
ENTORN D'UNA LLEI FONETICA CATALANA
OBSERVADA FA TEMPS

1.0 Ja han transcorregut mes de tres decades d'enca que el professor

Joan Coromines va cridar per primera vegada, en aquestes mateixes pagines,

1'atenci6 dels romanistes envers una llei de la fonetica historica catalana segons

la qual una /e/ pretonica del llati vulgar es converti d'una manera sistema-

tica en /i/ darrera una C', cosa que no va succeir darrera cap altra conso-

nant.' Alguns exemples d'aquesta transformacio que addueix el mateix Coro-
mines son cirera < CERASEA, ciment < CAEMENTU, cigonya < CICONIA,

civada < CIBATA, cigala < CICADA, cigro i ciuro < CICERONE, cis-
tell(a) < CISTELLU(-A), cimbell < CIMBELLU, cipella < CIPPELLA,
cisalla < CAESALIA i calcigar < CALCICARE 2

1.1 Coromines soste que el canvi CE'- > ci'- es degue al punt d'articu-

lacio que tenia el reflex de la C', pero no especifica si es tractava d'una etapa

primitiva de [6] o de [s]. Segons aquest filoleg, la qualitat palatal del con-

1. J. COROMINES, Algunes lleis fonetiques catalanes no observades fins ara, ER, III

(1953), 201-230. Aquest article es publics despres amb algunes additions i esmenes a Lleures

i converses d'un filbleg. Citem acf de la segona edicio d'aquesta darrera obra (Barcelona

1974), 183-216. Vegeu les pags. 195-197 per a 1'estudi del canvi CE'- > ci'-.

2. Encara que la llei CE'- > ci'- to un abast general en catala, s'hi troben algunes

exceptions que, al parer de Coromines, s'han d'atribuir o a l'analogia (encepegar i cepat,

per la influencia de cep < CIPPUT) o a la dissimilacio (cementiri < COEMENTERIU)

o a una transmissio culta (Celoni i Celdoni < CELEDONIUS). Una /r/ implosiva o una

/n/ intervocalica seguent tambe podia impedir que la /e/ pretonica es fes /i/: cervell <
CEREBELLU, cervesa < CERVESIA, senalla < CENACULA (veg. COROMINES, op. Cit.,

196-197). Aixo no obstant, Coromines hi afegeix que tal vegada alguna zona catalana re-

sistfs el canvi CE'- > ci'-. Una exceecio a aquesta regla que cita el mateix erudit es el

toponim andorra Cegudet < CICUTETU. Ultra aquest nom de lloc n'existeix un altre

que sembla haver-se escapat del canvi. Es tracta de Celra < CELERANUS, prop de Girona;

pero es probable que el timbre de la /e/ no es modifica a causa de la influencia de la /1/

implosiva. En aquest sentit, cal tenir en comptc que una /e/ etimologica del Had vulgar

no es tanca en /e/ davant una /1/ segiient en tots els dialectes catalans (cf. [sel] < CAELU,
[2613] < GELAT, etc.).
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2 PHILIP D. RASICO

tinuador de la C' era mes accentuada que la del reflex de la S-, si mes no al
periode dels origens de la llengua. Es ben sabut que la s catalana to actualment
una realitzacio apico-alveolar, i es molt probable que tambe tenia aquesta
articulacio en la llengua medieval. Aixi, doncs, una /e/ pretonica en con-
tacte amb una C' precedent es tancs en /i/, la vocal mes palatal, per assi-
milacio, mentre que el nexe SE'- restava [se'-]. Tal com indica Corotines,
respecte a l'articulacio de [se'-], sempre s'ha pronunciat en catala segur <
SECURU, segon < SECUNDU, sere < SERENU, etc., encara que se sent
[si'-] (< SE'-) ([sirs] < sera < SEDERE-HABET, [sinb] < senyor <
SENIORE) als voltants de Lleida com a una extensio moderna del canvi
originari CE'- > ci'-, ja que no existeix avui cap diferencia fonetica entre els
reflexos de C' i S-.

En 1'opini6 de Coromines, la data de 1'evoluci6 CE'- > ci'- ha d'esser
forca antiga perque ja es troba civada en un document de c. 1075.

