
L'ESTRUCTURA VOCALICA
DEL CATALA COMO MODERN*

I

Pi ssu bSITS FONOLdGICS DELL CATAI.A

1. Des del punt de vista fonologic, la llengua catalana he estat
objecte de reiterats i plausibles estudis, histories i sincrdnics. Nogens-
menys, la fixacib dels fonemes catalans no ha rebut encara 1'acord de tots
els estudiosos que s'han ocupat d'un terra tan suggestiu.1

Caldria veure que s'esdeve en el catala com{t modem,' puix que les

' Els materials necessaris que han fet possible aquest treball han estat facilitats
pel Dr. Antoni M. Badia i Margarit , i l'aprofitament t6cnic pel Dr. Antonio Quilis Mo-
rales , actual Director del Laboratori de Fonbtica Experimental del Consejo Superior
de Investigaciones Cientificas de Madrid . Vull fer constar ara, publicament , que llur ajut
i consell han estat dos factors humanament imprescindibles , sense els quals mai no hauria
sabut donar forma i sentit a aquesta tasca fon6tica , que demana, si m6s no, una atenta
constancia gaireb6 inversernblant.

1. E. ALARCOS LLORACH, El sistema lonemdtico del cataldn , ,Arehivum III (1953).
135-146; Algunas consideraciones sobre to evoluci6n del consonantismo cataldn , aMiseel'a-
nea-homenaje a A. Martinets, II (1958), 5-40; La constituci6n del vocalismo cataldn , aStudia
Philologica: Homenaje ofrecido a D. I (1960), 35-49; A. M. BADIA, Problemes
de la commutaci6 consonantica en catala , BdF, XXI (1965), 213-335; Funci6n signi/ica-
liva y diferencial de la vocal neutra en el cataldn de Barcelona , RFE, XLVIII (1965),

79-93. Prescindim d'altres com ara R. J. D1 PIETRO, Los lonemas del cataldn , RFE, XLVIII
(1965), 153-158. per la ineficacia total del contingut.

2. La nocib de catala comu 6s forca diffcil de copsar, puix que , per raons diverses,
la realitat no ens 1'avala encara prou per tal d'operar-hi com si fos una entitat cienti-
ficament indiscutible. Tanmateix, el problema tebric de definir una llengua presenta
Amplies repercussions, i concretament la catalana mereix un minucibs estudi particular,
que encara ester per fer. De poc serveix de dir que el catalA comu equival al resultat d'una
tasca acad6mica a partir dels supbsits de Pompeu Fabra i el seu equip filol6gic o, altra-
ment, a un mosaic complex de variants nombrosissimes arreu del domini. Al primer cas
li manta el factor fonamental de les realitzacions - si m6s no, majoritaries - i al segon
una coherbncia minima precisament de les realitzacions, capac de permetre l'abstracci6
d'una tend6ncia anivelladora que permet6s d'identificar-la amb el concepte que cerquem.
1~ s a dir, cal que ambdues coordenades, l'acadbmica i la real ( i no una uReal Academia+...),
donin una resultant, qualsevol, peril una resultant, tal com s'esdev6 en moltes altres
Ilengiies que tenen un conreu traditional de vegades no tan antic corn el nostre. Aixf,
no podem anar gaire m6s enila de criteris personals totalment deslluits. En la meva opini6,
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2 R. CERDA I A1ASS6

zones dialectals del domini presenten una varietat considerable de moda-

litats fonematiques (fonemes amb realitzaci6 diferent, foneines inexistents

en certs indrets, o al reves) i fonologiques (neutralitzacions i distributions

particulars, etc.). Fins ara, els estudis descriptius s'han limitat gairebe

sempre a verificar per tot el domini cadascun dels trets especffics que s'han

ofert a l'observaci6 del cientffic. I 1'Atlas linguistic de Catalunya, d'Antoni

Griera, ha fet el seu bon paper en els resultats.3

Pero aixd no canvia res, des del moment que continua oberta la giiestib

de quin pot esser el tipus d'anivellament fonologic que, a poc a poc, imposi

el catala coma. Problema essential, per tal coil acf es dilucida la priluera

garantia d'unitat formal i, per tart, de pervivencia efectiva. I encara mes,

perque el resultat pot esdevenir un revulsiu important que modifiqui no

tant 1'estat actual dels dialectes com la forca aglutinant de les zones d'in-

fluencia cultural ; cosa que, a la fi, repercutiria sobre aquells.

No es pas la primera vegada que es parla de focus d'irradiaci() ni

del proces que determina una creixent preponderancia de la llengua de

Barcelona. De qualsevol manera, l'adopcio del catala comil continua de-

penent del que apuntava abans i per les mateixes causes, tot i esser molt

previsible que la llengua aglutinant sigui la barcelonina, comencant pre-

cisament pel nombre i la distribucib tfpica dels sous fonemes. Ara per

el catala coma s'ofereix fonamentalment com una tend6ncia fluctuant vers la unificaci6,

sobretot, de les diferents variants acurades a cadascun dels indrets geografics primaris:

catala oriental, valencia i mallorquf, a l'entorn respectivament dels nuclis culturals de

Barcelona, Valencia i Ciutat de Mallorca, dels quals el primer es mostra molt mes pre-

potent que els altres dos. I, dins cada indret, les capes sbcio-culturals mes elevades i

innovadores - no pas les conservadores - s5n les m6s properes entre elles, precisament

perque' adopten millor els - de vegades inassequibles - fets de cultura. La ra6'esdev6

visible si pensem que el catala comu, corn a anivellament linguistic, 6s inherent a la

planificaci6 cultural, i que aquesta es troba subjecta a factors molt diversos, corn ara

histbrics, politics i fins i tot economics; 6s a dir, a tot allo que pertany a la quotidianitat

de la vida social. A falta de dades mes efectives, aquesta afirmaci6 es fonamenta m6s

aviat sobre la consciencia collectiva dels parlants, que no pas sobre la realitat actual dels

dialectes, puix que sons dubte aquella es, com a conjectura, molt mes determinant en

la sort del futur anivellament linguistic de tot el domini. En 1'Atlas Linguistic de Cata-

lunya (vol. I, Barcelona 1923) d'A. Griera, poseur per cas, quan horn pregunta als infor-

mants de cada localitat quina llengua parlen, ens trobem amb tres respostes majoritaries

- catala, valencia i mallorquf - que no corresponen pas a les isoglosses reals. A Lleida

mateix predomina la consci6ncia popular de parlar catala , mentre que els trets fonemA-

tics i lexicals ( cf., tamb6, J. VENY, Paralelismos lexicos en los dialectos catalanes, RFE,

XLII, 1958-1959, i XLIII, 1960), s'afilien per Ilurs caracterfstiques a la varietat occidental,

que els emparenta precisament amb el valencia . Sense oblidar que es tracta d'un criteri

migrat i, per tant , perill6s de generalitzar , crec que el compensen simptomes explfcits que

indiquen una integraci6 creixent dels lleidatans illustrats a les manifestations culturals

de Barcelona.
3. En aquesta obra s ' ha inspirat fins ara la gran majoria de treballs linguistics sobre

el nostre domini , d'una manera m6s o menys explfcita . Consulteu la interessant crftica

que en fa M. SANCHIS I GUARNER en La cartogra/ia linguistica catalana, RActas del VII

Congreso Internacional de Lingufstica Romanica* ( Barcelona 1955), 648-654-
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L'ESTRUCTURA VOCALICA DEL CATALA COMO MODERN 3

ara, el barceloni es el primer representant indiscutible de la cultura del

nostre poble.

I veurem, pel que fa referencia al vocalisme, que la mera descripcib

fonetica de les seves unitats no equival a un compromis seri6s contra el

que anys a venir podria esser una solucio mes o menys diferent.4

2. Les polemiques principals sobre el vocalisme giren a 1'entorn de la

consideraci6 fonematica de 1'anomenada ((vocal neutra)) del catala oriental.

Alarcos Llorach, que fou el primer a fornir una moderna descripci6 es-

tructural sobre In nostra llengua,s presenta la tesi segons la qual la vocal

neutra es un arxifonema producte de la neutralitzaci6 de e, @ i a en posici6

Atona. El sistema vocalic presenta aixi dues possibilitats, una de tonica

i una altra d'Atona, amb set i tres membres, respectivament :

i

VOCALS TdNIQUES VOCALS ATONES

4

a

_U

u

e

Soria molt dificil de posar en un dubte raonat res d'aixd, quant al
sistenra doble del vocalisme catala. Pero cal destriar per endavant alguns
fets per tal de veure si cal acceptar la consegiiencia, que ell extreu, que,
en total, hi ha set fonemes vocalics - f, 9, @, a, p, p , u - i no vuit,
per tal corn q es ja inclos en les variants atones de 9, c, a, de la mateixa
rnanera que la variant atona de u aglutina p, q, u toniques. Si la vocal
neutra es resultat, doncs, dels fonemes esmentats + posici6 atona, la
practica de la llengua no ha d'oferir cap cas de possible commutaci6 entre

q. Acf operem en el nivell descriptiu dels fonemes vocalics del catala oriental bar-
celonf d ' acord amb els materials aplegats per al nostre estudi i, b6 que mai no podrfem,
des del punt de vista fonolbgic , comparar unilateralment aquest sistema vocalic amb
el dels altres subdialectes , totes les unitats fonematiques que ara descriurem s6n tone-
ticament representades - amb modificacions generalment de detail - en gaireb6 tots
els altres subdialectes del domini. Dit amb altres mots: els esquemes vocalics que oferei.x
el catala , entes com a conjunt complex de variants , presenten una estructura prou ana-
loga (excepte, sobretot, el rossellones ) com per a prendre el que acf estudiem com a model.
Els sistemes , en canvi - 6s a dir , els esquemes mes llur funcionament combinatori -,
no permetrien mai aquesta mena de reducci6. Perb nosaltres estudiem acf els fonemes
que funcionen (esquema ) i no com funcionen (sistema), tot i que , per tal d ' evitar con-
fusions conceptuals , fern servir el terme sistenra tal com i'usa normalment la relativa tra-
dici6 estructural entre nosaltres.

5. El sistema lonemdtico del cataldn...

67



4 R.CERDA I MASSO

g, 9, a, per una banda, i el « candidat » a fonema a per l ' altra ; tal coin

s'esdeve sempre entre dos o m6s fonemes , dels quals un (igual o diferent

als preexistents ) es arxifonema dels altres , en les posicions sistematicament

neutralitzades. e

En definitiva , si es tracta de saber si la vocal neutra es producte d'una

neutralitzaci6 fonologica sempre ( cosa que la invalidaria corn a unitat dis-

tintiva independent ) o nom6s de vegades ( fet que demanaria destriaments

sistematics ), vegem , abans, de definir sinteticament que cal entendre per

neutralitzaci6 a traves de la f6rmula segiient :

A,B -{- x = A,B

A

A,B + y = B

C

Anomeno A, B, dos fonemes distints - poden esser mes - que, en

associar-se a determinades condicions regulars o sistematiques (acf, x),

donen coin a resultat el manteniment diferencial d'ambd6s coin a unitats

primaries. Les mateixes unitats, en condicions diferents, pero tainbe sis-

tematiques (acf, y), determinen, en canvi, un resultat neutralitzat, la rea-

litzaci6 fonetica del qual pot coincidir amb una de les unitats primaries

(A o B), o esser diferent d'ambdues (C). La presencia de les condi-

cions x, y, i de llurs resultats respectius, ha d'esser ingfiestionablement

constant, puix que x, y - en les neutralitzacions - s'exigeixen inu-

tuament.'

Aplicant l'esmentada formula al nostre cas, 1'hauriem de representar

aixf
g, g, a + tonicitat = a

g, g, a + atonicitat =

En aquest sentit, si la formula es ben plantejada, la vocal neutra

es sempre, coin diu Alarcos, «la variante de realizaci6n de estos foneinas

6. L'oposici6 entre r i F intervocMics del catalh - cera s$r¢ - serra s0F mira

mira - mirra mfft, etc. - es neutralitza, en posici6 inicial, en 1'arxifonema RR. El

que volem dir 6s que, l6gicament, no existeixen commutacions possibles -en aquest

cas, de r i rr en posici6 inicial - allf on el sistema determina una neutralitzaci6.

7. Doncs, si dues unitats s6n sempre distintives independentment de les condi-

cions, no t6 sentit de parlar d'aquestes condicions, per tal coin es tracta d'una oposici6

constant (ALARCOS LLORACH, Fonologia espanola, Madrid 1961, pag. 45). Si, en cas contrari,

sempre es neutralitzen en qualsevol condici6, llavors t6 menys sentit encara, sincr6ni-

cament parlant, de considerar m6s d'una unitat: la resultant. En termes diacrbnics, aquest

filtim proc6s s'anomena coalescdncia (ALARCOS, Fonol. esp., 128). En fi, si les condicions

no son regulables, sin6 esporadiques, no es pot parlar tampoc de neutralitzaci6, per tal

coin no afecten el sistema. Pertanyerien, en tot cas, a la parla, o qui sap si a la norms

individual d'algun parlant inclassificable.
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L'ESTR UCT URA VOCALICA DEL CATALA COMO MODERN 5

[e, e, a] asociada a posicibn Atona» i, per tant, aen ningtin modo podemos

considerar[la] como fonema distinto de los ya indicados».8 Enfront d'aixo,

Badia argdeix un raonament que afecta d'una manera essencial la validesa

de la conclusio en argumentar que eel concepto de asociada (que se da

a la realizaci6n de aquellos fonemas, al unirseles la atonicidad) presupone

la situaci6n de asociabilidad : para que la g resulte de la uni6n de "vocal

anterior o media" + "posicibn Atona" tiene que tener opci6n, tiene que
tener alternativa».° 1~s a dir, si hi ha condicions y, n'hi ha d'haver
tantbc x.

3. El mateix Badia, que ja havia donat abans forca details a pro-

posit de la natura fonotica de la vocal neutra i del seu probable valor

fonematic,10 recalca, en aquest breu i colpidor estudi, que de commutations

entre g i els seus representants tonics no en falten : pel dret pql drot --

Pal dret pal dr$t (entre g i a) ; per forca pgr f¢rsg N perd forca por f¢rs$

(entre 9 i g) ; se'n deu sgn dou N cent deu son dou (entre 9 i g), etc., en
els quals la vocal neutra pertany gairebe sempre a una particula gramatical
Inonosillabica. Sobre aquesta base, i a traves d'acurats raonaments, postula
la qualitat fonematica de 9 puix que ((al unirse en ellos [els monosillabs
o particules gramaticals] indefectiblemente la articulaci6n de la vocal
neutra y la atonicidad sin alternativa, esta vocal adquiere una evidente
funci6n significativa y diferencial, aunque sea s6lo en esta circunstancia
concreta.))11

8. El sistema fonemdtico..., 13.
9. Funci6n significative y diferencial..., 92. El judici esmentat resumeix el criteri

que justifica tot el treball en concret. Vegeu, tanmateix, ]a nota II.
Io. Gramdtica hist6rica catalana, 92-93.
xr. Funci6n significativa..., 93. Noteu que aquest raonament 6s perllongable,

com ho demostrarem de seguida, sobre altres circumstancies concretes. Car, no sempre
es pot esperar, dins les possibilitats d'una llengua, que un arxifonema, en totes les seves
aparicions, es desdobli en eliminar les conditions regulars que determinen la neutralitza-
ci6. Aquesta constant nom6s seria possible en una llengua que present6s una t6cnica de
relaci6 entre els seus elements, maternaticament ordenats, perfecta i exhaustiva. Altra-
ment, quan apareix en posici6 medial, per exemple, l'arxifonema RR - resultat de la
neutralitzaci6 r-rr en posici6 inicial de mot - per raons de collocaci6 en 1'emissi6 f6nica,
tampoc no canvia ni pot canviar, puix que no 6s un fet sistematic. No sempre tenim a
1'abast exemples com ara teula toulc --).teulada tqultd4, cars kar' -*careta kgrotq; puix
que el so 4 de cavall kcbtl , acf en posici6 atona, no presenta cap oportunitat, en catala,
d'apareixer en posici6 tbnica i, per tant, de modificar-se. Aleshores, en aquest cas, com
en moltfssims d'altres en la nostra llengua, ihaurfem d'inferir que tampoc no hi ha opci6
i despr6s postular que alli 9 6s, per aix6, fonema? Tanmateix, la conversi6 de teula en
teulada es fonamenta en un Iligam diacrbnic, de manera que, des del punt de vista sin-
crdnic, no 6s, en principi, m6s legftima ni t6 m6s valor provatori que la conversi6 de teula
en qualsevol altre mot del catala. Per tal d'exposar raonadament aixb, no hi ha m6s
remei que distingir el que 6s sistema del que 6s norma i del que 6s parla, segons estudiem
a continuaci6.
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g R. CORDA I MASSO

4. El cert es que exemples semblants d'aquest tipus de commutacio

els podern trobar tambe en indrets de la llengua diferents a les partfcules

gramaticals: Saragossa sgrgg¢se ti sera gossa sgrfi gose ; saragala sgrg-

gatg N sera gata sgra gatg ; barcarola bgrkgr¢1g c bar Carola bar kgr¢1e;

bacalla bekelti rv va callar bg kela, etc.

