a dir, passa d'un to més agut a un to més greu): 

Ve la Clara 

En frases més llargues, hi sol haver més d'un constituent entonaciona!. Els lí
mits entre constituents entonacionals (que s' indiquen amb el símbol '1') solen coin
cidir amb els límits de constituents sintactics. Per exemple, en les frases dec1arati
ves, el patró de l'últim constituent entonacional (que a Ve la Clara coincideix amb 
tota la frase) és diferent deIs altres constituents de la frase: aquest constituent té un 
patró deseendent; en canvi, els constituents interns s'acaben generalment en un lo 
ascendenl (és a dir, passa d'un to més greu a un to més agut). Per exemple, la fra
se Encara portaven pantalons curts, té dos constituents entonacionals (Encara por-
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taven i pantalons curts); com es pot veure tot seguit, el primer constituent s'acaba 
en un to ascendent (sobre les sí¡'¡abes laven), mentre que el segon s'acaba en un te 
descendent (sobre les síl·labes lons curls). 

-- --
Encara portaven pantalons curts 

Un constituent sintactic que sigui curt es pot incorporar al constituent entona
cional d'un altre constituent sintactic. Per exemple, en una frase com Havia jicat 
el juU en el calaix de dalt, el complement directe (el juU) pot formar un sol cons
tituent entonacional amb el sintagma preposicional regit següent (en el calaix de 
dalt) o pot formar un sol constituent entonacional amb el verbo en el primer cas, la 
divisió entre constituents entonacionals seria Havia jicat l el juU en el calaix de 
dalt; en el segon cas, la divisió seria Havia jicat el juU l en el calaix de dalt. Si el 
complement directe fos més llarg (per exemple, tots e/s seus papers en lloc de el 
jull), normalment tindria el seu propi constituent entonacional: Havia jicat I tots 
els seus papers I en el calaix de dalt (també seria possible: Haviajicat tots els seus 
papers I en el calaix de dalt). 

L'entonació, juntament amb la relativa prominencia deIs accents, pot ajudar a 
desfer l'ambigüitat de frases segmentalment identiques, com les que es mostren a 
continuació, ,!ldaptades de Prieto (1997), que es basa en exemples semblants de 
Ferrater (1971). En la frase de l' esquerra, Uanra és un nom mentre que amenara 
és un verb (l'ambigüitat en aquest cas quedaria desfeta si diguéssim, per exemple: 
La Uan¡;:a vella /'havia amenarat); en la frase de la dreta, llanra és un verb, men
tre que amenara és un nom (aquí l'ambigüitat quedaria destrui'da si diguéssim, per 
exemple: La vella havia llfnrat l'amenara). 

--- """" -" - --- ----
La vella llan<;a(N) l'amena,a(V) La vella llan,a(V) l' amena,a (N) 

Totes dues frases tenen dos constituents entonacionals, pero ellímit entre tots 
dos és en un lloc diferent. A la frase de l' esquerra la partició és La vella llanra I 
l'amenara, mentre que a la frase de la dreta, la partició és La vella Illanra l'ame
nara. En tots dos casos, ellímit entre constituents entonacionals coincideix ambel 
límit entre subjecte i sintagma verbal. 

En la frase La vel/a Il/anra l'amenara (la de la dreta), el subjecte, la vella, té 
un patró entonacional que també se sol trobar en elements dislocats a l'esquerra: 
l'última síJ.laba del constituent es realitza amb un to clarament ascendent. En un 
exemple com A Matadepera, encara no hi he estat mai, amb un constituent dislo
cat a l' esquerra (a Matadepera), l'última sí¡'¡aba del constituent dislocat, -ra, es 
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pot realitzar amb un to clarament ascendent, encara que no és obligatori; si no es 
fa aquest to clarament ascendent, el patró entonacional no es diferencia gaire del 
patró de qualsevol altre constituent entonacional no final. Els constituents dislocats 
a la dreta, en canvi, sí que tenen un patró entonacional clarament diferencial. En 
un exemple com No hi he estat mai, a Matadepera, el constituent dislocat a la dre
ta (a Matadepera) es realitza amb una entonació clarament més greu que la resta 
de la frase, tal com s'iJ.lustra a continuació: 

--......... 
No hi he estat mai, a Matadepera 

Les frases relatives explicatives (eom El meu ancle, que és molt rie, no m 'e
nyora gens), altres construccions similars de tipus parentetic (com Aquell home, 
ara no reeordo eom es diu, m'ha di! que ti tornessis el /libre) i les condicionals 
posposades (com No vinguis, si no en tens ganes) tenen també un patró entona
cional més greu que la resta de la frase; si van seguides d'altres constituents de la 
frase (com és el cas en els dos primers exemples citats) l't1ltima sí¡'¡aba es realit
za amb un to ascendent. En tots aquests casos, els límits entre l'element dislocat 
(o la relativa explicativa, etc.) i la resta de la frase, poden contenir de vegades una 
pausa.' 