2.0 Pocs anys despres d'haver aparegut 1'estudi de Coromines en que
s'establi la llei CE'- > ca-, A. M. Badia i Margarit li publics una resposta en
la qual posy en dui to el paper de la qualitat palatal del continuador de la C'
en el canvi alludit 3 Badia i Margarit observa que no hi havia una gran dife-
rencia entre la localitzacio dels reflexos de C' i S- en el catala arcaic, ja que
aleshores el fonema /s/ (apico-alveolar) tenia una pronuncia de matis palatal
que no diferia gaire de la de la /s/ (prepalatal). Per tant, havia d'haver-hi
un altre factor que pogues haver condicionat el canvi de CE'- en ci'-, puix
que tal com ja remarca Coromines, el nexe SE'- no experiments una modi-
ficacio historica semblant. Segons Badia i Margarit, <...Se'ns fa un xic dificil
d'admetre que, en un camp articulatori tan reduit, hi hagues una diferencia
fonematica pertinent entre mes palatal (c') i menys palatal (s)... Ens sembla
que la diferencia entre c' i s (eficient, com veurem, en l'evolucio que comen-
tem) era d'una altra indole: no era de localitzacio (sempre alveolar, tambe
sempre tenyida de palatal), sing de modalitat articulatoria (africadalfricativa):
c' i s, ambdos sons essent alveolars amb "fort matis palatal", diferien quant
a la manera d'articulacio: la c' era alveolar africada sorda ([9], com el so
que, representat ortogrsficament per ts, trobem en catala modern potser, gats),
la s- era alveolar fricativa sorda ([s], com el so que, representat ortografica-
ment per s, ss, c, c, trobem en sala, passar, cel, caca).»`

3. A. M. BADIA I MARGARIT, L'articulacio de la C' en catala primitiu i la seva accid
en el proces CE- > ci- (Complement a una Ilei fonetica catalana observada fa poc temps),
ER, VII (1959-1960), 1-9.

4. BADIA I MARGARIT, op. cit., 2. Respecte a la pronunciaci6 de la /s"/, no estem
d'acord amb Badia i Margarit sobre el punt d'articulacio que tenia aquest fonema en
el catala antic. Tothom admet que la C' initial primer esdevingue Jul (prepalatal) en
quasi tots els dialectes romanics primitius i que, despres, avanca el seu punt d'articulaci6
i es convertf en /s"/ en un gran nombre d'aquests parlars. Hi ha tota una serie de motius
que ens fan pensar que el fonema /ss"/ del catala arcaic tenia una realitzacio dental en
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ENTORN D'UNA LLEI FONETICA 3

2.1 El que proposa Badia i Margarit es, doncs, que la diferencia essenci:.l

entre els reflexos de C' i S- era llur manera d'articulacio, en comptes de Ilur

punt d'articulacio com suggereix Coromines. Aquell afirma que darrera el

canvi CE'- > ci'- hi havia dos principis fonetics: 1) Les africades es caracte-

ritzen per una major tensio muscular que les fricatives, i 2) Les vocals agu-

des (i, e) pressuposen una major tensio articulatoria que les altres. Aixi,

la combinacio d'aquests dos factors crew unes condicions fonetiques en que

CE'- (>[e]) podia convertir-se en [9i'-], especialment en posicio inicial

de mot. Segons Badia i Margarit, el cop inicial posseeix una forca considerable

en el catala modern.'

3.0 Sens dubte els estudis respectius de Coromines i de Badia i Marga-

rit son molt importants i valuosos pel que fa al canvi que ens interessa acf,

el del primer per haver remarcat i analitzat una transformacio fonetica cata-

lana la regularitat de la qual era ignorada abans pels filolegs, i el del segon

per haver-hi aportat algunes consideracions complementaries d'ordre fonetic.

Aixo no obstant, pensem que cal tornar a examinar el canvi de CE'- en ci'-

puix que els dos estudis esmentats difereixen significativament respecte de

llurs analisis de la naturalesa d'aquesta evoluci6 (localitzacio/manera d'articu-

lacio del reflex de C') i, a mes a mes, presentee poca documentaci6 antiga

en suport de llurs conclusions. Ultra aixo, ens sembla que cap d'ells no tracta

el tema d'una manera completament satisfactoria dins un context prou ample

de la fonetica historica catalana i de la dialectologia romanica. Per tant, pen-

sem reprendre 1'examen de 1'evoluci6 CE'- > ci'- i aportar-hi algunes dades

i observacions addicionals que ajudaran a veure-la mes completament i cohe-

rentment dins els contextos indicats suara.

4.0 D'antuvi, cal notar que el desenvolupament CE'- > ci'- no es troba

unicament en catala sing que compareix, encara que amb menys regularitat,

en els parlars occitans i gascons veins 6 En aquests darrers ha tingut hoc

algun cop una modificacio subseguent (CE'- > ci'- > [si'-]) que recorda el

cat. xipella (< cipella). En la llengua d'oc horn troba formes del tipus ciment,

cisel, civada, cigala, i en gasco cibade, cime'n, ciboule (cf. mall. cibolla),

cigale, etc. Tanmateix, al costat del gasc. ciboule existeix ceboule, i en occita

comptes d'alveolar corn suggereix Badia i Margarit. Per a mes details vegeu el nostre

article El desenvolupament dels fonemes /z/ i /s/ en el catala preliterari: Questions de

fonologia historica, cronologia i geografia linguistica, <<Hornenatge a Josep M. de Casa-

cuberta>>, II (Montserrat 1981), 5-24.