Es aquest un delicat problema teoric i, al men parer, tot radica en

1'estimaci6 que ens mereixin els conceptes de t o n i c i t a t i a t o -

n i c i t a t aplicats al catala, on, tanmateix, ens falta encara un estudi
definitiu de tipus experimental que ens aclareixi, entre molts d'altres,

aquest punt. En efecte, abans d'entrar de ple en 1'esmentat problema
fonologic, cal destriar diversos elements quo fins ara han aparegut quelcom
barrejats.

En primer lloc, podem recordar la distincio de Coseriu entre fets
sistenratics, fets normatius i fets de parla." Tots

sabem que, segons el sistema - generalitzacio ideal i, ensems, virtual dels
fets de parla -, el catala no presenta mai oclusives sonores, poseur per
cas, a final de snot. Hi ha, per una banda, llogar lugs ( < 1 o c a r e )
i, per una altra, floc 1¢k (< *llogu < 1 o c u ) , resultat, precisament,
d'una neutralitzacio. La norma, al seu torn, proven quo, on determinades
circumstancies r e g u 1 ar s - corn ara davant un altre mot comencat
per fonema sonor ; v. gr. to hoc la fira -, pot arribar a sonoritzar-se va-
riablement sota els efectes d'una assimilacio fonetica regressiva : tE log
19 fire . Aixo no implica una neutralitzacio sistematica, puix que el
fonema k reapareix on les mateixes contrades corn a sord si la pronuncia
esdeve acurada. Des del punt de vista de la parla, de la circumstancia
concreta i no regular, qualsevol parlant catala podria esporadicament pro-
nunciar coin a sonor aquest fonema allf on no ho e x i g e i x el sis-
tema ni ho s o 1 f e r la norma, sense que es produfs, per forca, un
malentes cornunicatiu amb 1'interlocutor.

Amb el concepte ambivalent t o n i c i t a t - a t o n i c i t a t suc-
cceix quelcom de semblant, pero amb l'agreujant d'esser, molt sovint,
conf is i vague en la ment de no pocs autors. Vegem, dones, de destriar
seguidament alguns aspectes previs on un minim d'aclariments elementals
de fonetica.

5. Sota el mot t o n i c o , Lazaro Carreter puntualitza que es
tracta d'un uelemento (vocal, sflaba) que lleva el acento musical o el
acento de intensidad. A veces» afegeix ase da el nombre de acento tonico
al acento de intensidad,,. D'una manera semblant s'expressa quant a la de-

12. Sistema , norma y habla, dins Teoria del lenguaje y lingiiislica general (Madrid
1967), 11-113.
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L'ESTRUCTURA VOCALICA DEL CATALA COMU MODERN 7

finicio d' a t o n o ." El problema aci es doble. Per un canto, si accent

es un aelemento articulatorio mediante el cual se destaca una silaba en el

seno de una palabra»,'4 podriem pensar que taut la tonicitat corn l'atoni-

citat son dos termes d'una oposicio absoluta, de tal faiso que hi hauria
sillabes a in b aquest element i d'altres s e n s e . I per un altre, ens

trobem amb una de les claus evidents que han portat a la confusio d'alguns :

la indiscriminacio, en principi ocasional, entre el que es intensitat i el

que es to. Anem per parts, per tal d'esbrinar quina drecera porta a bon fi.

Fig.1

La consideracio acustica de tota ona simple (fig i) requereix apre-
ciar-hi els segiients factors, entre d'altres:
- 1' e i x o projeccio del punt central (0) al Ilarg de 1'ona, indicant

el temps de d u r a d a ;

- el c i c l e, p e r i o d e o distancia zero-B, entre dos punts que

ocupen una posicio successivament comuna en el desenrotllament temporal

de l'ona ;

- la i n t e n s i t a t a c u s t i ca ,15 que es representada per la
distancia i, entre 1'eix i el punt de maxima elongacio ;
- el to, fregai ncia o altura musical, que depen

de la quantitat de cicles que es produeixen en cada segon - unitat de
temps - i es representa com a zero-B/seg.

Segons aixo, 1'accent, sigui de la mena que sigui, no es mostra en
un sentit absolut, sing relatiu, per tal corn no hi ha sillaba ni vocal que
no tingui aquell element articulatori (i, ldgicament, aciistic). No hi ha
una oposicio s i/ n o, sing m e s/ m e n y s. I, en segon terme, la

13. Diccionario de terminos /iloldgicos (Madrid 1962), ss. vv. t6nico, diono.
14. Ibid., s. v. acento.
15. Tamb6 rep el nom d'arplitud i 6s resultat del que en l'observaci6 articulatbria

s'anomena tensi6. De tota manera, aixb no 6s sempre constant . En la realitzaci6 d'un
fonema oclusiu, com ara p , I'amplitud acustica 6s sempre nulla durant 1'oclusi6 per
molt alta que sigui la tensi6 articulatbria.
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8 R. CERDA I MASSE

diferencia entre intensitat i to no pot manifestar-se mes clara : es pot

xiuxiuejar una cang6 i es pot cantar cridant ; de la mateixa manera que

l'ona I (fig. i) es la meitat menys intensa que Vona II, tot i tenir el

mateix to, mentre que la III presenta un to doblement superior, be que la

seva intensitat es igual a la de Vona I (fig. 2). Rs a dir, sobre la mateixa

Fig. 2

durada en totes tres, l'ona II sera doblement mes f o r t a que I i III ;

i la III doblement mes a g u d a que la I i II, per tal com la I equival

en fregiiencia a la II, i en intensitat a la III.

6. I,'origen de la confusi6 pot esser divers, pero sons dubte ha pesat

molt la simplificaci6 excessiva d'aquell principi segons el qual el catala

i d'altres llengiies romaniques han substituit l'accent de quantitat del llati

classic per l'intensiu, al costat de l'accent melodic que presenten algunes

llengues molt familiars a la nostra tradicio cultural, com ara el grec.1e

16. Es aquest un terreny un xic relliscos, per tal corn la quantitat, la intensitat
i el to son gairebe sempre fenomens correlatius, i tot consisteix a esbrinar en quin de tots
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Cal veure el valor real d'aquest principi - i en aixo la fon@tica experi-
mental hi ha adduit ja els punts de vista mes definitoris -, peril acf no
ens queda Hoc per a ocupar-nos d'un terra tan fascinant. El cert es
que en catal3, en castella i en la majoria de llengiies amb accent intensiu
no ha desaparegut la valua significativa de 1'accent melodic, referit
al to o altura musical. Alludeixo als t o n e m e s , pels quals sabem
si un grup fonic - no ja una vocal o una sflilaba - es una asseveraci6
(v. g. dijous is festa) o una interrogaci6 (dijous is festa?), com a ele-
ments fonamentals d'una oposici6 primaria molt susceptible d'amplies anA-
lisis monografiques.

Doncs be, aquest accent melodic, sobre el qual hem d'insistir un xic
despres, n o i n v a l i d a , en catala, el valor particular de 1'accent d'in-
tensitat, sin6 que Whi a c u m u 1 a ; al costat, gairebe sempre, d'unes
modificacions de durada que no poden esser mai confoses amb un accent
de quantitat, del moment que no comporten possibles canvis significatius,
com els altres dos (vid. infra, § io, nota 25).

7. Per t i m b r e , en fonkica, hom pot entendre dos aspectes in-
confusibles entre ells :

a) la qualitat aefistica que permet d'identificar cada fonema com
a tal. Rep el nom de t i m b r e v o c A 1 i c, segons la terminologia
del txec B. Hala.

b) el conjunt global de qualitats acustiques que permeten, a llur
torn, de distingir unes de les altres les veus particulars dels parlants,
coneguts o desconeguts, homes o dones, etc., o tambe la proced^ncia i la
natura dels sorolls. S'anomena, segons el fonetista txec, t i m b r e
vocal."

En virtut d'aquesta distingi6, un mot, com ara cavall, rebra un timbre
vocal caracterfstic cada vegada que el pronuncil una persona diferent ;
aix6 no obstant, el seu timbre vocalic - en la mesura que siguin iden-
tificables totes i cadascuna de les proniincies - sera sempre el mateix.
Es semblant a l'escriptura : el tray de la lletra varia d'una persona a una
altra, peril el valor de l'escrit en ell mateix preval com a comic a tota
la collectivitat que 1'empra.

tres radica el veritable caracter distintiu. Vegeu, en aquest sentit, la tesi doctoral de
M. DURAND, Voyelles longues et voyelles breves: Essai sur la nature de la quantite voca-
lique (Paris 1946).

17. B. HALA, Nature acoustique des voyelles (traduccib del txec, Akustickd podstata
samohldsek, Praga 1941), aPhilologica*, V (1956), 59-60. Quant al timbre vocal, s'ha
arribat a parlar fins i tot d'un timbre nacional m6s c menys caracterfstic de tota una co-
munitat de parlants que empren una mateixa llengua. Es, no cal insistir-hi pas, una
abstraccio molt diffcil de comprovar experimentalment.
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10 R. CE. RDA I MASSO

Ad, per tal coin operem en el pla del sistema, nomes ens interessa

de recollir el timbre anomenat vocalic o f o n o 16 g i c , pel qual an

fonema es pet identificar malgrat totes les seves innombrables realitzacions

concretes. En primer lloc, vegem de collocar-lo entre els altres conceptes

considerats (§ 5), a fl de destriar-ne les definicions respectives.

En una ona simple, to o altura musical i timbre o qualitat acustica

coincideixen, puix que depenen exclusivament de la frequencia d'aquella.

Son dos conceptes diferents, on canvi, en el cas de fora complexa, que

es la forma natural de presenter-se la llengua parlada i gairebe tota niena

de sons."

L'ona complexa sorgeix quan diverse-, ones simples - regularment

distribuides quart a la frequencia respectiva - es componen entre elles.

Per aixo rep tambe el nom d'ona c o in p o s t a . Aixf, la composici6

de l'ona I i l'ona III de les figures I i 2 ens donara el resultat de la

figura 3, on, sense perdre's la regularitat, s'ha canviat substancialment

el perfil.

De moment, cal indicar que, perque hi hagi combinacio possible entre

ones elementals o simples, aquestes han de tenir mra frequencia relativa

regulada. En 1'exeinple veiem quo l'ona III tc una frequencia doblement

superior a la de I. Si hi intervenia una nova ona, sons dubte hauria de

tenir una frequencia triple o quadruple a la de I, segons quo la progressiO

fos aritmetica o geometrica, respectivament. D'acord amb aquesta regla,

les combinacions possibles d'ones elenientals son illimitades. En segon

terrne, i corn a regla tambe imprescindihle, conve de puntualitzar que totes

les combinacions parteixen d'tma ona base, anomenada f o n a in e n t a 1

o p r i m e r h a r in o n i c , sobre la goal s'incorporen totes les altres,

anoincnades, segons i'ordre de frequencies, s e g o n li a r in o n i c,

t e r c e r bar in o n i c ..., i aixf successivament (cf. § 16 i fig. S).

Observem, de nou, la figura 3. El resultat (IV) s'hi dedueix de

la combinacio o suma algebraica dels perfils de les ones I i III, no pas

d'una swna aritmetica, tal coin es pot comprovar seguint la projeccio

dels punts intermedis des de a fins a i. Veiem tambe cone les dues ones

elementals, que presenten una mateixa intensitat, determinen, en virtut

de llur combinacio, una resultant aparentrnent arbitraria, en aquest sentit,

18. En fonetica es fa una distincio previa entre so i soroll. El so es caracteritza

per la disposicio regular dels seus elements ( les figures I i 2 en son un exemple), mentre

que, en el soroll, els elements adopten una disposicio essencialment arbitraria , en la qual

no es poden apreciar els factors constitutius que hem assenyalat al § 5. Aixd no vol

dir que la parla estigui constituida nomes per sons. Al contrari , hi ha fonemes, coin ara s

o f, que es realitzen foneticament coin a sorolls d'acord amb aquella classificaci6 . I encara

m6s: sembla que els sorolls intervenen d'una manera decisiva en la determinaci6 del

timbre vocal, particular de cada persona , en acumular- se sobre la pron6ncia caracte-

ristica de cada fonema , sigui so o soroll per ell mateix.
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Fig. 3

11

d'acord amb el nou perfil que adopta. blentrestant - i aixd ens interessa
molt - el to o altura musical (§ 5) de l'ona fonamental es mante igual

en el resultat, tot i haver rebut la incorporacib d'una ona de fregiiencia

doble. En efecte, 1'ona IV presenta, des de a" fins a i", un sol cicle o

periode, igual que l'ona I ; mentre que l'ona III mostra, en la mateixa

quantitat de temps (a'-ti ), dos cicles. Aixo obliga a distingir en tota ona

complexa un t o f o n a m e n t a 1 i una scrie mes o menys nombrosa
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12 R. CERDA I MASSO

de t o n s h a r in 6 n i c s, segons els seus components, tenint en compte

que aquest to fonamental es el mateix que presenta el primer harmonic

i mai no desapareix on qualsevol de les combinacions possibles.

El timbre, per contra, que depen del perfil resultant i es modifica cada

vegada que la combinacio d'ones elementals sofreix la perdua o 1'augment

d'algun dels seus membres, queda perfectament diferenciat, en les ones

compostes, d'allo que es el to, aci anomenat fonamental. Cada fonema, en

virtut del seu timbre vocalic, presenta una ona acustica complexa (difi-

cilment hi intervenen, a la practica, menys de vint harm6nics) amb un

perfil e s p e c i f i c , resultat de la integracio particular de tots els

membres de l'ona composta (vid. infra., §§ 9 i i6). L'important, doncs,

es el timbre o qualitat acustica, de cara a la identificacio dels fone-

mes, mentre que el to pot esser qualsevol - nomes depen de l'ona fona-

mental - sense afectar necessariament aquell. Amb el fonema i, per

exemple, podem recorrer totes les octaves que ens permetin les cordes

vocals sense deixar de pronunciar el seu timbre especific. En cas contrari,

si el to, en operar sobre el grup fonic en forma d'entonaci6, modifiques

el timbre dels fonemes afectats, caldria aleshores inferir la presencia d'un

sincretisme sistematic d'ambdos factors que ens obligaria a canviar fins

i tot els criteris mes basics que ara podem tenir tart del catala coin de les

caracteristiques fonetiques dels sons (cf. l'harmonia vocalica del turc, etc.).