Pel que fa a les frases interrogatives, cal dir que, contrariament al que de ve
gades s'ha suposat, no és eert que s'acabin sempre amb una entonació ascendent. 
Les preguntes de resposta sí/no neutrals eneap,alades per que tenen generalment 
un patró entonacional amb final descendent.4 Tot seguit iJ.lustrem el patró entona
cional de la frase interrogativa Que menja pasla? en el parlar del Camp de Tarra
gona (a l'esquerra) i en el parlar de Barcelona (a la dreta): 

tarragoní barceloní 

- -
Que menja pasta? Que menja pasta? 

Patró: M-A-G Patró: A-M 

3. La presencia de pausa no és obligatoria; el que marca els !ímits entre una relativa explicativa. per exemple, 
i la resta de la frase és el canvi de patro entonacional. És facil de veure que la presencia de pausa no és una caracte
rística diferencial d'aquest tipus d'estructures. Una frase com Aquestes mlls, 0/1 he estal de vegades, hall perdut molt, 
es pOI realitzar sensc problemes umb sonorització de fricatives, que només és possible si no hi ha pausa: Aquestes 
vall[z], 01/ he eSf(/! de vegade[z}, hall perdur molf; si la seqüCncia es realitza amb pauses. la pronunciació és: Aques
tes vall[s], 011 he es/m de vegade[s], han percha !/lolt. 

4. En les varietms de la zona de Girona, per exemple, les preguntes de resposta sflno neutrals no estan en
cap9alades per que i tenen un patró entonacional ascendent (d. Menja pasta?, amb patró ascendent, i no Que mel/ja 
pasta? amb patró descendent). 
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Tal com es pot observar en els exemples anteriors, les frases interrogatives en
cap<;alades per que es caracteritzen, en tarragoní, per tenir un to mig que es manté 
fins que no s'arriba a la síl·laba anterior a l'última accentuada (aquí, la síl·labaja); 
aquesta síl·laba pretónica es realitza amb un to agut, mentre que l'última sí].]aba 
accentuada (aquí, pas) i les següents (aquí, la) es realitzen amb un to bastant greu. 
Per contra, en barceloní totes les síHabes anteriors a l'última accentuada (aquí, que 
menja) es realitzen amb un to agut, mentre que l'última síl·laba tónica (aquí, pas) 
i les següents (aquí tal es fan amb un to migo 

Les frases neutrals amb mot interrogatiu (Que feia?, Quan compra el diari?) 
tenen un patró identic al de les frases amb que, per a tates dues varietats, excepte 
per la relació entre el to i l'última síl·laba tónica: en tarragoní, el to agut es traba 
sobre la mateixa síl·laba tónica (no sobre la síl·laba anterior), mentre que en barce
¡oní l'última síl·laba tónica es realitza encara amb un to agut (no ja en un to mig). 

tarragoní bareeloní 

-
Quan compra el diari? Quan compra el diari? 

L'entonació amb ascens final es traba, en moltes varietats dialectals, en inter
rogatives que reflecteixen un interes especial per part del parlant (cf. Vols dir que 
m 'ha entes?). 

La teoria autosegmentaI permet reílectir de manera natural el patró entonacio
na! de les frases interrogatives. com ara les del barceloní, pCf exemple. El patró en
tonacional de les preguntes sí/no i el de les pregu.ntes amb mot interrogatiu queda
rien expressats aproximadament de la manera següent: 

TIpus sí/no Amb mot interrogatiu 

AM AM 

I I 
[+acc] [+acc] 

Com es pot veure, el patró és exactament el mateix per als dos ti pus de pre
guntes; l'única diferencia rau en el to al qual s'ha d'associar la síHaba accentuada. 
Un procés d'escampament fa que, en les preguntes del tipus sí/no, el to alt (A) s'as
sociYa totes les síl·tabes anteriors a I'última accentuada, mentre que, en les pregun
tes amb mot interrogatiu, el to mig s'associY a tates les síl·Jabes posteriors a l'ac
centuada. Aquestes diferencies es poden veure en els exemples següents: 

A M 
• ,,"/1 , , , 

,," 1 I , , , f\ 
Que menja pasta? 