5. Vegeu BADIA I MARGARIT, op. cit., 5, i especialment la nota 10.

6. J. RONJAT, Grammaire istorique des parlers provencaux modernes, I (Montpellier

1930), 295; G. RoiuLrs, Le Gascon. Etudes de philologie pyreneenne, 3.' ed. (Tubingen

1977), 91, 141, 143. Consulteu, tambe, L. ALIBERT, Dictionnaire Occitan-Francais (Tou-

louse 1966); S. PALAY, Dictionnaire du Bearnais et du Gascon Modernes (Paris 1961).
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4 PHILIP D. RASICO

horn pronuncia cirieisa en algunes zones i cerieisa en d'altres.' Hi ha tambc
en ambdues Ilengues diverses formes addicionals que presenten 1'alternanca
ce'- - ci'-. Es probable que el pas de CE' a ci'- s'acompli en occita i gasco
en una data primerenca, tal com demostren els documents medievals: oc.
civada (1120, 1140, 1168), gasc. siuada (1036).8

4.1 El canvi de CE'- en ci'- sembla haver-se produit tambe, almenys
esporadicament, en 1'aragones antic, a judicar pels toponims Siresa (1066) <
CERASEA i Ciresera < *CERASEARTA aixI com per d'altres testimonis
corn ciuera (1272, 1277) < *CTBERTA (al costat de ceuera, 1260), ciuada
(1287) < CIBATA (juntament amb ceuada, 1329), ciuader (1273) < *CTBA-
TARTU.9

4.2 Corn es sabut, 1'evolucio que estudiem no ocorregue a les regions
centrals i occidentals de la Peninsula Iberica. El castella to cebada, cereza,
cemento, etc. El canvi en /i/ del descendent de la /e/ pretonica del Had
vulgar en cast. ciguena, cimiento i ciruela ha estat atribuit per Coromines
a una influencia metafonica del diftong seguent.10 D'una manera semblant
al castella, el nexe CE'- resta ce- en portugues: cevada, cereja, cegonha, etc.

4.3 Un fenomen que sembla esser relacionat amb l'evolucio que consi-
derem aci, si mes no en part corn veurem mes endavant, es el canvi d'una
/e/ pretonica en /i/ en una sillaba inicial a diverses zones de la Peninsula
Italica i especialment a Toscana: cipolla < CEPULLA, ginestra < GP-
NESTRA, ginocchio < GtNUClCJLU, signore < SENIORE, migliore <
MELTORE. La mateixa transformacio tambe ha afectat algunes bases lexi-
ques a Sicilia i a Corsega.I'

5.0 La influencia d'una consonant palatal sobre una vocal adjacent es
un fet prou conegut. Es tracta senzillament d'una assimilacio que es pot
observar en molter Ilengues. Aquesta mena de modificacio articulatoria s'ha
produit en 1'evoluci6 fonetica del catala a part dels casos de CE'- > ci'-, tal

7. COROMINES, op. cit., 196.

8. C. BRUNEL, Les plus anciennes cbartes en lanxue provencale (Paris 1926), 26, 35,
112; ibid., suplement (Paris 1952), 4; A. LucI-ZAIRE, Recueil de textes de l'ancien dialecte
gascon d'apres des documents anterieurs an XIV' siecle (Paris 1881), 99.

9. M. ALVAR, El dialecto aragones (Madrid 1953), 54, 263; T. NAVARRO ToMds, Do-
cumentos lingiiisticos del Alto Aragon (Syracuse 1957), 29, 64, 2, 88, 104, 34.

10. COROMINES, op. cit., 196, nota 1.

11. G. ROHLFS, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, I (Fone-
tica) (Torino 1966), 162-164. Ls veritat, pero, que el canvi de la /e/ pretonica en /i/
en el dialecte tosca tambe apareix en altres contextos fonetics i, per tant, to l'aparenca
d'esser un fenomen propi d'aquest dialecte i d'algun altre. Aixo no obstant, no queda
ben clar si aquesta evolucio de l'italia fou produida en alguns casos (tipus ginocchio,
signore) per la qualitat palatal d'una consonant veIna i, d'alli, s'estengue a d'altres formes
(tipus midolla, finestra).
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ENTORN D'UNA LLEI FONETICA 5

com indiquen llico < LECTIONE, nzillor (ant. mellor) < pop.