Amb aquests aclariments provem de valorar els arguments de la con-

troversia sobre el valor fonematic de g on catala, quant a la intensitat.

8. Agafem a 1'atzar dos dels exemples que hem indicat per a 1'opo-

siei6 g cv g, g , a: bacalld cv va callar i per forya cv perd forca. El

primer detail que ens salta a la vista es que, on tots els exemples de 1'es-

mentada oposicio, un de llurs membres almenys presenta sempre mes

d'un element gramatical, i es molt probable que, fora d'algun cas espo-

radic - que ara no podria adduir -," tots ells requereixen la presencia

del sintagma complex, ultrapassant d'alguna manera els limits de la unitat

lingiiistica o mot, entes en sentit tradicional. I quan aix6 succeeix, tots

sabem que les condicions canvien o poden canviar : per al fonema, la

sillaba i el grup fonic 20 hi ha lleis fonetiques particulars que determinen

tin aspecte exterior propi a huts components. En una ma de talc, per

19. Perque n'es tebricament impossible l'existencia, coin veurem.

20. Quan ad diem grup fonic, ens referim a una segiiencia fonematica dotada de
sentit significatiu sense pressuposar quants fonemes la componen . De la mateixa manera

que hi ha sfi-labes formades per un sol fonema -cosa que no justifica de confondre

ambd6s conceptes -, pot haver-hi tambe grups fanics determinats per una Bola sillaba

i fins i tot, tebricament, per un sol fonema . Aix6 no obstant , quan s'esdeve una concomi-

ti ncia d'aquest ordre , les Ileis fonetiques tambe solen coincidir . Cf. nota 28.
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cxemple, el fonema a es ben distint, foneticam'ent, en ambd6s cops que
apareix.

Partim de la base, prow coneguda, en virtut de la qual el grup fonic,
en catala, es manifesta corn una successi6 alternativa de sfllabes toniques
i atones, segons la intensitat. Aix6 implica que una sfllaba pot esser atona
per natura i tdnica per la seva posici6 en el grup fonic : 10k de electric
Lassa a lqk en electricitat, mentre tri es, en ambdues, sfllaba Mona,
pero mcs en electric que en electricitat - on rep un accent secundari -
segons 1'alternansa d'intensitats que imposa el grup fonic en catala. Hi
ha, doncs, dos tipus d'intensitat :

a) s i s t e m a t i c a , que actua a nivell sintagmatic i comporta
valors significatius ;

b) n o r m a t i v a , que s'aplica - en el grup fonic - sobre la
primera modificant-la, be que mai substancialment, es a dir, sense contra-
venir-hi.

9. Una vegada fixat el concepte d'intensitat, cal posar-lo en relaci6

amb el de timbre i veure qujnes conclusions podem extreure pel que

fa referencia al problema que ens hem plantejat. En castella, per exemple,

on hi ha un sistema vocalic unit en totes les posicions, siguin toniques o

%tones,21 la intensitat sistematica fa un paper molt efectiu en la identifi-

caci6 dels seus segments : deposito deposito cv deposito deposito rv

deposito deposito ; secretaria sekret6ria w secretarfa sekretaria; canto

k6nto cv canto kant6 ; etc. Per contra, en catala la situaci6 es molt dife-

21. En castella, sabem que el vocalisme de set fonemes del llati vulgar ha evolu-
cionat sistematicament i s'ha reduit a cinc, tant en posici6 tdnica com atona:

Hat. vulg. 1

11111!
cast. ( tan.) i e ie a ue o u

Hat. vulg. 1 g g a 9 9 U

1 -11, i I 1, 1
cast. ( at.) i e a o u

Aquest ultim cas d'evoluci6 pertany nom6s a la posici6 atona initial , mentre que,
en posici6 medial i final, 1'evoluci6 dels vulgarismes redueix el sistema fins a tres vocals,
al costat de nombrosfssims cultismes que reinstauren , en totes les posicions , els tint
fonemes genuins , cosa que no succeeix en catala . Pera aixd tampoc no canvia res, sin-
crdnicament parlant, des del moment que els resultats d'ambdues posicions , tdnica i
atona , determinen, d'una manera o d'una altra , els mateixos cinc fonemes i que la con-
versi6 0 > le, 9 > ue tbniques - per tal com 6s una diftongaci6 i no pas una fonolo-
gitzaci6 - no implica tampoc la presPncia de fonemes imprevistos en altres contrades.
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14 R. CERDA I MASSE

rent des del moment que junt a l'oposici6 sistematica d'intensitats s'ba dc

comptar, ensems, la correlativa oposici6 sistematica de sistemes vocalics.

Efectivament, canta kinte i cantar kentt no s'oposen per la distribuci6 re-

lativa de la intensitat sistematica, sin6 per la permuta de t i m b r e s

vocalics a-e rv e-a , tot i esser mots que pertanyen al mateix paradigms

verbal. En general, hem de parlar tambe aci d'un s i n c r e t i s m e entre

t o n i c i t a t N a t o n i c i t a t (quant a la intensitat, no al to) i

sistema de set vocals rvsistema de tres vocals.

I corn que les uniques coincidencies de timbre entre ambd6s sistemes afecten

comes els fonemes i, u, la intensitat adquirira on ella mateixa un valor

distintiu tan sols en mots, les sillabes intensivalnent permutables dels

quals continguin aquests fonemes ; v. gr. surti surti rv sortir surti;

fugi f1N rv fugir fu2i, etc., pero un etcetera molt migrat. Cal concloure,

doncs, que, on catala, la intensitat sistematica te, per ella mateixa, un

rendiment molt inferior a l'oposici6 sistematica de timbres, si teninl en

compte que aquesta es mes primaria en la identificaci6 dels fonenies.

En definitiva, la intensitat sistematica es, sovint, en catala, un

element que existeix de facto amuntegat sobre uns timbres vocalics que

la predeterminen gairebe sempre (vid. infra, § i1), pero sense fer-la

desapareixer. C'onvindria, de fet, experimentar quips resultats auditius

s'esdevindrien a partir de dislocacions entre timbre i intensitat sistema-

tica nlitjancant aparells de 1 1 e n g u a t g e s i n t e t i c. 22 En un

mot com ara remenar i a partir d'una realitzaci6 normal remeng , faltaria

veure en percentatges les interpretacions que donaria un bon nombre de

receptors catalans enfront d'estimuls com ara :

mena tie
m¢na

dislocaci6 d'intensitat
Pe

Pemen¢

}
dislocaci6 de timbre

Pemgn¢

22. Per a una exhaustiva informaci6 sobre aquest metode experimental caldria

fornir una llista bibliografica copiosissima i no sempre facilment accessible. De tota

manera, cal consultar: F. S. COOPER, Speech Synthesizers, ((Proceedings of the 4th Inter-

national Congress of Phonetic Sciencesx (1961), 3-13; F. S. COOPER, P. DELATTRE, A. M.

LIBERMAN , J. M. BORST i L. J. GERSTMAN, Some Experiments on the Perception of Synthetic

Speech Sounds, ((Journal of the Acoustical Society of America, XXIV (1952), 597-606;

J. M. COWAN, Application of Acoustical Analysis to Linguistic Problems, uJourn. Acoust.

Soc. Am., (1941), 474-482; P. DELATTRE, Le jeu des transitions des formants et la per-

ception des consonnes , uProc. 4th Int. Cong. Phon. Scien.x (1961), 407-417; P. DELATTRE,

Change as a correlate of the vowel-consonant distinction , uStudia Linguistica*, XVIII (1964),

12-25; R. L. MILLER, Auditory Tests with Synthetic Methode, uJourn, Acoust. Soc. Am.*,

XXV (1953 ), 114-121; H. MOL, Aural Stimuli and their Interpretation , uProc. 4th Int.

Cong. Phon. Seien .a (1961), 320-329; S. SMITH, On Artificial Voice Production, aProc.

4th Int . Cong. Scien (1961), 234-240, i sobretot, entre molts altres, G. FANT, Modern

Instruments and Methods for Acoustic Studies of Speech, uActa Polytechnica Scandinavica.

Fisics Including Nucleonic Series*, I (Oslo 1958).
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per tal de comprovar si seria la intensitat sistematica o el timbre el que
determines els resultats auditius adduits i en quins casos mes o menys.
Personalment, les experiencies espectrografiques em fan inclinar a favor
del timbre (que, en catala, sempre es sistematic) molt mes que a favor de
la intensitat (que pot esser, tambe en catala, sistematica o normativa).

L,'evolucio historica, exposada molt satisfactoriament i enginyosainent
per Alarcos,-' aclareix els motius interns d'aquest estat actual.

Al costat d'aixo, la intensitat normativa presenta, com he dit, unes
possibilitats diferents en operar sobre el grup fonic en pes. A partir de
1'accent sistematic mes caracteritzat, que regeix intensivament tot el
grup fonic - per aixo anomenat a vegades grup a c c e n t u a l -,
la intensitat normativa distribueix les alternances propies sense desvirtuar
les exigencies de la sistematica. Vegem d'exemplificar-ho. La unitat molt
es, en catala, sistematicament tonica i mai no pot deixar d'esser-ho tant
si hi ha raons normatives corn si no. En tin cas corn ara m'a.grada molt
mggradg mol, assumeix fins i tot la cuspide intensiva de tot el grup, en
rrna harmonica successio de sillabes atones i toniques. Si diem sembla
molt bonic somblg mol bunik , be que ja no domina intensivament el
grup, rep, alhora que la intensitat sistematica, tambe la normativa, en
virtut de 1'alternanca esmentada. Mentre que en un cop molt fort un
kop mol for , la successio de tres sillabes toniques (1'6ltima de les quals
es preponderant) fa que la del mig - precisament mol- es vegi privada

de la intensitat normativa i doni un resultat, en aquesta escala, inferior
a for i kop. Pero la questio important es de comprovar que, malgrat

aixo, no es produeix cap mena de neutralitzacio a u, puix que aquesta

intensitat no afecta mai el sistema. En canvi, quan es sistematica - v. gr.
Santa k8nt@ tv cantara kgntgrd -, la neutralitzacio apareix amb tota

regularitat, fins i tot on la norma semblaria contrarestar-la en innposar
un accent secundari.

Per aixo l'oposieio bacalld Cv va callar es possible. Tractant-se de

dos grups fonics de tres sillabes on la tercera es tonica, es logic que la

primera sillaba rebi un accent secundari d'acord amb el que acabem d'in-

dicar. En aquest sentit, la sillaba ba del primer membre presenta la inten-

sitat normativa, mentre que la mateixa sillaba del segon, va, conte, ensems,

la normativa i la sistematica. Tanmateix , significa que el primer cas p o t

e s s e r tonic quan la norma ho imposi, mentre que el segon s e r a

s e in p r e tonic, independentment de la norma, per tal coin ho exigeix

el sistema. Els exemples es poden, aixi, multiplicar, mentre es conservin

aquests requisits.

23. La constiluci6x del vocalismo cataldn.
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I,'oposicio per forca N perd forca os diferent, peril no tant com

sembla a primera vista. En realitat, os contraria. Si prescindim dels fets

de parla (vid. supra, § 4), on poden produir-se esporadicament realitza-

cions fins i tot arbitraries, s'esdevo que acf, sense 1'alternansa d'inten-

sitats, les sillabes per i perd s'oposen t a m b o per Atona N tdnica.

En efecte, la sfllaba que regeix intensivament el grup fdnic os, en ambd6s

casos, for, peril el sistema vigent del catala obliga que la forma perd sigui

tdnica en t o t e s les seves realitzacions. Tonicitat que s'esvaeix un

xic en donar-se immediatament abans d'una sfllaba que rep ensems la

intensitat normativa i la sistematica (cf. amb un cop m o 1 t fort) ; peril

no pas necessariament, puix que podria rebre-la ella ; cosa impossible en

per forca, fora de realitzacions no 3istem&tiques.

En conjunt, les oposicions bacalld N va callar i per forca N perd

forca son representatives de dues classes prototfpiques i perllongables,

depenents, ambdues, de la intensitat normativa. La primera es fonamenta

en la p r e s c n c i a efectiva d'aquesta intensitat que tendeix a equi-

parar, a la practica, la realitzacio de 4 a la del seu oponent sistemAtica-

ment intensiu. I,a segona, al seu torn, es fonamenta en 1' a b s e n c i a ,

igualment efectiva, d'intensitat normativa en l'oponent sistematicament

intensiu, la qual absencia tambe tendeix a equiparar, en la realitat parlada,

ambdos termes oposats.

Aquestes reflexions semblen adrecar-nos a la curiosa conclusio que

9 os un fonema de la norma del catala coma, peril no pas del sistema,

almenys en la parla oriental del Principat.

10. Un fenomen fntimament relacionat amb la intensitat norinativa,

i concretament amb aquests exemples adduits, es el de la r e 1 a x a c i o;

concepte sobre el qual els judicis i les definicions semblen relliscar tin

xic en l'obra de molts autors, potser perqui sembla massa evident des

del principi. Badia, amb raons ben estrictes, rebutja d'anomenar ((vocal

relaxada)) i uvocal relaxada per excellencia» la vocal neutra, per tal com

la seva natura acustica no es subjecta al factor de la relaxaci6.24 E19

exemples que aporta, igual que els arguments, son incontrovertibles.

En la relaxacio es conjuminen la intensitat normativa i el to o al-

tura musical. Com a regla primaria, podem arribar a dir que es el resultat

invers dels valors combinats de la intensitat i el to : com mes baixos

en llur escala son aquests, mes alta es la relaxacio, com a proces que

tendeix al silenci quan perve a esser total." Aixo ens indica que la

24. Gramdtica histdrica..., g2.
25. En 1'espectrografia (vid. infra, § 16) la relaxacio es manifesta en forma

d'una perdua de negror en les impressions dels formants sobre el paper emulsionat i
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intensitat normativa i el to, be que netament distints (vid. su¢ra, §§ 7-9),

s6n o acostumen a esser solidaris en llurs manifestacions concretes a nivell

de grup fonic o de segficncies sillabiques sotmeses a la distribuci6 de la

cfispide d'intensitat sistematica.'6 Tambe aixo mereix un estudi minuci6s

aplicat al catala, puix que les combinacions poden esser molt diverses. Acf

i ara ens resultaria massa mortis de proposar-ne un enfocament. Tanmateix,

ens manca una fonetica general, moderna i a l'abast de tothom, que par-

teixi conscientment de bons criteris teorics sobre el llenguatge.

Pero, aprofitant que parlem de relaxaci6, ens sera molt fitil d'afegir

algun punt de vista mes sobre les seves possibles relacions amb el timbre.

is cert que quan un fonema es veu afectat per un relaxament no hi ha

cap ra6 per a esperar-ne modificacions qualitatives quant al timbre, puix
que ni la intensitat normativa ni el to - condicionaments directes de la
relaxacio - no han d'influir necessariament sobre aquell. Aixf es manifesta
ara per ara el catala respecte als seus fonemes vocalics, siguin tonics
o be atons. Pero si adoptem un altre angle d'enfocament, les condicions
semblen variar. En efecte, 1'evoluci6 de gairebe totes les llengiies mostra,
al llarg del temps, un comportament distint dels fonemes vocalics segons
llur dependencia a la relaxaci6. El catala mateix, en les seves varietats
orientals, s'ha vist determinat per dos sistemes vocalics, dels quals 1'aton
es molt mes pobre quant al nombre d'unitats. I pensant en exemplifi-
cacions mes concretes, tots sabem que les vocals pretoniques i postto-
niques del llatf vulgar eren les mes febles al manteniment. Aixo implica
que, havent tingut valors sistematics el que ara es presenta com a inten-
sitat normativa, la relaxacio ha perdut ja 1'eficiencia activa en la formaci6
ulterior d'uns nous possibles canvis sistematics.