AM ?l ' --::.~."./ ¡ 

_ ... -... :::.... / : 
_--_""' / I 

Quan compra el dia-ri? 
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Altres tipus de construecions que tenen un patró entonacional especial in
clouen les frases imperatives (Vine ara maleix!) i les enumeracions (Tinc un !libre, 
una lIibreta, un llapis i una goma). Al comen<;ament d'aquesta secció ja s'ha par
lat del patró entonacional de les frases imperatives d'un sol mot (cf. Calla!, Men
ja-te-la!). Les frases imperatives que consten de més d'un mot es caracteritzen per 
un canvi de to molt marcat entre les síJ.labes precedents al' última tonica, que es 
fan amb un to mig (o relativament agut, segons l'emfasi que s'hi posi), i l'última 
síl·laba accentuada, que es fa, juntament amb les síl-labes següents (si n'hi ha), 
amb un to clarament greu: patró M/A-G. A Menja't la sopa!, per exemple, ¡'últi
ma síl·laba accentuada i la següent (sopa) tenen un to greu, mentre que tates les 
síl·labes precedents tenen un to clarament més agut. En les enumeracions (cf. Hem 
visl I'Anna, la L/ui'sa, la Teresa, la Carme, la Gemma, en losep Maria i en loan), 
el final de cada constituent sintactic es realitza amb un to clarament ascendent, 
mentre que l'últim constituent es fa amb un to descendent, si es tracta d'una frase 
declarativa.5 

5. Per a una descripció més detallada d'aquests palrons entonacionnls, vegeu Bonet (1984) i Recnsens (1993). 
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THE INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET (revised to 1993, corrected 1996) 

Where symbols appear in pairs, Ihe one 10 !he rigbl represents a voited consonan!. Shaded areas denote articulations judged impossible. 

CONSONANTS (NON PULMON1C) VQWELS 

Clicks Voiced implosives 

0 BiI.bial B Bilabial 

\ "'"w á o.:malf~lv.ol ... 

! (Po¡ljalowl3.1 J pal:lUll 
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Ejec.tivcs 
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Eumpks: 

p' Bil.biru 

t' Otmall.lvtQlar 

k' V.hu 

Fronl Cenlral Back 

CI", i y-- i~--Ul U 
IY U 

Closc-mid e f/J-- ~ e-- y o 
<J 

Open·mid 

II AheQ!arl.,erul G U1{\lbr S' Al.color frioa\;vo 

e 00-3\8-- A :) 
¡e, B 

a (E---L-a D 
OTHER SYMBOLS_ 

M Voicdw I,bid·vd ... fri •• tivo 

W ,,"oice<! labial.velar appro'<im.m 

tI Voked t.bi.a.l-p;lblal.ppm~im.anl 

H Voicc!cS$cpi¡:lo/l.al frioative 

~ Voieo:d cpiglo/Ia! (oe;¡tivc 

i EpigIOLt:lJ plosiv. 

1 
fj 

Alv.ol",l~l.llIIfla~ 

Simul,nnCOlU J and X 

Aff¡i"I~ .nd double nrtl<:lll.lioJ>S 
CM bo rep',*n!cd bylWQJymbols 
joinul by a Li~ bOl ir ,,"<¡uf)'_ 

o 
DlACR!TICS Diacritlcs may be plaeed aboye a symbol wlth a dc.sCGnd~r e g I) .. 

Vokdel.S n d .. D¡e;¡myvoieed 1:1 ª " "'"'" 
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n A$pir.uo:d th dh 
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Wherc symbols appe$1rl pairs'; Lhe ooe 
10 !he rigllt reprcseO\s a rounded vowcl. 
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g 
t;! 
e 
dn 

d' 
d' 

SUPRASEGMENTALS 

Primary stress 
Secondary stress 

,f OUOg , tI I gn 

Lo" e: 
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Exlfa-short e 

\

1\ Minor (foot) group 

Major (inlonat;on) group 
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TONES ANO WORO ACCENTS 
LEVEL COmOUR 
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