[giganta] (seixanta) < SEXANTA, etc.12

5.1 El mateix canvi es constata en diversos parlars catalans moderns i

sobretot en el rossellones. Segons Fouche, l'efecte assimilatori d'una conso-

nant palatal ha estat particularment fort en aquest dialecte en que es troben

formes del tipus [zirmA] < GERMANU, [zinO,] < GENUCULU, [zinaral]

< GENERALE, [Xigiu] < LIXIVU, [Xinsol] < LINTEOLU.13 Cal notar,

a mes, pel que fa al canvi d'una /e/ pretonica en /i/, que n'existeixen diver-

sos exemples addicionals en d'altres dialectes catalans: com. ginebre (cf. cast.

enebro) < IINIPERU, ginesta < GPINPISTA; men. [digA] < LAXARE, [zi-

naral]; nord-occ. [Xifendg] < LEGENDA, [fine] <*IENUARIU; val.

[sinor] < SP-NIORE, [sinal] < SIGNALE, [finO,], [finer]." A causa de

la mateixa influencia d'una palatal, una /e'/ es converteix en [1] en valencia:

[Xina] < LIGNA, [Xis] < LAID.I"
5.2 Una /e/ pretonica tambe s'ha tancat en /i/ en l'alt-aragones modern

com a resultat de la influencia d'una consonant palatal veina. A la vall de

Bielsa se sent [sinor] < SENIORE, [digar] < LAXARE, [tigasor] <

'`TEXATORE, [airman] < GERMANU, [6itar] < I CTARE, [sifiAl]

< SIGNALE i, segons Badia i Margarit, que ha estudiat minuciosament el

dialecte d'aquesta zona pirinenca, <<Circunstancia de mayor eficiencia para

cerrar una vocal, generalmente e, es el contacto con una consonante palatal,

y entonces e se cierra en i, vocal la mas palatal, rasgo que es com6n al habla

vulgar de cualquier regi6n».16

6.0 Despres d'haver considerat les Jades precedents, no pot haver-hi

cap dute respecte a la influencia assimilatoria d'una consonant palatal sobre

una /e/ atona adjacent, especialment quan aquesta vocal segueix la conso-

nant. Fins ad 1'explicaci6 que dona Coromines per al canvi catala CE'- > ci'-

ens sembla ben encertada. No es pot negar, pero, que una africada en posicio

inicial de paraula o de sillaba no hagi tingut una eficacia especial en afavorir

el tancament d'una /e/ pretonica en /i/, tal com indica Badia i Margarit.17

12. A. M. BADIA MARGARIT, Gramktica historica catalana (Barcelona 1951), 156.

13. P. Foucii , Phonetique historique du roussillonnais (Toulouse 1924), 63-64.

14. A. ALCOVER i F. DE B. MOLL, Diccionari Catala-Valencia-Balear (Palma de Ma-
llorca 1927-1962), s.v. deixar, gener, general, genoll, llegenda, senyal, senyor; A. GRIERA,
Dialectologia catalana (Barcelona 1949), 47, 51.

15. T. NAVARRO TOMAS i M. SANCHIS GUARNER, Anklisis fonetico del valenciano lite-

rario, RFE, XXI (1934), 118.
16. A. M. BADIA MARGARIT, El babla del valle de Bielsa (Pirineo aragones) (Barce-

lona 1950), 83. Cal observar, tambe, que una /e/ pretonica s'ha fet /i/ darrera una
/c/ (</l/) en les formes aragoneses modernes chinebro i chinepro < IINIPERU, chinollo

< GENUCULU (ALVAR, op. cit., 166, 192).

17. BADIA I MARGARIT, ER, VII (1959-1960), 4-8.
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6 PHILIP D. RASICO

I aixi arribern a 1'estat de coses actual , que pot semblar a primera vista
una mena de carrero sense sortida. Fou la localitzacio ( palatal ) o, en canvi,
la manera d'articulacio ( africada ) del reflex de la C' la que provoca el canvi
de CE'- en ci'-? Al nostre entendre , la cotnbinacio dels dos factors esmentats
era capac de produir el tancament de la /e/ en /i/. Tanmateix , es probable
que hi havia tambe unes altres circumstancies coadjuvants que podien haver
contribuIt a 1'acompliment d'aquesta evolucio conferint -li 1'aspecte regular
d'una veritable llei fonetica.