En fi, Badia, en parlar d'algunes caracteristiques fonetiques de 9,
diu : ((en catalan oriental y literario, cuando la vocal neutra termina un
grupo en la modalidad interrogativa, es frecuente que esta vocal lleve
el acento t6nico, o sea que no deja su calidad de neutra una vocal que
serfa atona en la inodalidad informativa correspondiente : ...casa ? k&zg?#,
i remet a experiencies propies publicades anteriorment.Z' Tanmateix,
foe abans, refusa tambe d'anomenar vocal « atona» la g, per tal com es
un apel•latiu massa general i poc definitori.

correspon correlativament als dos factors esmentats suara : la corba d ' intensitat i els har-
monics davallen m6s o menys parallelament en llurs respectives escales (en el sistema
de filtres de banda ampla, les vibracions de les cordes vocals s6n mes separades, 6s a
dir presenten una frequencia m6s baixa), mentre que la durada dels fonemes afectats per
la relaxaci6 fa un paper compensatori fent-se mes gran.

26. Potser aquesta relativa perb constant solidaritat de manifestaci6 ha contri-
buit a esvair funestament la distinci6 prow clara que cal establir entre intensitat i to.

27. Gramdtica histdrica..., 92; i A. de LACERDA i A. BADIA , Estudios de fonltica y
/onologia catalanas (Madrid 1958), 64-65.
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Aci ens trobem, doncs, amb un problema d'entonaci6 que, en catala,

encara no podem precisar en els seus justos termes, mentre ens manqui,

una vegada mes, el testimoniatge de la fonetica experimental. Pero si que

podem aplicar els criteris teorics que, d'alguna manera, conformarien un

estudi adient d'aquest tipus.

El problema no es el mateix de la intensitat, perque cal distingir-ne

dues menes : una de sistematica i una altra de normativa. En l'ordre de

1'entonaci6, i d'una manera aproximada be que molt -, tot se centra

en la comparanca relativa entre les primeres i les tiltimes segiiencies del

grup tonic.28 Malgrat el perill d'una excessiva, pero conscient, simpli-

ficacio, val a dir que tot gira entorn de dues possibilitats basiques :

a) la minva fregiiencial de les ultimes segiiencies (talment, una re-

laxacio) respecte a les primeres - que s'anomena t o n e m a d e c a -

d e n c i a - indica una asseveracio ;

b) 1'augment, tambe fregiiencial, en condicions semblants - t o -

n e m a d a n t i c a d e n c i a - indica, al seu torn, interrogacio
(vid. supra, § 6).

Pero la coca important es de fer veure que el to, fregiiencia o altura

musical d'un grup fonic es, en catala, s i s t e m a t i c , tot i acu-

mular-se sobre els trets especificament fonematics. Vista des d'un altre

enfocament : els fonemes catalans, per ells mateixos, no son mai sistema-

ticament condicionats, en liur natura distintiva, pel to. El to nomes

opera amb valors significatius a nivell del grup fonic - modificant-lo

tot ell, no part - mitjancant, coin hem vist, una serie molt limitada de

plobabilitats.29 Per aixo, el fet que en un exemple corn ara sortia de casa?

la vocal a del final no esdevingui acilsticament una altra cosa, no ens ha

28. Ens cal recordar aci el que hem assenyalat a la nota so sobre la llargaria rela-
tiva d 'un grup fonic . En operar sobre ell els tonemes significatius que descrivim a con-
tinuacio , aquests acostumen de manifestar- se sobre les 51times sequencies , de tal manera
que si el grup fonic 6s molt curt ( v. gr. surfs ?, ho fas?, etc.), el tonema influeix sobre tot
ell. L'important 6s de fer veure que aquests tonemes significatius s'oposen als no signi-
ficatius de les primeres sequencies - que acostumen a Esser t:;oricament iguals -- del
grup fonic quan aquest ds llarg , o be a l 'absPncia de tonema quan el grup Ionic 46s
curt, essent els limits de llarg - curt proviament indeterminables , per6 inoperants
com a tals.

29. La sistematitzacio dels tonemes possibles , en catala, no ets pas tan senzilla.
Caldria, si mets no, distingir algunes modalitats especials en el tonema de cadPncia
(per tal com pot indicar tambd interrogacio, quan el grup fonic ets ja determinat per un
senyal - pronom , adjectiu - interrogatiu ) i algunes subclasses com ara suspensi6 , sen:i-

caddncia i semi anti caddnci a com ho fan, per al castella, A. QUILLS i J. A. FERNANDEZ en

llur Curso de fondtica y fonologia espanolas ( Madrid 1968), 155-172 . En algunes llengues,

com el xines , l'entonacib , en canvi, opera amb caracter distintiu a nivell de mot - Os
a dir, representa el mateix caracter distintiu que per al catala ho 6s la intensitat - mit-

janc,ant quatre modalitats especificament sistematiques que es modifiquen , tambd par-

cialment , enfront de l'entonaci6 normativa , que opera, al seu torn , a nivell del grup

fonic. Consulteu P. KRATOCHVIL, The Chinese Language Today (London 1967), 38-40.
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de sorprendre pas, puix que ni el to musical ni la intensitat normative
no tenen res a veure amb el timbre o qualitat actistica.

11. Del que hem anat dient fins ara cal concloure que les tesis
respectives d'Alarcos i Badia no constitueixen una veritable controversia,
per tal coin ambdos no es fonamenten en el mateix grau d'abstraccio.
Alarcos ho fa en el sistein a i Badia mes aviat en la norin a .
Des del punt de vista sistematic, no hi ha dubte, on la meva opinio,
one la vocal neutra es manifesta sempre com a intensivament atona i, per
tant, arxifonema de Q. Q i a, igual com u, en posicio tambe atona, ho es
de q q i u toniques. L'imica diferencia que distingeix ambdues menes de
neutralitzacions es que el resultat aclistic de la primera no coincideix amb
cap dels fonemes preexistents, mentre que la segona, si.

Naturalment, l'aplicacio estricta deis conceptes teorics ens impedeix
do parlar de fonemes de la norma que no afecten el sistema. Els fonemes
han d,'esser per definicio sistematics i han d'exercir des d'aquest nivell
llurs qualitats distintives sobre la norma i sobre els fets de parla. Aquesta
conclusio em sembla clara, mentre no es demostri el contrari, puix que
rcspon, repetcixo, a la rigorosa aplicacio de principis teorics que no ofe-
reixen gaires dubtes.

La realitat, pero, es tambe aci mes complexa. El vocalisme del ma-
ilorqui sembla indicar-nos, segons les hipotesis d'Alarcos,30 un estat d'e-
volucio que havia afectat el catala oriental peninsular, on Q era indiscuti-
l,leinent una unitat fonematica. t Hauriein de postular, d'acord amb aixo,
oue Pantie fonema Q s'ha desfonologitzat tot i esser el mes frequent dels
sons vocalics?3'1 No hi ha cap inconvenient d'acceptar-ho. Per altra panda,
els usos metalingiiistics de la nostra llengua indiquen ben clarament que
la consciencia dels parlants orientals ha recollit el so neutre coin una

30. La constituci6n del vocalismo cataldn.
31. Els resultats que forneix una consideracio estadistica del vocalisme catala a

partir de textos moderns escrits i sota una pron6ncia barcelonina indiquen que gairebe la
meitat de les vegades que Burt una vocal, aquesta Fs Q. En unes recerques nostres hem
aplegat els seguents percentatges d'aparici6 vocalica:

f i 5,3
e 4,6

2,5
sistema tonic a 50,5

P 3.3
4,3

u 2,3
i 12,6

sistema aton 44.2
U 10,4
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entitat fonetica particular, inconfusible amb cap altra. En sillabejar un

mot com ara carrerada, ningu no dira ka-rre-rg-da , sin6 kq-rrc-rg-dy•

Aquest fenomen es important i sembla capgirar un xic en sentit contrari el

veredicte consumat, perquc no es un fet purament memoristic com quan,

en l'escriptura, coneixem l'obligaci6 de posar hac en mots com home,

habit o enhorabona, despr6s d'un aprenentatge m6s o menys cost6s. El

mecanisme del sistema fonologic en cada llengua es un fet d'intuici6

perllongable fins i tot en casos inedits. Si del mot pel, per exemple, vol-

gu6ssim derivar un verb que signifiqu6s `omplir de pel', com ara empelar,

tothom el pronunciaria gmpcld . I, encara m6s : un mot inexistent pero

possible en catala, com caloner, tots els parlants orientals coincidirien

a pronunciar-lo kglune , per tal corn el sistema 6s, ensems, intuici6 d'alld

que 6s possible."

Nogensmenys, si em veia forgat de dir quelcom definitiu sobre 1'6s

metalingilistic de la llengua entre catalans, no podria ometre els simp-

tomes clarissims que l'esmentat us trontolla molt en els nivells m6s

elevats d'abstracci6. Efectivament, en preguntar quantes vocals s'empren en

catala, tothom qui no sap de Iletra (i m6s encara, m6s de quatre illustrats),

respon : a, e, i, o, u, amb e i o mitjanes corn en castella o b6 obertes,

potser per influencia d'un encreuament linguistic estrany i, sens dubte,

per manca d'una elemental reflexi6. De qualsevol manera, la vocal neutra

6s absent gaireb6 sempre, per no dir sempre, de la Ilista fonematica.

La meva modesta gpini6 s'inclina, doncs, provisionalment aixi

tenint en compte que Alarcos i Badia tenen rah cadascun Wells des del

respectiu punt de vista, la vocal neutra, en catala oriental peninsular,

no 6s, segons el sistema, un fonema amb capacitat funcional distintiva,

malgrat el seu elevadissim regim d'aparici6, malgrat el seu timbre acustic

particular i malgrat, sobretot, les seves possibilitats distintives a la prac-

tica. La manca de commutacions s i s t e m a t i q u e s ho impedeix.

Sempre em penediria si no afegia ara que aquesta conclusi6 em sembla

tebricament quelcom paradoxal.

32. BADIA, en Les oppositions phonologiques e/e et o / o du catalan dans les rimes des

poetes modernes ( comunicaci6 presentada al XII Congres International de Linguistique

et de Philologie Romanes - Bucarest , abril de 1968 -, que es publicara en les corres-

ponents actes ), parla de confusions fonolbgiques entre aquells dos parells de fonemes

com a principi d'una possible tendencia a la desfonologitzaci6 . De moment, no es tracta

de neutralitzacions , puix que no es poden adduir circumstancies regulables ni un resultat

que es configuri com a arxifonema , sin6 arbitraries confusions que afecten una Ilista

altrament no pas curta de mots. Aixb no obstant , fenbmens d'aquest tipus tendeixen

a esvair la intuici6 del sistema com a tal per part dels parlants , en aquest i altres nivells,

corn veurem. Consulteu tamb6, d'aquell mateix autor, Predominio de las vocales abiertas

e y o en el cataldn de Barcelona , RFE, XLIX (1966), 315-320.
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II

APARELDS I METODOLOGIA MODERNA PER A LA DETERMINAC16

DR L'ESTRUCTURA VOCALICA

12. Modernament la fonetica experimental ha sofert uns canvis d'o-
rientaci6 que la distingeixen perfectament de la tradicional . J3 No sols els
instruments , sino tambe els suposits teorics han convertit aquesta disci-
plina lingiifstica en una especialitat cada vegada mes i mes autonoma.

Els aparells que s'empren avui dia en aquesta mena d ' esbrinament
son nombrosos , i no sempre es troben a l'abast de tots els laboratoris.
Per al present estudi, portat a terme en el L,aboratori de Fonetica del
C.S.I.C., a Madrid , m'he servit fonamentalment de la cinema-radio-
grafia i de l'espectrografia , a partir de dades extretes , a l'Institut de Ra-
diologie Centrale que dirigeix G. Straka a Estrasburg , pel Dr . Antoni
M. Badia Margarit l'estiu de 1964 . Els materials , que tan amablement em
cedi per a aquest treball, es componen de :

quatre films radiologics de 16 mm. x 30,50 metres impressionats
a una velocitat de 5o imatges per segon ;
- dos films de llavis de les mateixes caracterfstiques tecniques que els

anteriors ;
- una cinta magnetofonica sincronitzada amb els films radiologics,

gravada a dues pistes i a una velocitat de 19 cros./segon.'a
Aquests materials foren confeccionats a partir de 16o frases breus pro-

viament seleccionades per tal de fornir la major quantitat possible de
combinacions fonematiques, i acuradament pronunciades per un informant
d'estructura dental molt idonia i dotat d 'una cultura universitaria , d'acord
amb els suposits normatius del cataia come a Barcelona.

13. Pel fet d'existir bones descripcions metodologiques de la cinema-
radiografia,35 defugim ara els details mes particulars. Gracies a aquesta

33. Una culminacio, preciosa en tots els ordres, del que fou la fonetica experimental
fins a la instauracio del que podem anomenar moderna metodologia es el Ilibre de P. J.
ROUSSELOT, Principes de fonelique expclri;centale, 2 vols. (Paris 1924), al qual es pot afegir
ATKINSON, Methods of Mouth-Mappin', NSp, VI (1898-1899), 494-503, al costat d'altres
treballs descriptius, mes moderns, sobre les reccrques fonetiques tradicionals.

34. A aixo cal afegir marginalment dos electrooscillogrames de 30 metres cadascun
amb registres de nas, boca i laringe destinats a obtenir dades sobre els fonemes africats,
i una colleccib completa de palatogrames, preparada l'any 195o al Phonetisches Labora-
torium de la Universitat de Zuric pel Dr. Badia, fent servir paladar artificial i sobre
diverses realitzacions dels fonemes adients del catala.

35. Cf. sobretot, P. SIMON, Films radiologiques des articulations et les aspects gdnd-
tiques des sons du langage, Orbis+, X (1961), 47-52; B. HALA i HONTY, L'emploi de la
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nova tecnica de la genetica experimental o fonetica articulatoria horn
pot projectar sobre una pantalla circular de 17 ems. de diametre i a es-
cala i : r, la imatge nitida dels organs supraglotics en moviment. La velo-
citat de 50-70 imatges per segon permet d'apreciar fins i tot els moviments
minims que tenen lloc en qualsevol articulaci6. Ensems, ntitjancant un
dispositiu del projector, horn pot passar manualment, endavant i endar-
rera, una a una totes les imatges per tal de seleccionar i extreure les que
ofereixen un interes particular i que recullen, logicament, una instan-
tania que equival a dues centesimes de segon.

La manera de procedir despres es una altra gdestio Ines subjecta ja
a l'objectiu personal de 1'investigador. Cal saber que s'ha de fer amb
una collecci6, mes o menys completa, d'esquemes que reprodueixen, on
diversos contorns, les unitats fonematiques d'una llengua. Des del punt
de vista estructural, sabeni que nomes el conjunt de les dades permet de
delimitar - i, per tant, de definir - a116 que correspon a cadascun dels
fonemes del sistema en llurs realitzacions concretes (corroborades per en-
davant i auditivament coin a normals). Aquest punt es essencialment
decisiu per tal de superar la p a r 1 a i abstreure els trots quo per-
tanyen a la n o r in a i al s i s t e in a , a partir do tot a116 quo es
dona inevitablement on un sol subjecte.