6.1 Es un fet ben conegut de la fonetica que certes consonants reque-

reixen una major forta muscular per articular- se que d'altres . Tal com afirma

Badia i Margarit , les consonants africades exigeixen una major tensio articu-

latoria que les fricatives. Les dades experimentals adduides per Malecot indi-

quen que en tots els contextos vocalics les consonants es poden dividir en

tres classes diferents segons llur forta d'articulacio : 1) les oclusives i fricatives

sordes que es caracteritzen per una pressio dels organs supraglotals relativa-

ment alta; 2 ) les oclusives i fricatives sonores que posseeixen menys pressio;

i 3) les nasals que tenen poca pressio.'$

Aquestes observacions no tan sols concorden amb les de Badia i Margarit

quant a la tensio del continuador de la C' (que seria [ s], quasi [ts ], o potser

[6], quasi [t9 ]), sino que denoten , com se sap , que les consonants sordes

son mes tenses que les sonores . Llavors, aixo pot explicar en part per que

el canvi d'una /e/ pretonica en /i/ ha estat especialment eficient darrera el

reflex sord de la C' inicial . D'altra banda, tothom reconeix el fet que la po-

sicio initial de mot o de sillaba es, en totes les llengues , mes forta que la

posicio final de sillaba.19 Aquest principi es pot exemplificar considerant alguns

canvis historics del fonetisme catala. Al comencament de paraula o de sillaba

diverses consonants es van enfortir : LUNA>[ X6na], RECIPERE>[ repra],

ANNU (> [ ano]) > [an ], etc.; mentre que en posicio implosiva d'altres con-

sonants es van debilitar mitjancant llur vocalitzacio: BIBIT (>[bcve]>[bea])

> [beu], DECE (> [ deze ] > dese] > [des ]) > [deu], FACTU (< [ faito]

> [feito] ) > [ fe(i)t], PALMA > ant. dial. [pauma], etc.

18. A. MALECOT, An Experimental Study of Force of Articulation, «Studia Linguis-

tiea>, IX (1955), 42. Malecot no considera ni les lfquides ni les vibrants en aquest estudi.

19. Segons T. NAVAxxo Tohins, Manual de pronunciation espanola, 19' ed. (Madrid

1977), 77-78, la tensio d'una consonant en posicio inicial de sillaba es major que la de

cap altre context fonetic: a...La tension articulatoria de las consonantes varfa tambien

sensiblemente segun su posicion en el grupo fonetico. Los principales grados o matices

que a este respecto conviene en la practica saber distinguir son dos: a) posicion initial,

en que la tension articulatoria es relativamente fuerte, sobre todo si se trata de la posicion

inicial absoluta...; b) posicion final, en que la tension es menor, sobre todo por lo que

se refiere a la final absoluta>.

202



ENTORN D'UNA LLEI FONETICA 7

7.0 L'evolucio CE'- > ci'- no es pot analitzar sense tenir en compte tam-

be el desenvolupament relacionat de GE'-> gi'- o de IE'- >gi'- ([je'] >

[ji'-] ~ [2i'-1), que es el mateix, alguns exemples del qual ja hem citat abans

en referir-nos a les formes dialectals catalanes en que una /e/ pretonica s'ha

fet /i/. Notem, a mes, que un desenvolupament semblant tambe ha tingut

hoc en els mots alt-aragonesos del tipus chinollo (< [jinoko]), chrinebro

(<jene3ro]), chirmkn (< jerman]) i afins (veg. 5.1 -5.2 i n. 16). Hi ha una

serie de toponims catalans que donen testimoniatge del tancament d'una /e/

en /i/ darrera el reflex palatal africat de la G' (o I-) inicial: Ginestar d'Ebre,

Ginestar de LlCmena, Ginestarre < GENESTARE, Girona < GERUNDA (cf.

cast. Gerona), Gironella < GERUNDELLA, la Ginebrosa <*IINIPEROSA 20

Els documents medievals tambe forneixen testimonis valuosos del canvi de

GE'- en gi'-. El nom de la capital del Girones s'escriu Gironda en textos dels

anys 961 i 1035-1076,21 i el seu derivat Gironella apareix en un altre escrit

del 107222 Aixi mateix hom descobreix Ginestario i Ginestar respectivament

en documents dels anys 1170 i 1173 23 D'altres formes que reflecteixen la ma-

teixa evolucio son giner (S. xii) <*IENUARIU, Girau (1275) < GERALDUS

(GAIROALD), girman (1323) < GERMANU2" Es presenta un cas del mateix

fenomen en les Vides de Sants rosselloneses: ginolls (107r2)<GENUCULOS25

7.1 Tal com ja s'ha esmentat en considerar els fets dialectals catalans

(veg. 5.1), en alguns casos una /e/ pretonica va tancar-se en /i/ darrera /X/

(< L-) i, amb molta menys frequencia, ho va fer tambe quan aquella vocal

anava precedida per una /s/ (< S-). Els documents medievals ofereixen diver-

sos exemples d'ambdos fenomens: linzols (1178-1209), linzols (1466) < LIN-

20. BADIA MARGARIT, Gramatica histdrica catalana, 175, afirma que l'africada primi-
tiva [1] (< G'•', 1) era comuna en la llengua medieval, i que avui sols es conserva regu-
larment en els parlars occidentals ([e] en l'apitxat valencia i en el ribagorca) i, de ve-
gades, tambe en posicio inicial absoluta o en el llenguatge emfatic del catala comu modern.

21. H. GUITER, Phonetiquc evolutive et toponymie historique, RLR, LXXIV (1960),
11; ACA, Ramon Berenguer I, perg. 75, sense data.

22. J. MIREr I SANS, Aplech de documents dels segles XIe i XIIe per a l'estudi de
la llengua catalana, BRABLB, VI (1912), 385. Hem trobat el toponim Girondiella en un
document aragoncs de Panzano datat 1274 (NAVARRO ToMAs, Documentos lingiiisticos del
Alto Aragon, 46).

23. F. UDINA MARTORELL, El Llibre Blanch de Santas Creus (cartulario del siglo XII)
(Barcelona 1947), 144, 175.

24. J. MIRET I SANS, Pro sermone plebeico, BRABLB, VII (1913), 38; B. ALART,
Documents sur la langue catalane des anciens comtes de Roussillon et de Cerdagne, RLR,
IV (1873), 359; P. RUSSELL-GEBBETT, Mediaeval Catalan Linguistic Texts (Oxford 1965),
150. La forma giner (per gener) se censura en les normes linguistiques catalanes escrites
cap al final del segle xv per Bernat de Fenollar i Jeroni Pau. El mateix tractat tambe
condemna ginoll (per genoll), Gyrona (per Gerona); Veg. A. M. BADIA MARGARIT, «Regles
de esquivar vocables o mots grossers o pagesivols». Unas normas del siglo XV sobre pureza
de la lengua catalana, BRABLB, XXIII (1950), 146.

25. C. S. MANEIKIS KNIAZZEII i E. J. NEUGAARD, Vides de Sants rosselloneses, II
(Barcelona 1977), 451.
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8 PHILIP D. RASICO

TEOLOS,26 livar (1311) < LEVARE, liva' (S. xiv) < LEVAVIT;27 siria (1080-
1095) < SEDERE-HABEBAT, siretx (1251) < SEDERE-HABETIS, siura
(ms. del S. xiv) < SEDERE-HABET zs

8.0 Ara be, a la Rum de les dades tant dialectals com documentals que
acabetn d'examinar cs evident que una /e/ pretonica ha estat sensible a la

influencia assimilatoria d'una palatal adjacent i, especialment, darrera aquesta.
Tambe, segons ja hem vist, es pot establir una jerarquia d'eficiencia respecte

de la produccio del tancament de la /e/ darrera certes consonants. En primer

lloc, la capacitat de tancar la /e/ en /i/ era la major en el cas del nexe CE'-,

car ja s'ha observat que el reflex de la C' [6] o [s]), que tenia una articulacio

sorda i per tant tensa, havia d'esser molt fort, tal com demostra la regularitat

amb que CE'- esdevingue ci'- en catala. Despres, el canvi de /e/ en /i/ darrera

G', I- (> ant. i dial. [11 tambe es va produir en un gran nombre de mots, un

fet atestat per la toponimia, la documentacio medieval, i els dialectes moderns.

I aixo era d'esperar, puix que el continuador de la G' (o I-), essent una

africada, exigia una fora d'articulacio considerable. Finalment, el canvi e'-

> i'- ha estat el menys productiu darrera el reflex d'una L- (> [X] i, en

particular, darrera el d'una S- (> [s]). Es clar que alguns dels casos de LE'-

> lli'- i de SE'- > si'- es deuen a la qualitat palatal de la consonant, ja que

com afirma Coromines el catala to una s que es pronuncia amb un matis for-

26. J. MIRET I SANS, 13RABLB, VII (1913), 112; P. RUSSELL-GEBBETT, Op. cit., 183.

Notem, a mes, que lie cols compareix en un text gasco del 1268 (LucIIAIRE, op. cit., 87),

i en tres documents aragonesos es descobreixen lincols (1360, Panzano -potser un prestec

catala?), lincuelos (1266, Hecho), lincuelos (1435, Jaca) (NAVARRO TOMAS, Documentos lin-

giiisticos del Alto Aragon, 176, 9, 205). Ultra aquests exemples es donen diversos casos

de lixar en textos alt-aragonesos (ibid., 15, 111, 206) en els quals la i es deu probablement

a una assimilacio per la /s/ seguent. En totes aquestes formes, perb, es dubtos que el

canvi de LE'- en ii'- fos motivat per la influencia d'una /X/, car la palatalitzacio de la L-

inicial no s'ha esdevingut a 1'Alt Arag6, tal corn ha fct veure Coromines. Segons aquest

filoleg, <Es enterament infundada la pretesa extcnsio antiga del fenomen per la banda

d'Arago i de les zones mossarabs, car la suposada documentacio mossarab, aragonesa i

castellana del fet consisteix tota ella en grafies enganyoses i etimologies erronies>> (J. Co-

ROMINES, La palatalitzacio de la L- inicial: data, origens i extensio antiga del fen omen, a

Entre dos llenguatges, I [Barcelona 1976], 51).