El problema consisteix, doncs, a establir tin punt de comparanca
que serveixi per a tots els esquemes obtinguts a fi de poder-los referir
mutuament. En la meva opinio, i per a evitar interpretacions excessiva-
ment subjectives i nomes aproximades, la soluci6 esta a convertir els trots
articulatoris obtinguts en expressions numeriques.J6

14. Partim de la base que si els organs supraglotics s6n susceptibles
d'una classificacio primaria entre a c t i u s i p a s s i u s ," el punt de

cindmatographie pour l ' exploration de la voix humaine, ((Revue Internationale de Cinema

Educateur)> (1952), del qual no puc donar la referencia completa pel fet de no disposar-

ne en el moment de redactar el present treball. A Espanya son rars encara els treballs

que han emprat aquest metode: A. QUILIs, Datos fisioldgico-acsisticos Para el estudio de

Las oclusivas espaiiolas y sus correspondientes a/6fonos fricativos , sHomenajes,), I (1964),

33-42+ VIII lams.; J. A. FERNANDEZ, La anticipacidn vocdlica en espafiol, RFE, XLVI

(1963), 437-444; A. QUILLS I J. A. FERNANDEZ, Curso de fonetica y fonologla espanolas,

ja citat, i A. QUILTS, Sobre los al6fonos dentales de s, RFE, XLIX (x966), 335-343 +
vu lams., on 1'autor aprofita part dels nostres materials referents al catala. Sobre la nostra

llengua, no tint notfcia de cap treball sistematic que, fora del present, s'hagi fet fins ara.

36. Aquesta problematica general I'hem exposada ja en un article, Une mdlhode
pour la mesure physiologique d'aprPs les films radiologiques, uZeitschrift fur Phonetik,
Sprachwissenschaft and Kommunikationsforchungs>, XXI (1968), 518-52o.

37. Son actius o mobils en I'articulacio dels sons: el maxil•lar inferior, els Mavis,
la Ilengua i cl vel del paladar. Passius o estatics: el maxiliar superior, els alveols (superiors),
el paladar dur i la paret faringia. El metode cinema-radiogrific no permet d'estendre 1'ob-
sirvaci6 sobre els moviments vibratoris de les cordes vocals -que presenten una fre-
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referencia comuna a tots ells s'ha de fixar entre els segons. I mes encara :
ha de reunir bones conditions de claredat i precisi6. Les caracteristiques
tecniques dels films radioldgics 9.8 obliguen gairebe a prendre la cuspide
inferior de les incisives superiors corn a punt z e r o , per tal corn reuneix
condicions optimes d' e s t a t i s m e, i les esmentades de c 1 a r e d a t

fig. 4

i p r e c i s i 6 . A partir d'ell (fig. 4), tracem uns eixos de coordenades
(A i B) sobre les quals referim totes les dades numeriques, expressades
en millimetres.

En primer Hoc, a fi de determinar l'obertura maxillar, cal parar
esment on el fet que el maxillar inferior es capag de dos tipus combinables
de moviment (fig. 5) : un de circular (tancament-obertura), i un altre de
lineal (avant-arrera). Una senzilla observaci6 cinema-radiografica sobre

giiencia de 8o a II oo vibrations per segon i, per tant , massa superior a la successi6 d'i-
matges radiologiques (50 per segon), apropiada als moviments supraglotics. Aixo, i el
fet de mostrar sempre una perspectiva vertical dels esmentats organs, son els inconvenients
tecnics que cal superar anys a venir.

38. Quan s'extreu una impressi6 radiologica sobre la pronuncia d'una llengua
determinada , s'acostuma a subjectar el Irani de l'informant a fi que els seas organs pas-
sius no canviin mai de posici6 - en moure el cap - i a fi de poder superposar les imatges
per tal de descobrir els moviments reals dels organs actius.
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els mecanismes de la parla demostra que ambdos participen ensems i
activament en la pronfincia de tots els fonemes ; i per aixd cal prevenir-nos
de no confondre en una cola mesura dos valors diferents i, potser, diferen-
cials. La separacio absoluta dels maxillars en u 1i s, per exemple, acostuma
d'esser molt semblant, peril la distancia determinada pel moviment lineal
sol diferir ben sensiblement. Per tal, doncs, de no desmereixer la realitat
per culpa d'una excessiva simplificaci6, considerem les magnituds a i c
(fig. 6), que representen, respectivament, la distancia vertical i absoluta

entre les incisives superior i inferior, tot tenint en compte que ambdues

poden esser negatives, quan la incisiva inferior s'introdueix darrera la

superior, nulles en cas de contacte (improbabilfssim) d'incisives, i encara

coincidents si la distancia minima es vertical.39

L'obertura labial (d) la referim nomes a la distancia entre els dos

punts mes proxims entre els llavis (fig. 6) sense mes consideracions, inne-

cessaries d'acord amb 1'experiencia. Tanmateix, la labialitzacio - a la qual

sempre atribuirem algun valor numeric - s'expressa mitjancant la distAn-

cia entre l'eix A', que passa per la cftspide de la incisiva inferior i es

parallel a l'ordenada fonamental, i el punt mes llunya del Ilavi igualment

inferior. Tambe acf 1'experiencia aconsella - una vegada comprovada la

fluctuacio analoga en 1'abotzinament dels dos llavis - referir les dades

nomes a 1'inferior, mes actiu i, ensems, sensible en aquesta mena de

modificacions.

Un dels aspectes mes farcits de dificultats es el de reduir a termes

numerics el moviment de la llengua, l'drgan actiu per excellencia i el

mes important de tots els que participen en la pronfincia en les cavitats

bucals. Les formes i les posicions que pot adoptar son incomptables, i

39. La distancia b, assenyalada en la figura, mant6 unes relacions constants amb a

i c i Bs, per aixd, determinable sempre mitjan9ant el teorema de Pitagores: b1 = c' -a1.

Per aquest motiu, el de la seva estricta dependencia i correlativa informaci6 nul-la, la

negligim sistem3ticament.
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grades a elles modifica essencialment no sols el v o 1 u m , sin6 tamb6 la

c o n f o r m a c i 6 de les caixes de ressonancia en cada fonema espeelfic.

Podem dir que, en aquest sentit, fa el paper negatiu de deixa. lliures

- entre ella i el paladar - les zones que convenen a cada cas particular.
L'experi6ncia, una vegada m6s, aconsella de suposar en la llengua dos
moviments fonamentals : un d'horitzontal i un altre de vertical- referits

B

Fig. 6

ambd6s sobre l'abscissa B. Aixf ( fig. 4), considerem les distancies g, des
del punt m6s alt de la llengua (altura), i f, des de la projecci6 de l'anterior
fins al punt zero (posici6 horitzontal). Fins acf, totes les dades esmen-
tades corresponen al que tradicionalment ha estat anomenat p r i m e r
formant o formant bucal , 6s a dir a la zona anterior de
la cavitat bucal en l'emissi6 de fonemes.

Al seu torn, l'obertura buco-faringia , fornida per la distancia h
- entre l'arrel de la llengua i la paret farfngia -, ens assenyala els valors
del segon formant q formant faringi.

15. Un dels aparells m6s moderns i aprofitats de factual gen6mica o
fon6tica acustica 6s 1'espectr6graf o sondgraf, la descripci6 i la metodologia
del qual ha presentat substancialment Quilis en un interessant article.10
Prescindint tamb6 aef de particularitats que, a m6s de massa poc tangibles,
farien allargar-nos infitilment, cal dir-ne malgrat tot, quelcom en termes
generals.

40. El mdtodo espectrogrd/ico: Notas de fonetica experimental, RFE, XLIII (1960),
415-428.
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Aquest aparell reprodueix sobre una emulsia especial fixada en un

paper els trets de l'ona complexa de la parla dispqsats regularment quant

a la frequencia i la durada respectiva. Corn que proporciona una imatge

directament analitzada de l'ona complexa, l'espectrograf ha substitult

amb un exit remarcable metodes Ines tradicionals corn ara l'oscillografia,

els resultats de la qual exigeixen una laboriosa i previa descomposici6

dels elements de cada ona, per tal d'extreure'n una interpretacio apro-

piada.

En general, 1'espectr6graf es concebut per a convertir una ona acus-

tica en forma de parla, aplicada des d'un aparell magnetofonic o de viva

veu sobre un disc gravador, en una altra ona d'energia electrica que se

sotmet a un sistema de filtres, cadascun dels quals nomes permet el pas

d'una determinada gamma frequencial (hi ha dos sistemes : filtres de

45 cps., per a b a n d a e s t r e t a, i filtres de 300 cps. per a band a

a m p 1 a; vid. figs. 7 i 8). La disposicib dels filtres fa que cadascuna

de les dispersions electriques - procedents del filtre respectiu - es trans-

formi en una descarrega electrica mitjansant una agulla inscriptora que

la fixa sobre 1'emulsi6 del paper - collocat en un cilindre reproductor

que gira a velocitat uniforme - en un Hoc caracteristic, facilment deduible

segons uns eixos ideals de coordenades : l'abscissa n'indicara la d u r a -

d a , i l'ordenada, la freqii en cia (vid. supra, §5)41

16. Corn que la metodologia d'interpretacio i aplicacio espectrogra-

fica tampoc no la podem descriure amb unes poques ratlles, direm aci

quelcom que interessa en particular les vocals i, mes concretament, el

nostre estudi.

En termes generals, podem considerar l'espectrograma integrat dins

els eixos coordenats que suara he esmentat (fig. 7), de manera que tots els

elements es troben subjectes a una expressio numerica quant a la durada

i quant a la frequencia respectives. La primera, mesurable en millimetres

sobre l'abscissa, permet una reducci6 a magnituds temporals, tenint en

compte que cads millimetre equival a o,S centesimes de segon. Aixf, la

41. Una acurada descripcio metodologica sobre espectrografia cal cercar-la sobretot

en R. K. POTTER, G. A. Kopp i H. C. GREEN, Visible Speech (New York 1947), on son

esmentades les possibilitats cientitiques i d'aprofitament linguistic tot i pertanyer el
Ilibre a la primera epoca de 1'espectrografia. Altres treballs, gairebo classics, sobre aquesta

metodologia experimental, son, entre molts: P. DELATTRE, The Physiological Interpre-
tation of Sound Spectrograms, PMLA, LXVI (1951), 864-876; R. JAKOBSON, G. FANT

i M. HALLE, Preliminaries to Speech Analysis: The Distinctive Features and their Corre-
lates (Massachusetts 1955); P. DELATTRE, Les indices acoustiques de la parole: Premier

rapport, aPhonetica', II (1958), 108-118 i 226-251; B. MALMBRRG, Analyse linguistique

et interpretation auditive, ((Journal Frangais d'Oto-Rhino-Laryngologie*, XI (1962),
807-819, etc.
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28 R.CERDA I MASSO

durada total de la frase espectrografiada en la figura sera de I ro mms.

x o,8 = 88 cent. seg., i la de l'filtima 9 de 15 mms. X o,8 = 12 cente-

simes de segon. Al mateix temps, tot element presenta una collocacib

vertical especifica segons la seva frequencia. A cada millimetre, comptant

des del punt zero, corresponen acf 81 cicles per segon, principi que permet

de bastir per a cadascuna de les ordenades escales illimitades de transfor-

macio a dades frequencials (vid. infra, § 26).

L'element constitutiu de les vocals en l'espectrograma es el f o r -

m a n t a c fi s t i c , que es manifesta corn una clapa en desenvolupa-

ment horitzontal o inclinat, disposada en una altura corresponent d'acord

amb la seva frequencia. A la figura 7 hem assenyalat els formants de 9

final (F„ F2, ... F5), comptant sempre de baix a dalt. Per tal de definir

ainb precisi6 el que es un formant, hem de recbrrer a la constitutio basica

de les ones compostes (vid. supra, § 7) Efectivament, sabem que els

sons del llenguatge pervenen de la combinacio d'un primer harmonic o

fonamental i d'un nombre indeterminat d'harm6nics, multiples del primer.

En aquest sentit, els formants no son representacions particulars d'un

determinat harmonic, sino feixos d'harm6nics que en una frequencia,

especifica per a cada so, determinen una zona de negror mes intensa, per

una concentracio particular d'energia - s'anomenen tambe z o n a d c

f o r in a n t s - sobre la resta dels harmonics. Vegem-ho on la figura 8

sobre la mateixa frase espectrografiada en banda estreta. Aci, el sistema

de filtres ha permes de reflectir els harmonics en llurs frequencies particu-

lars (]a, 2a, 3a, ...). L'interval entre Fun i 1'altre es constant, igual quc

el parallelisme, puix que, com hem indicat, els harmonics sempre es

distribueixen on una progressio proporcional de fregiiencies.42 A mes,

veiem que no sempre es manifesten, sino que al llarg de la frase apareixen

i s'esvaeixen segons el so que han de representar. is a dir, el nombre

i la distribucio de tots els harmonics depenen de la veu particular de

cada parlant, per6 alguns d'ells reben de Ilur conjunt, segons el so, una

capacitat constitutiva i s'agrupen en quatre, en cinc o on mes zones

frequencials distintes per a determinar-lo (o reflectir-lo, si ja s'ha fixat

on un espectrograma). Segons aixo, podem precisar la definici6 de

t i in b r e f o n o 16 g i c client que es resultat d'una combinacio especi-

fica d' a 1 g u n s harmonics entre tots els que participen on la veu

particular de cada parlant. Aquests formants, que semblen dependre direc-

tament de la conformacio especial de les cavitats supragl6tigties, reben

42. La inclinaci6 dels harmonics en Ilur desenvolupament lineal assenyala el

to, l'altura musical o frequencia, que depen de la velocitat de vibraci6 de les cordes

vocals i que es mostra, naturalment, a una altura determinada en l'escala de l'or-

denada.
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Ilur nom per translacio dels formants articulatoris ja esmentats suara

(a7 4 ).43

A partir d'aci, la fregii6ncia de cada formant es mesura des de l'eix
zero fins al c e n t r e de la impressio que deixa aquell sobre el paper
emulsionat (sobre la base de i mm. = 81 cps.). Si el formant mostra in-
clinacions molt acusades en el seu desenrotllament (coin 6s el cas, en les
figures 7 i 8, del F2 de la primera g), se solen prendre diverses mesures

en dos o m6s punts estrat6gics de la seva durada, o b6 se n'extreu una
de sola situada al bell mig. Aquesta alternativa depen, sobretot, de si
les inclinations es deuen, o no, a les t r a n s i c i o n s tipiques dels
formants vocalics en contacte amb certes consonants."'

Les dades millimetriques, convertides en virtut d'aquella equiva-

lencia a titles per segon, es van transportant a les anomenades c a r t e s
d e f r e q ii 6 n c i e s, on es poden localitzar en un punt de l'escala
logaritmica de les coordenades alli establertes (F, a l'eix d'ordenades,
a la dreta ; F. a l'eix d'abscisses, a dalt, a partir ambdos del punt supe-
rior dret), per tal d'obtenir la representacib grafica de l'estructura vocalica,
tal coin indicar6 m6s avall (§ 26).