27. P. VIDAL, Documents sur la langue catalane des anciens comtes de Roussillon

et de Cerdagne, RLR, XXIX (1886), 59; P. RUSSELL-GEBBETT, op. cit., 157; el mateix

text publicat per Vidal conte livat < LEVATU: livat, lur vianda (pag. 60). Les Vides de

Sants tambe ofereix una scrie de formes amb LE'- > li'-: livd < LEVAVIT, ligenda <

LEGENDA, aquesta potser amb 1'assimilaci6 de la /c/ a la [j] ( o [z]) seguent (MANEIKIs

KNIAZZEH i NEUGAARD, Op. cit., I, 152; J. COROMINES, Les <<Vides de Sants>> rosselloneses,

a Lleures'- 339). Segons Coromines, la forma liva de les VidesR es un testimoni valuos

del fet que la L- inicial ja s'havia palatalitzat en /X/ (veg. MANEIKIS KNIAZZEH i NEU-

GAARD, op. Cit., I, 152, s.v. levar).

28. P. RUSSELL-GEBBETT, op. cit., 74; P. PUJOL, Documents en vulgar dels segles XI,

XII i XIII procedents del bisbat de la Seu d'Urgell (Barcelona 1913), 26; J. COROMINES,

Les <Vides de Sants> rosselloneses, a Lleures2, 336. Es possible que el tancament do la

/e/ en /i/ en la forma de 1080-1095 s'hagi d'atribuir a la influencia de Is i tbnica se-

guent, perb els altres dos exemples citats no es poden explicar pel matcix fenomen.
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ENTORN D'UNA LLEI FONLTICA 9

tament palatal. Aixo no obstant, creiem que devia haver-hi un altre factor

que contribuis a tancar una /e/ pretonica darrera aquestes dues consonants;
potser el mateix factor coeficient responsable pel canvi e'- > i'- que s'observa

en el llenguatge actual dels lleidatans que pronuncien sira (per sera), siroll
(per soroll), etc.

8.1 Es ben sabut que l'augment de 1'accent d'intensitat en el Had vulgar

i el proto-romanic va produir com a consegiiencia un afebliment de les vocals

atones algunes de les quals fins i tot es van perdre en algunes llengues, espe-

cialment en posicio posttonica i en final de mot. Un altre resultat del mateix

proces fou l'enfosquiment de la qualitat de les vocals atones que no arribaren

a eliminar-se. Segons revelen els documents catalans medievals pertanyents al

domini linguistic oriental, la confusio ortografica (indici clar de la confusio

fonetica) de les vocals e i a primer s'esdevingue en posicio pret6nica,30 i hom

pot suposar que alhora les pretoniques dels altres dialectes eren relativament

debils. En aquest sentit cal recordar les formes nord-occidentals i valencianes

modernes amb a- per e- ([ansiam] per enciam , [askampa(r)] per escampar,

[amporta(r)] per emportar i semblants)3' Al periode preliterari les vocals

pretoniques devien tenir una certa feblesa en tots els dialectes catalans, cir-

cumstancia que afavoria que es deixessin influir facilment per una consonant

velna i, particularment, per les africades que, segons queda establert, posseien

una forta especial en posicio inicial de mot. En el cas de /X/ i /s/ inicials,

pero, Ilur articulacio no era suficientment forta perque pogues aconseguir el

tancament sistematic d'una /e/ seguent en /i/, tal com feu el reflex de la

C i, amb menys fixesa, el de la G' o L. De totes maneres , la susceptibilitat

al tancament de la /e/ pretonica s'elimina quan, en el dialecte oriental, aug-

menta la debilitat de les vocals inaccentuades i es confongueren les /a/ i /e/

atones en el so neutre /a/ que, llavors, diferia massa de la /i / en els seus

trets fonetics.

9.0 Pel que fa a 1'antiguitat del canvi CE'- > ci'- en catala, creiem,
d'acord amb Coromines, que se li ha d'atribuir un origen forta reculat, potser
a 1'epoca quan el reflex de la C' encara es pronunciava [6]. El primer exemple

29. J. COROMINES, Algunes lleis fonetiques catalanes no observades fins ara, 195. is
interessant notar que, segons 1'analisi dels trets fonologics distintius que fa M. WHEELER
(Phonology of Catalan [Oxford 19791, xxii ), el fonema /s/ del catala modern es [-anterior],
corn ho son /9/, /t/ i /X/.

30. Segons COROMINES (Les «Vides de Sants>> rosselloneses, 295), «A 1'Edat Mitjana,
les abundoses confusions ortografiques dels manuscrits demostren que el fet ja estava con-
sumat des d'una data primerenca, pel que fa a la posicio pretonica; en final absoluta
sovintegen menys les confusions de a amb e si be no constitueixen una raresa ; en sfllaba
posttonica interna, i en la final quan segueix consonant, no es troben confusions abans del
segle xv si no es en textos sospitosos i molt excepcionalment>>.

31. Ja en les Homilies d'Organya es descobreix asques < EXIVISSET (6r21-22), i
en un altre text de la mateixa epoca i regib hi ha anant < IN-ANTE (P. PUJOL, op. Cit., 12).
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que hem recollit de 1'evoluci6 alludida apareix en un pergami original escrit

en Ilati medieval de l'any 918: cirasia < CERASEA 32 El mateix etim, o un

dels seus derivats, compareix en d'altres documents primitius del domini lin-

guistic catala: Ciresedo (960) <*CERASIETU, ciresa (972), cirereda (c. 997)

<*CERASIETA, ciresanas (1010) <*CERASIANAS, ciresas (1030)3' Del

substantiu civada, derivat del participi passiu de CIBARE, n'hem arreplegat un

bon nombre d'exemples dels quals nomes adduirem ad les dates corresponents

als textos mes primerencs en que figuren: 964, 982, 1035-1076, 1066, 1070 '
10.0 Les nostres conclusions mes importants respecte a 1'evoluci6 fonetica

CE' > ci'- del catala son:

a) El canvi de CE'- en ci'- s'ha de considerar en relacio amb els desenvo-
lupaments semblants GE'- i IE'- > gi'- LE'- > Ili'-, i SE- > si'- que son propis
de diversos dialectes catalans moderns i que, demos, es constaten en els docu-
ments medievals.

b) Dels quatre canvis alludits, el tancament de la /e/ pretonica en /i/
en l'evolucio CE'- >ci'- es realitza d'una manera mes sistematica a causa de
la major forca articulatoria requerida per a pronunciar el reflex africat sord
de la C' inicial (> [6] i, despres, [s"]).

c) La tensio articulatoria que acompanya tota consonant en posicio inicial

de mot o dc sillaba fou responsable, en part, pel tancament en /i/ de la /e/

pretonica.

d) Les vocals pretoniques del catala primitiu devien tenir una realitzacio

debil que permetia que s'assimilessin a una consonant palatal o a una de matis

palatal adjacent, tal corn ocorre avui dia en alguns parlars catalans moderns.

e) El tancament d'una /e/ pretonica en /i/ darrera el reflex de C' i,

menys fixament, darrera el de G', I-, L-, i S- es devia a la combinacio de tres

factors principals i, alguna vegada, sols a la combinacio de dos d'ells: 1) la

qualitat palatal d'una consonant precedent en posicio inicial de paraula o de

32. M. BASSOLS DE CLIMENT et al., Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae: voces

latinas y romances documentadas en Fuentes catalanas del a>o 800 al 1100, fast. IV (Bar-

celona 1965), 428.

33. F. UDINA MARTORELL, El archivo condal de Barcelona en los siglos IX-X (Barce-
lona 1951), 310; M. BASSOLS DE CLIMENT et al., op. cit., fasc. IV, 481; ACA, Ramon
Borrell, perg. 15; J. Rius SERRA, Cartulario de Sant Cugat del Valles, II (Barcelona 1946),
71; J. MIRET I SANS, Los noms personals y geogrdfichs de la encontrada d'Organyd en los
segles Xe y XIe, BRABLB, VIII (1915), 443.

34. M. BASSOLS DE CLIMENT et al., op. cit., fasc. IV, 494; ibid., loc. cit.; ACA, Ramon
Berenguer I, perg. 15; F. MIQUEL ROSELL, Liber Feudorum Maior, I (Barcelona 1945), 115;
ibid., 107.
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sillaba; 2) la qualitat africada d'una consonant en les mateixes posicions; 3) la

feblesa caracteristica de les vocals pretoniques i, sobretot, de les de la llengua

antiga.

f) Es donen testimonis documentals de 1'evoluci6 CE'- > ci'- en catala des
del segle x.

PHILIP D. RASICO

Vanderbilt University

Nashville, Tennessee (USA).
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