III

ESTRUCTURA VOCAI,ICA DEL, CATAI,A

17. Partim de la base establerta que tot so 6s, coin a variant d'una

invariant, realitzaci6 del seu respectiu fonema (model o invariant), i de la

classificacio primaria entre vocals i consonants."' Definim i n v a r i A n -

43. Consulteu, en aquest sentit, el ja esmentat treball de P. DELATTRE, The Phy-
siological Interpretation..., corn el m6s reeixit i acceptat fins ara sobre la relaci6 amb les
fonts genetiques dels formants espectrografics. En resum, ve a significar que:

a) la frequencia del F, 6s inversament proporcional a 1'elevaci6 de la llengua en la
cavitat bucal. Coin m6s a prop del paladar es troba el dors de la llengua , m6s baix es
manifesta el F, i, per tant, m6s baixa 6s la seva frequencia;

b) la fregiiencia del F2 6s proporcional:
- directament a la posici6 avancada de la llengua. Corn m6s endavant 6s troba

aquesta, mes alta 6s la frequ6ncia del F2 i, al rev6s, coin m6s endarrera, m6s baixa 6s la
frequencia d'aquell.

-inversament a la labialitzaci6. Coin m6s accentuat 6s 1'abotzinament de llavis,
m6s baix compareix el F2 i, al contrari, a major retralment labial, rn6s alta 6s la frequencia
del formant (vegeu la figura 12).

44• A m6s de ]a bibliografia citada a la nota 22, nosaltres mateixos hem tractat
el problema de les transicions a La ciencia fonetica y sus relaciones con la fonologia y la
informaci6n: Notas metodol6gicas, BdF, en premsa.

45. El problema de la distinci6 elemental entre vocals i consonants, que encara
s'ensenya a totes les escoles, ha definit algunes etapes de la histdria de la fonetica tedrica
i experimental, i encara no 6s totalment conclbs. Durant molts anys els fonetistes havien
arribat a la conclusi6 que no hi ha proves objectives que justifiquin l'esmentada clas-
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30 R. CERDA I MASSE

c i a , de cara a la nostra tasca, com una funcio limitada que s'expressa

de la mateixa manera en les mateixes condicions . I anomenem aci f u n -

c i 6 1 i m i t a d a un regim de valors expressats en qualsevol tipus

d'unitat dins un maxim i un minim especifics , fora dels quals nomes hi

ha asistematicitat o confusi6.46 Per aixd, la invariant es la concrecio o

manifestacio concreta d'una invariancia.

De 1'aplicaci6 regularitzada dels nostres principis metodologics, tant

articulatoris com acustics , obtenim aixi un quadre d'invariants que permet

diverses relacions internes i externes a cadascun dels timbres vocalics
fonologicament diferenciats. En qualsevol sentit, una primera classificacio
ens obliga de distingir, segons 1'experiencia, entre i n v a r i a n t s
curtes i invariants llargues,ensentitabsolutienordre

a la distancia particular dels limits que les defineixen. Sera, doncs, una

invariant curta aquella expressio dins limits molt propers entre ells sobre

un tret articulatori o acustic determinat - v. gr. la distancia a o obertura

maxillar absoluta. Al contrari, 1'obertura del canal buco-faringi, subjecte

a modificacions molt menys lleus, determina, sovint, una invariant llarga,

dins, es clar , unes limitacions apreciables.47

La determinacio d'invariants en els nostres estudis experimental.,-,

ens permet tant de calibrar i d'identificar uns valors repetitius per

a cada tret fonetic analitzat, com de desaprofitar conscientment una dada

asistematica que can, per raons esporadiques i no normatives, fora dell

limits d'invariancia que li pertoquen segons 1'observaci6 estadistica de

molts casos. A partir d'aquests principis es necessari de confrontar con-

juntament els valors, en un quadre, de les invariants de cada vocal i,

sificacio , almenys com un fet absolut i rigorosament determinable. En efecte , si es pren
un criteri funcional que atribueixi a les vocals la capacitat d'esser elements nuclears

en la constitucio de sfllabes i a les consonants la capacitat dosser elements marginals,
resta un grup nombros de fonemes ( sernivocals , semiconsonants i liquids) que fluctua,
gairebo en totes les Ilengues , entre una mena i 1'altra de funcionament . Les solucions

mos importants que han estat proposades fins ara sobre aquesta problemhtica son les

de G. STRAKA , Voyelle et consonne : mise au point de la question relative a la distinction des
deux groupes, BL , IX (1941), 29-39, i La division des sons du langage en voyelles et conson-

nes peat-ctle ti tre justifiee ?, TLL, I (1963), 17-99, des d 'un punt de partenca genetic; 1'es-

mentat treball de P. DELATTRE, Change as a correlate of the vowel-consonant distinction,

(Studia Linguistica s, XLIII (1964), 12-25, que opera sobre una metodologia genemica

i auditiva . Cf. tambe B. HALA, La silaba : Su naturaleza , su origen y sus transformaciones

(Madrid 1966 ), 26 i ss ., i T. CtHIBA i M. KAJIYAMA , The Vowel : Its Nature and Structure

(Tokyo 1958).
46. Hi haura asistematicitat quan un tret determinat sigui localitzat fora dell

limits previstos per a tot el sistema d 'una llengua. Hi haurA , en canvi, confusio si un trot
os localitzat dins els limits del sistema , pero en un Iloc corresponent a un fonema distint

del que li pertoca.
47. D'una manera , naturalment , convencional , establim el limit d'invariancia

curta quan el seu marge de fluctuacio no sobrepassa els 3 millimetres , passats els quals

considerem la invariant corn a llarga.
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successivament, de totes les vocals en conjunt segons 1'esmentat postulat
estructural, en virtut del qual els trets distintius d'un fonema nomes es
poden deterininar en llur convivencia amb els dels altres fonemes, es a dir,
en forma negativa.6e

18. D'una manera general i esquematica podem precisar els conceptes
d'invariants curtes i llargues - correlatives, teoricament, de trets consti-
tutius i trets redundants, respectivament -, oposant-los miituament a la
hum de llurs possibilitats combinatories dins les dues relacions fonamentals
que cap establir.

Si establim una r e l a c i 6 qua l i t a t i v a d'invariancies - aixd
es, una interrelaci6 de les invariants que expressen diferents trets de 1'ar-
ticulaci6 d'una mateixa vocal -, hi caben les segilents possibilitats :

i) Una invariant sera rellevant quan :
a) es curta,
b) es Ilarga i to relaci6 compensatoria amb una altra de llarga;"s

2) Una invariant sera irrellevant quan to els seus limits separats (es
llarga) i

a) to relaci6 directa amb una altra de curta,
b) to relaci6, pero no compensat6ria, amb una altra de llarga-,
c) no to relaci6 amb cap mes.

Cadascuna d'aquestes possibilitats exclou totes les altres del seu
propi grup.

E stablint una r e l a c i 6 q u a n t i t a t i v a d'invariancies, a base
d'invariants que expressen el mateix tret pertanyent a vocals distintes,
es donen aquestes possibilitats :

a) la coincidencia de dues invariants curtes, rellevants internes, de-
termina una oposici6 n o rellevant ;

b) la no coincidencia de dues invariants curter, rellevants internes,
origina, en canvi, una oposici6 r e l l e v a n t;

c) si coincideixen parcialment una invariant curta, rellevant interna,
amb una altra de llarga, irrellevant,30 es produeix una oposicid m i g

48. Des d'un punt de vista purament tebric, fou el mateix Saussure qui indica
la natura distintiva dels fonemes , sobretot quan , despres d'insistir molt en aquest prin-
cipi - fonamental per a 1 ' estructuralisme -, afirma que alos fonemas son ante todo
entidades opositivas , relativas y negativasr ( Curso de linglU istica general, trad. esp.
d'A. ALONSO (Buenos Aires 1959), 201).

49• Cal entendre que no podem confondre l'oposici6 de curta - llarga amb 1'opo-
sici6 de rellevant-irrellevant , puix que la primera es refereix a la distnncia millimetrica,
presa en sentit absolut , i la segona a la transcendencia que presents cada invariant- curta
o llarga - per a la determinaci6 articulatbria de cada fonema.

50. Naturalment , no pot haver-hi correspondencia absoluta entre dues invariants,
si una d 'elles cs curta i l'altra Ilarga.
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r e l l e v a n t r e 1 a t i v a . 1s a dir, sera mig rellevant nomes perque

una de les invariants, la mes llarga, no es en ella mateixa precisa, pero

guarda relacio amb una altra que si que ho es ;

d) en canvi, la total no coincidencia entre dues invariants, una

d'elles llarga i 1'altra curta, determina una oposicio m i g r e l l e v a n t

a b s o 1 u t a , per la diferencia, respecte a l'anterior, que no existeix

una relacio intrfnseca entre ambdues ;

e) si coincideixen dues invariants llargues, irrellevants en elles ma-

teixes, l'oposicio es tambe i r r e l l e v ant ;

f) en fi, si deixen de coincidir totalment dues invariants llargues.,

es produeix una oposicio rellevant .

19. Les invariants, com a expressio sintetica d'unes magnituds ho-

mogenies, permeten, a mes, la fixacio d'un punt ideal, de gran uti-

litat practica, deduit dels valors mitjans que intervenen en la deter-

minacio d'aquelles. Si, un cop deduits aquests punts sobre un paper

millimetrat, els unim seguint coherentment ilur respectiva referencia at

mateix tret, obtind,rem un quadre sinoptic de conjunt que fornira infor-

macions molt interessants sobre les analisis parcials que hero assenyalat

en els paragrafs precedents (vid. infra, figs. 9 i io). Les modificacions

de tots els trets articulatoris, aixf representades, permeten no sols d'a-

preciar directament les discordances entre dues vocals, sing tambe entre

les series vocaliques i el sistema complet.

Aquestes trajectories (parametres) d'una invariant a una altra poden,

doncs, presentar dos unics tipus de relacio estructural, que suposen una

simplificacio del quadre d'oposicions possibles anterior :

i) Hi ha oposicio rellevant entre dos o mes parametres, quan :

a) son parallels,

b) son antiparallels.

c) acusen successivament les dues condicions anteriors ;

2) Hi ha oposicio no rellevant en qualsevol cas que no s'acompleixi

cap dels extrems esmentats.

20. Una vegada exposat el metode d'extraccio de dades i la seva

conversio a magnituds numeriques emprat en el present estudi, opino que

cal prescindir d'excessives consideracions quant als resultats intermedis

que forneixen els esquemes i que, en comptes de representar-los grafica-

ment, es preferible de fer-ho rnitjancant un quadre sintetic de les respec-

tives magnituds.

En la primera columna es indicat el fonema at qual corresponen les

dades, especfficament distribuides (a, c, d, ... de la segona columna ;
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vid. supra, § 14, per a la significacio de cadascuna). En les tres {tltimes
columnes restants son esmentats respectivament els limits millim^trics de
cada invariant, el grau d'oscillacio i el punt mitj^ ideal que entre aquests
limits oferirien infinites realitzacions. Afegeixo un asterisc en les dades
de la quarta colulnna quan 1'amplitud de la invariant s'ha de qualificar
de curta, segons hem assenyalat ^en § IS i nota 49•

Fonema Magnituds Limits d'oscil•laci6 pmplitud Punt mitja

a 4,5 - 5 '1,5 5,75
c -0,5 - 0,5 •r o
d 6,5 - Io 3,5 8,25

i e' 16-17,5 '1,5 16,75

37 - 42 5 39,5
g z6 - 29,5 3,5 27,75
h r8 - 23,5 5,5 20,75
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34 R. CERDA I MASSb

Fonema Magnitude Limits d'oscil•1aci6 Am plihid Punt mitj8

21. 1!:1 conjunt total d'aquestes Jades, molt facilmcnt representable

en coordenades grafiques, ens pot fer pensar fins a quip punt transcendeix

les caracteristiques de la n o r m a i n d i v i d u a l i representa efecti-

vament fets propis i aplicables a la norma s o c i a 1''' d'aquesta mena

5z. Segons la terminologia formulada per E. Coseriu en Sistema , norma y habla...,

(vegeu la nota rz).
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de catala coma que hem seleccionat com a versemblantment acceptable.

Es, en realitat, un problems gravissim que cal superar tot seguit.

Concentrats com estem acf en el pla de 1' e x p r e s s i 6 - pres-

cindim metodoldgicament del pla del c o n t i n g u t -, operem sobre

la seva substAncia," per tal de determinar la forma fun-

c i o n a 1 (en tant que funciona i no com funciona), terme acf massa

vague per a delimitar amb exactitud el terreny estricte del uostre estudi.

En efecte, si no ens interessem directament per la sistematitzaci6 de les

unitats distintives en Ilurs interrelacions funcionals, aixo no significa que

no actuem d'alguna manera en el camp de la fonologia - puix que, d'una

altra manera, ens seria impossible d'establir relacions entre els sons

i d'identificar-los per endavant -, sin6 que, mes aviat, ens referim

a les realitzacions normals (fonologia de la norma i no

del sistema ; prenent, sempre, aquest com a model) sobre la base de l'es-

tudi dels sons concrets - fonetica - a partir dels fets de parla. En

resum, hem de concloure que aquesta tasca to un abast fonetic comple-

mentari de la fonologia normativa, intenta d'elucidar la norma lingiifstica

social dels catalanoparlants cultes - deduida dels fets de parla recollits i

projectats, ensems, sobre 1'estructuraci6 de f o r m e s n o r m a 1 s -
i coincideix amb el que s'anomena n o r m o f o n 6 t i c a."

Doncs be, no es necessari d'insistir sobre el fet que les dades abso-

lutes, que hem pogut extreure d'una articulacib o d'un espectrograma,

no representen l'objectiu de la nostra investigaci6. Tampoc no arribarfem

enlloc si ens limitavem a la caracteritzaci6, tambe absoluta, d'un sol fo-
nema, fossin els que fossin els valors dels seus trets. L'objecte linguistic

comenca a prendre consistencia quan comparem fets relatius, com a
minim, a dos fonemes. Quan s'ofereixen, d'alguna manera, els limits que

els separen, ates que la definicio d'un fonema anic es, en rigor, in-

aprehensible i, ensems, aliena a l'aprofitament linguistic. Efectivament,

tant es que el fonema i presenti en un individu tals i tals dades nume-

riques en la seva analisi experimental. El mateix fonema, en tin altre

individu, es manifesta diferent i, fins i tot, molt diferent, sense deixar

dubtes en la seva qualitat identificable.s'

52. Emprem aquests conceptes seguint L. HJELMSLEV, Prolegomena to a Theory
of Language ( Madison 1963 ). 59-60.

53. Es a dir , fonbtica de la norma , que s'oposa a ortofonia o norma ( acf, acadb-
mica) de la fonPtica . No es tracta , naturalment , d'un simple joc de paraules , sin6 de 1'6s
que fem en ambd6s casos del terme norma . En el primer, ens referim a all, que sol Esser
(vid. supra , § 4), a a116 que, en la Ilengua , es normal que sigui . El segon equival a all,
que ha d'csser segons un model , d'acord amb el que descrivim a la nota segfient a
prop,sit del punt de partenca te,ric de T. Navarro Tomas.

54. Per a entendre tot l'abast d'aquesta positura te,rica nomes cal consultar el
Manual de pronunciaci6n espanola de T. NAVARRO ToMAs. Sobre el fonema i, mai ano-
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El concepte d' e s t r u c t u r a que aci emprem es basa en la dis-
posici6 r e 1 a t i v a i d i f e r e n c i a 1 de totes les unitats funcionals
del sistema vocalic catala. El fet, doncs, d'haver escollit un determinat in-
formant, despres d'haver-li reconegut auditivament ones qualitats adients,
cal interpretar-lo en el sentit que ha d'esser inevitablement aixi i que cal
rebutjar els valors absoluts que presenti cadascuna de les infinites ana-
lisis que puguem verificar sobre ell. Aquest inconvenient, teoricament in-
superable, se'ns presentaria encara que operessim sobre un centenar o
sobre milers d'individus, be que Ilavors esdevindria mes pales. Aixo no
obstant, del nostre favorable testimoniatge auditiu sobre la parla normal
d'aquell informant, cal esperar que 1'estructuraci6 relativa que ens for-
niran els seus valors absoluts, reproduira els trets, si mes no, essencials
del sisterna, concebut en abstracte.

Per aquest motiu, els valors numerics del quadre adduit adquireixen
una capacitat d'aprofitament a partir de I'instant que es relativitzen. Poe
importa, segons deiem, que l'altura de la llengua en la realitzaci6 de u
tonica fluctui entre 19 i 25,5 millimetres, si no sabem exactament les ca-
racteristiques fisiologiques dels organs supraglotics de 1'informant ; cosa
que, per altra banda, ens adrecaria per camins ineficacos i sense fi. En
canvi, si ho comparem amb la mateixa invariancia de ;u atona (18,5-25,5
millimetres), podem ja extreure la interessant conclusi6 que la llengua
s'eleva d'una manera molt semblant en la realitzaci6 del fonema u i tant
en les seves modalitats toniques corn atones. Al mateix temps, podeni
observar que aquesta invariancia no es tan precisa corn 1'obertura labial
(2-4,5 mms. per a 6; i 1-3,5 mm. per a u) i que, per tant, no deu esser
tan rellevant en la producci6 normal del fonema.

menat d'aquesta manera, presenta cinc modalitats: tancada, oberta, relaxada, semivocal
i semiconsonant. La descripcio fonetica de la primera, poseur per cas, queda expressada
en els seguents termes: (da punta de la lengua se apoya contra los incisivos inferiores:
el dorso se eleva contra el paladar duro, tocandolo ampliamente a ambos lados y dejando
en el centro una abertura relativamente estrecha; este contacto alcanza generalmente
por delante hasta los dientes caninos; abertura de ]as mandibulas, unos 4 mms. entre los
incisivrs; abertura labial alargada, con las comisuras de los labios un poco retiradas
hacia atras; tension muscular media# (pigs. 46-47). Aquesta mena de definicio absolute
pateix de dos defectes correlatius: que les dades, per massa subjectives («tocandolo am-
pliamentes, aabertura relativamente estrechan, 'alcanza generalmente,, unos 4 mms.,,
nun poco retiradas,), son tot el contrari d'absolutes i no permeten d'esser estrictament
comparades ni amb les dels altres fonemes ni amb les de les altres modalitats, o al4ofons,
del mateix fonema. Aixo comporta, en definitiva, que mai no sapiguem tampoc quina
mena de fonema o de modalitat es tracta d'emetre tot i que poseur els organs supraglotics
tal com ens ho indica 1'autor. I es dona la pintoresca paradoxa que per a evitar el forcat
subjectivisme de les dades - i, per tant, arribar a una definicio veritablement absoluta -,
s'haurien de mesurar les pronuneies de i de tots els parlants per tal de deduir els valors
mitjans de cada tret considerat; pero, Ilavors, tde que serviria ja el Manual de pronun-
craci6n espanola?
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22. Aquestes mateixes dades numeriques assoleixen una significacib

maxima quan s'oposen una a una amb els respectius valors de cads

fonema, ordenadament disposats.55 Per aixo deduim el valor intermedi

de cadascuna de les invariants i, fent, una vegada mes, abstraccib de

llur valua absoluta, unim els valors relatius per tal de veure quines mo-

dificacions s'operen d'un fonema a 1'altre. Aquest es el sentit que tenen

les figures 9 i io.SB En elles, cal entendre-ho, no ens interessa espe-

cialment de conservar la posicio estricta que cada punt mitja de cada

invariancia hauria de tenir en 1'escala de l'ordenada, sing, per contra, el

d ,e s e n v o 1 u p a m e n t dels parametres, parallel, antiparallel o arbi-

trari. A partir, doncs, d'un punt convencionalment triat pels valors mit-

jans de les invariancies de 07 tots els altres si que guarden la corres-

ponent relacio en funcio de 1'origen respectiu.

No crec que aquestes representacions grafiques requereixin mes co-

mentaris explicatius d'ordre metodologic. En la figura 9, sobre el sistema

tonic del nostre vocalisme (vid. supra, § 2), s'observa especialment el paral-

lelisme de les invariants a i c (mai no podriem esperar desenvolupaments

d'una coincidencia estricta entre dues o mes invariants). D'aquesta ma-

nera, la coincidencia dels punts mitjans entre i i e per a la distancia maxillar

absoluta (a) queda diferenciada pel desnivell que es produeix en la inva-

riant c. L'obertura labial (d) segueix, per a la serie palatal - i, e, g -.

un proces, respecte a a, de distanciament cada vegada superior fins a a,

a partir de la qual es fa prQgressivament mes petita que la corresponent

obertura maxillar absoluta. Sabem, a mes, que la coincidencia parcial

d'aquests valors en la serie anterior o palatal no es rellevant per a cada

cas en particular, ates que hi concorre una compensacio inversa que

invalida les concomitancies. En aquest sentit la invariant d introdueix

un, tipus d'asistematicitat en la correlacio dels fonemes des de i fins a u,

corroborat, a mes, pel factor labialitzacio (e'), absent en la serie palatal,

55. L'ordenaci6 dels fonemes noes fa, naturalment, d'acord amb l'alfabet ortografic,
alie a les necessitate fonetiques, sin6 d'acord amb la successi6 de Hoes o zones d'articulaci6
des de la mes avancada fins a la mes endarrerida; es a dir, passant regularment de la
serie palatal a la serie velar: i, g, g, a, 9 , 9, u per al sistema tonic, i i, g, u per a 1'aton.

56. Cal fer entendre que la creixent simplificaci6 de les dades no solament es justi-
ficada de cara a la necessitat de comparaci6 abstracta per a tots els fonemes, sin6 tamb6
perque res, en principi, no queda desvirtuat o invalidat, mentre 1'experiencia, es clar, no
ens demostri el contrari. I es aquesta simplificaci6, a mes de 1'experiencia, el que ens
permet de cercar el procediment de representaci6 mes apropiat.

57. Per a un major aclariment grafic, hem augmentat tots els valors per cinc (cada
millimetre es representat a 1'escala de 1'ordenada per una distancia de mig centimetre),
i, fora de les invariants a, c i d - que presenten unes relations absolutament solidaries -,
la resta d'invariants ha estat disposada a altures mes arbitraries i adients a la repre-
sentaci6, per tal com son relativament solidaries, segons pot horn comprovar comparant
les figures 9 i so amb els valors numerics dels punts mitjans en el quadre adduct a § 20.
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Fig. 9
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present i progressiu en la serie velar - 9, p, u -, es a dir, rellevant quant

a la seva abscencia per a tot a la serie anterior i irrellevant quant als seus

elements interiors; i rellevant per a la serie posterior tant per la seva

presencia (rellevancia general) com per la seva progressi6 gradual (relle-

vancia interna o particular).

Apreciem tambe en aquesta figura 9 un antiparallelisme substancial

entre f, per un costat, i g, h per l'altre ; i un parallelisme entre aquestes

dues invariants entre elles. No cal insistir massa en el fet que existeix

una interrelaci6 entre aquests factors que parteix d'una base purament

fisiologica, ates que com mes avancad,a i alta estigui la llengua, mes gran

ha d'esser l'obertura buco-faringia. D'aixo es despren que la invariant h,

resultat de les altres dues, cs inversament proporcional a f quant als

valors millimetrics des del punt zero (mes distancia des de la incisiva

superior, menys diametre del canal buco-faringi), i directament amb relaci6

a g (mes elevacib lingual, mes amplada buco-faringia). De tota manera,

les relacions internes entre aquestes tres invariants no se succeeixen en

Ia serie velar amb la mateixa regularitat que en la serie palatal. A partir

de 9, la invariant f davalla i torna a ascendir, mentre la ciispide inferior

(le g es d6na en a i la de h en p. Aquest notable grau d'arbitrarietat ens
indica, en principi, que per a la serie velar no es poden aplicar els mateixos
criteris que per a la serie palatal i, a mes, que existeixen dos punts limits,

i no un, que caracteritzen distintivament ambdues series. Dit en altres

termes, trobem, en 1'examen articulatori, la confirmacio d'un punt de vista

que proposa el txec B. Hala en un estudi sobre la natura acustica de

les vocals : la serie palatal es mes estricta, quant al timbre, que no la serie

velar; 5" cosa que revela - com podem comprovar comparant les inva-

riants a, c, d, e' i f, g, h de la figura - que el timbre vocalic depen,

segons aixo, molt mes del formant anterior o bucal (F2 acustic, distint
sempre en cadascuna de les vocals) que no pas del formant faringi (F1

acustic).58 Les invariants a, c, d, e' s6n capaces, per elles mateixes, de

5 8. B. HALA, Nature acoustique..., 48.

59. Cal adonar-se que ara presentern un problema diferent del de la definici6 del
timbre, com 6s el de la determinaci6 de les seves fonts generatrius . Es a dir , l'apassionant
problema - no resolt unitiriament encara per les modernes investigacions - de saber
quins factors fisiolbgics actuen per tal que cada fonema sigui fonetlcament identificable com
a distint dels altres . A partir dela tesi de H. HELMHOLTZ ( Die Lehre von den Tonemplindun-
gen, 1913 ), en virtut de la qua] el timbre vocalic 6s un simple reforcament d'alguns har-
monics de la veu, i de la tesi d'E. HERMANN ( Uber Synthese von Vokalen , (Pfluger ' s Archiv
fur die gesammte Physiologie^), XCI (1902 ), 135-163, i Neue Beitrage zur Lehre von den
Vokalen and ihrer Entstehung , 6Pflug. Arch. ges. Phys. , CXLI ( 1911 ), 1-62), segons la
qual el timbre es forma independentment a partir d'uns impulsos periddics procedents
de la laringe , els fonetistes posteriors han maldat per prendre un partit i sostenir-lo
o per cercar nous metodes i noves hipbtesis d'esbrinament . Ens cal indicar alguns dels
m6s importants . E. GARDE, La voix ( Paris 1954) assenyala que odes voyelles - au moins
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diferenciar articulatoriament tots els fonemes considerats, mentre que f,

g i h presenten, llevat per a les articulacions precisament mes anteriors,

grans zones de concomitancia.

23. Quant al vocalisme Aton catala, la figura Io serveix no solament

per a oferir la seva sistematitzacio interna, sing per a localitzar tambe la

variant fonematica g des del punt de vista articulatori, la descripcib fone-

tica de la qual ha estat sempre problem3tica. Efectivament, tantes vegades

corn ha estat intentat de fixar un judici rigoros sobre la natura d'aquest

so vocalic del catala oriental, els autors no han arribat encara a conclu-

sions definitives en gairebe cap dels aspectes que ofereix. Barnils afirma,

sobre aquest proposit, que ((de caracter fosc, imprecis, i coin a tal inde-

finible, la vocal neutra del catala oriental, ades escrita e, ades a, persisteix

essent inconeguda en la seva naturalesa)).80 Despres, en 1'examen compa-

ratiu d'alguns trasats oscillogrlfics pertanyents a alguns informants a

partir de realitzacions de g, a i 9, confessa la impossibilitat immediata

d'un criteri definitiu sobre el seu timbre.

Badia analitza els diversos judicis que s'han ernes sobre aquest proble-

ma i apella a la designacio de ((vocal neutra)) per eliminacio crftica d'altres

termes corn ara ((mixta)) o arelaxada», que no convenen a la natura del so

esmentat.61 En aquest sentit, repeteixo que les sever observacions em

semblen irrefutables. Quant a la informacib fonetica que aplega - de

tipus articulatori -, puntualitza que no hi ha uelevacion del predorso ni

pendant le chant- sont d6ja diff6renci6es au niveau du larynx* (pag. 97). B. HALA,
Nature acoustique ..., subscriu per a la majoria de casos la tesi de Hermann ( diu que nom6s
esporadicament 6s valida la de Helmholtz) i, al seu torn, estableix, en sfntesi, que:

- les ressonancies indispensables per a la recepci6 acustica (6s a dir, les que carac-

teritzen la imatge acustica especlfica) o formants s6n dues per a tota vocal oral: una

de bucal i una altra de faringia;

-la ressonancia bucal, l'altura de la qual depen del volum de la cavitat supraglb-

tica en acci6 i de la forma de l'orifici de sortida, 6s la caracterlstica del timbre vocalic

(Fags. 59-60).
P. DELATTRE comprova aquesta positura en The Physiological Interpretation...

(cf. tamb6 les nostres conclusions al § 25). - J. C. LAFON, Message et Phondtique. Introduc-

tion a l'etude et physiologic du phoneme (Paris 1961), tot admetent aquests principis , posa en

dubte la senzillesa de llur comprovaci6 i apella a un criteri auditiu: <mous nous heurtons

de nouveau a l'impossibilit6 oil nous sommes encore actuellement de connaltre la forme

frequencielle cochl6aire des phonemes vocaliques qui seule pourrait nous donner une

classification valable des bases frequencielles de l'intelligibilit6u (pag. 130). En fi, R. Hus-

SoN, en el seu rceixit Physiologic de la phonation (Paris 1962), analitza amb un rigor

i una amplitud excellents els diversos nivells que intervenen en l'emissi6 fbnica, comu-

nicativa i expressiva, i troba en cadascun dells prou condicionaments que servirien per

a determinar, per ells mateixos, cada timbre vocalic especffic. De tota manera, la fon6-

tica experimental t6, envers aquest colpidor objectiu, un cami encara molt llarg a rec6rrer

que, per altra banda, no afecta massa directament la linguistica.

60. P. BARNILS, El timbre de la vocal neutra en catala, ((La Paraula», II (1919), 83-86.

61. Grandtica hist6rica..., 92-93.
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Fig. 10
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del postdorso de la lengua, con lo cual no pertenece a la serie anterior ni
posterior), que ula posicion de este organo [la llengua] (y de los demas
elementos de la cavidad bucal) solo muy ligeramente difiere de la que se
adopta durante la respiracion on silencio)) i que alos aspectos foneticos
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positivos [...], por lo mends de momento, no [los] podemos concretarn.`2

En el quadre del § 20 podem comprovar que, fora de c, la resta

d'invariants fluctua entre limits molt amples, sobretot les dependents de

la llengua (f, g, h). Les possibilitats articulatories de g presenten, en

rigor, una capacitat d'adaptacif al contorn fonetic que 1'envolta ben

superior a la dels altres all6fons del sistema. Aci, en la confrontacio global

eels valors mitjans dels fonemes atons en llur analisi articulatoria, ens cal

reconeixer que g es presenta com una realitzacio internledia entre i i u,

perfectament diferenciada per f, g i h respecte a i, i per d, e' i f respec-

te a u.

24. Estein, en aquest moment, en optimes condicions per a obtenir

un aprofitament cientific gairebe integre a partir del que hem dit fins ara.

Sobre la base que la separacio tradicional dels sistemes vocalics afins al

nostre en dues series alludeix a un principi diferenciador elemental,s'

indagarem quina mena de lluwn ens forneix la sistematitzacio de les dales

obtingudes experimentalment. Ho farem pel can-ii de la maxima abstraccic.

En la figura ii hem disposat la representacio esquematica dels para-

metres sobre els punts mitjans de les invariants a partir de la figura 9,

tenint en compte la capacitat de rellevancia de cadascun d'aquells. Aixi,

el desenvolupament horitzontai d'un parametre indica irrellevancia i el

desenvolupament inclinat (en qualsevol sentit i prescindint de l'angulacio

o pendent), rellevancia. Cal dir que els vertexs motivats per un canvi de

sentit en aquests desenvolupaments equivalen a una v a r i a c i 6 q u a-

1 i t a t i v a , mentre que la progressio ascendent o descendent d'un

parametre suposa v a r i a c i 6 q u a n t i t a t i v a amb possibilitat,

almenys en combinacio amb altres parametres, de capacitat distintiva

interna en la qualitat.

Tanmateix, la separabilitat de les s e r i e s - de tanta transcen-

dencia per a la classificacio de tota estructura vocalica - s'ha de reflectir

sobre l'esquema mitjanr ant angles en el desenvolupament dels parametres.

El factor labialitzaci6 (e'), completament absent en i, g, g, a , es manifesta

en forma progressiva per a Q, o, u. El rcgim combinat dels factors maxil-

lars a i c (que ens permet de prescindir, en l'esquema, de la irrellevancia

en i-g de a) s'eleva i s'abaixa a 1'entorn de a, igual coin d (obertura labial),

el qual baixa mes de pressa que 1'anterior per les raons ja adduides al

§ 22. Aixo expressa una estreta solidaritat entre a-c i d, per una banda,

62. Ibid., 92.
63. Cf. B. MALMBERG, Andlisis estru ctural y andlisis instrumental de los sonidos

del lenguaje: Forma y substancia, „Thesaurus,). XVIII (5963), i9, segons ]a regla de les

«distincions mhximes> en el vocalisme general, assenyalada ja per R, Jakobson.

Sob



L'ESTRUCTURA VOCALICA DEL CATALA COMO MODERN 43

VariacionS

variacions quantitatives qualitatives variacions quantitatives
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i totes tres amb e' per una altra , en la discriminacio substancial de les
dues series, palatal i velar, en el vocalisme catala.64

Al contrari, els factors f i g presenten llurs vertexs en 9 i a respec-
tivament - el primer, a partir de p, es torna irrellevant -, i h - resultat,
corn hem dit, d'ambdos - torna a presentar-lo en q. Tots tres acusen, en
lfnies generals, una interrelacio estricta, pero els respectius desenvolu-
l:aments estan mancats de la regularitat que caldria esperar-ne. En aqucst
punt conve de precisar la situacio relativa tant de a com de p i la seva
adjudicacio apropiada a una serie.

Hem d'admetre que les variacions quantitatives d'un costat i l'altre

dell dos vertexs que hem assenyalat son, per elles mateixes, prou defini-

tories tant internament com externament. Per a aixo no es necessari de

profunditzar gens sobre l'observacio simple de tot el que, On aquest punt,

es despren de la figura ii. Doncs be, el fet que el fonema a es defineixi

coin a mitja pot significar que es culminacio dels trots propis de l:u 'erie

palatal i, ensems, culminacio o, si voleu, inici dels trets de la serie velar;

i, per tant, que no pertany a cap d'elles. Essent aixo cert, on princil:i, un

examen directe de les dades que ens proveeix la figura ens forca, malc-rat

tot, cap a criteris mes acurats. En efecte, 1'absencia de labialitzacio reclama

obertament la pertinensa de a a la serie palatal ; la gran diferencia entre

les invariants a-c i d defineixen aquest fonema coin a culminacio do la

mateixa serie i, ^ensems, de la posterior. Quant a g, es revela, aixf mateix,

com a mitja i, per tant, ambigu. En canvi, segons f i h seria, de nou,

una articulacio palatal.

Pel que fa referencia a p, mai no podriem inferir que es tracta d'un

fonema mitja a la llum de les sever dades cinema-radiografiques i, con-

cretament, sobre les invariants f i h. Hem dit abans (§ 22) que per a la

serie velar els factors mes anteriors del formant bucal assumeixen la part

de rellevancia mes definitoria en la realitzacio normal dels seus fonemes.

En canvi, les invariants linguo-faringies, tambe rellevants en la serie

palatal, contenen una major imprecisio en la serie velar.

25. Per consegiient, la presentia de dos vertexs de variacions quali-

tatives, en comptes d'un, i la irrellevancia parcial d'alguns parametres,

ens duu a concloure quatre fets correlatius, fonamentals per al timbre

vocalic a partir del nivell articulatori :

64. Seria interessant de comptar amb estudis sobre altres llengues realitzats a partir
de criteris metodologics identics o, si mes no, an3lees. De moment, podem dir amb tota
seguretat que aquesta metodologia analitica es aplicada per primera vegada i ha estat
adoptada tant per les caracteristiques especials dels nostres materials com tamb6 per
manca de suficients garanties d'objectivaci6 i de rigor comparatiu en altres treballs que
hem consultat.
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i) La successio de factors articulatoris no s'efectua d'una manera

linealment sistematica i, per tant , no hi cap una concepcio geometrica

d'oposicions on les cavitats supragldtiques ;

2) La manifestacio concreta d'aquesta asistematicitat no es mes

que la manifestacio mateixa d'uns recursos articulatoris sobre els con-

dicionaments genetics naturals per tal de produir efectes acfistics que si

que son sistematics (condicionaments genemics) en un grau mes o menys

gran segons la capacitat d'automatisme de la llengua a la qual pertanyen ;
3) La interrelacio articulatorio-espectrografica de les vocals no es,

doncs, un fet determinable mitjansant criteris unitaris des de i fins a u,

passant per totes les unitats intermedies ;
4) La correlacio sistematica dels fonemes en llur consideracio aefis-

tica ens obliga a distingir dos elements de judici indispensables en l'ordre
articulatori :

a) la serie palatal es realitza en virtut d'una cavitat de ressonancia
que, a partir de la maxima constriccio de la llengua i el paladar fins a les
incisives, li lleva tota mena d'obstacles. La posicio de la llengua, com
a determinant d'aquesta ressonancia, es, aixf, altament rellevant.

b) la serie velar, al seu torn, es basa menys en un ressonador anterior
ambiguament conformat que no pas en el volum d',ell mateix depenent
de la forma i amplitud de 1'orifici de sortida.

26. Quant a la descripcio acustica, hem dit abans que les zones de

formants compareixen a una frequencia especifica per a cada so en par-

ticular. Tanmateix, a efectes practics, no es altra cosa que aquesta fre-
quencia especifica dels formants el que ens permet, en 1'experimentaci6,
de caracteritzar cada so. Podem for aquesta important comprovaci6 sobre
la figura 12, on hem disposat, en pronunciacio aillada, els set fonemes
espectrografiats del vocalisme tonic del catala oriental, base del nostre
estudi.

Hem representat nomes els dos primers formants, constitutius perti-

nents dels sons vocalics, que son disposats en altures variables, pero

rerfectament regulars si els sotmetem a una observacio conjunta. Veiem

com el F„ molt baix en i, s'eleva en frequencia fins a una altura maxima

en a, a partir de la qual davalla de nou fins a u, on altra vegada equival

practicament al de i. El F2, en canvi, essent molt alt en i, va abaixant la

seva frequencia fins a quasi coincidir amb el F1 en u. Aleshores, si deduim

els valors fregfiencials del F1 i del F2 de cada vocal en particular i els

traslladem a la c a r t a d e frequencies, podem obtenir la re-

presentacio grafica tipicament triangular del vocalisme tonic catala a partir

cle les realitzacions concretes de la figura 12. Vegem com cal operar acf.

IOC)



qg R. CERDA l MASSE

Des de 1'eix de les abscises es mesura la dist^ncia en millimetres fins

als punts mitjans de cads formant. >n la figura els hem assenyalats amb

sagetes, tenint en compte que els segons formants de q i u acostumen, en

la realitat, de superposar-se parcialment sobre els primers respectius. Aixi,

aooo -I

^ooo

fig. 12

en virtut de 1'equivalencia un mm. = 8r cps. (vid. su¢ra,

establir els segiients valors

i {

4 {

4 {

a j

Q

4 {

^ {

F1 = 243 cps. = 3 mms.

F, = 2.511 cps. = 31 mms.

F1 = 324 cPs• = 4 1ni11s.

F^ = 2.146 cps. = 26,5 mins.

F1 = 445.5 cPs• = 5:5 m^•
F, = 1.822,5 cps. = 22,5 mms.

F1 = 526,5 cps. = 6,g mms.

F= = 1.458 cps. = 18 mms.

Fi = 4455 cPs• = 5,5 mms•

Fq = 1.093.5 cPs• = 13,5 ^.

^ x 81

F1 = 324 cPs. = 4 mms.

F, = 688,8 cps . = 8,5 mms.

1'1 = 243 cPs. = 3 mms.

F$ = 486 cps. = 6 mms.

§ 16), podem

Com que cada so presenta dos valors homogenis segons la fregiiencia

dels dos primers formants, podem representar-los simult^niament en un

sistema de coordenades, talment que un dels valors s'apliqui sobre 1'or-
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denada i 1'altre sobre 1'abscissa. Aixf pot horn coneixer la situacio relativa

de cada so representat pel seu punt respectiu. Les cartes de frequencies,

com hem dit (§ 16), no son altra cosa que aixo : unes coordenades, la

disposicio de les quals fa que llur punt d'encreuament estigui collocat

a 1'extrem superior de la dreta (per tal d'evitar que el triangle no surti
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invertit, segons el costum d'aquesta mena de representations) i que llurs
gradations s'acomodin als valors de fregiiencia normals de tot epectro-
grama vocalic (vegeu la figura 13, on l'abscissa comensa gels 500 cps.
i l'ordenada pels 200, ates que els sistemes vocalics, en condicions no
excepcionals, solen integrar-se tots dintre, o molt a l'entorn, d'aquestes
dades).

El triangle representat aef es, doncs, producte d'una pronflncia alliada
de cada fonema vocalic del catala coma oriental (figura 13), segons 1'es-
pectrograma de la figura 12. I tal com hem assenyalat mes amunt (§ 22)
a proposit de 1'examen articulatori, si be es cert que les dades del present
triangle tenen per elles mateixes un valor, en principi, no generalitzable,
Bur conjunt ha de reproduir d'alguna manera les bases de 1'estructura
vocalica del catala des del moment que la pronflncia d'aquelles vocals
ens sembli - segons la consciencia de parlants, es a dir, auditivament -
identificable en cada cas com a propia del catala.

III
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Ara : la cadena parlada - allf on viuen i conviuen els fonemes --

es caracteritzada foneticament per unes interrelacions recfproques entre

els elements fonematics que de vegades poden assolir una transcendencia

articulatorio-acustica molt elevada."' Tant els fonemes corn llurs variants

allofdniques respectives son conceptes abstractes i, per tant, llur justifi-

cacio requereix d'haver-los constatats en la dinamica del llenguatge viu.

Un dels nostres objectius primordials es, aixf, no pas de cercar el p u n t

frequencial que correspon a una i concreta - o a qualsevol altre so -,

sing el de marcar el camp de dispersio pertinent del

fonema 1, al costat de la resta d'elements fonematics del mateix sistema,

en totes les seves condicions regulars possibles. Sota aquest concepte se

sot alludir a l'area particular que en una carta de frequencies ocupa el

conjunt de realitzacions normals i regulables de cada fonenia, cadascuna
de les quals, naturalment, no coincideix exactament on el mateix indret

d'una altra, be que es possible. Cada camp de dispersio pertinent de tot

fonema es determinat ensems pel in a r g e d e s e g u r c t a t f o -

n o 16 g i c a equivalent a tot el conjunt particular de frequencies que

separen els camps respectius, en un mateix sistema vocalic, de cada

fonema, per tal de garantir la seva identificacio i d'evitar, pel mateix

motiu, la confusio amb un altre o be la asistematicitat. Cada so vocalic,

doncs, sera interpretat fonologicament segons el camp de dispersio, dins

un marge establert, on el qual Sc situin les lades frequencials dels sous
formants.sfi

27. En el tractament de les mnagnituds acustiques, fixades pets

camps de dispersio de cadascun dell fonemes catalans considerats, operem

d'una manera semblant a la de l'ordre cinema-radiografic. Hem cregut

convenient, ates el nostre objectiu de copsar el timbre vocalic de cada

unitat funcional,87 de fondre en un sol camp de dispersio les dades que

hem aplegat en l'estudi particular dels fonemes i i u on llurs modalitats

U nica i atona, puix que els resultats sempre son molt afins i perque,

65. Es tan elevada de vegades, que pot esdevenir funcional: es el cas de les neutra-

litzacions (vid. supra, § z) que, en catala, ha determinat ]a coexistencia de dos siste-

mes vocalics. Doncs he, entre la maxima distincio - oposicif - i la distincib nulla

- neutralitzacio -, el llenguatge viu ens assenvala una munio de graus intermedis,

susceptibles d'esser sovint regulables (els anomenats allofons).

66. Per a una definicio mes acurada d'aquests conceptes, vegeu ALARCOS, Fonologia

espaiiola, 40.
67. No tenim en compte, doncs, ni la presencia de suprasegments corn ara inten-

sitat (fonologicament rellevant, corn hem vist), to o durada, ni la d'influcncies importants

del context fonetic (ressonancies nasals en contacte amb fonemes nasals, diftongs, trif-

tongs...). L'experiencia ens ha demostrat que, de cara a ]a determinaciO del timbre, llur

influcncia es minima i, per tant, poc rendable llur consideracV) minuciosa.
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en definitiva, no es possible de saber, a partir d'una pronfincia aillada de I

o be de u, si correspon a una modalitat o a 1'altra (cf. supra, § 9).

Al contrari, a presenta una entitat fonetica propia, que la distingeix,

adhuc en una emissio aillada, de qualsevol altre so del catala oriental

(vid. supra, § 11). La natura del seu timbre es determinable sense ne-

cessitat d'intervenir-hi elements addicionals, com ara durada, intensitat

o to. Per aquesta rao fem un estudi especial de l'esmentat so per tal de

trobar la seva situacio relativa enmig dels fonemes del vocalisme catala,

tot considerant ensems els dos sistemes particulars, el tonic i l'aton (vid.

supra, §§ 2 i 9, sobretot).

28. Per a fixar la n o r m a 1 i t a t acustica dels fonemes catalans

hem de partir, com en 1'analisi cinema-radiografica, de les corresponents

invariancies que determina el camp de dispersio de cada fonema. En els

nostres examens, sobre un nombre elevat de casos concrets, hem trobat

els segilents indexs de fluctuacio o limits d'invariancia fregi1encial en els

dos primers formants de cada fonema :

Fl 140 - 260

F2 1.650 - 2.450

F1 260 - 450
g l F2 1.500 - 2.050

r Fl 340 - 510
f F2 1.400 - 1.86o

F1 305 - 46o (590)
c F2 (840) 960 - 1.600 ( 1.780)

a
r F, 430 - 68o

iF2 840 - 1.475

j F1 300-520
F2 68o-I.125

I
F2 235 - 390

l F2 530 - 900

u
F1 154 - 240

F2 315 -625

Doncs be : segons aquesta relacio de frequencies, els dos valors que
pertanyen a cada fonema determinarien, en la carta, unes zones quadran-
gulars que no corresponen a les observacions directes. En la figura 14,
veiem clarament que els camps de dispersio de • i $ no ocupen totalment
les zones expressades per les frequencies repectives, sing part, les rat-
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Ilades, d'acord amb 1'experiencia real del nostre estudi. Cal que procedim,
doncs, a partir dels camps de dispersib real per tal d'extreure'n conse-
quealcies apropdades.

2500 2000 1500 1000 goo 600 3 00
200

Fig. 14
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29. Amb la figura 15 assolim l'esquema total de tots els camps per-
tanyents a tots els fonemes del catala oriental, inclos el so g, que mereix
un comentari particular.

Si en el quadre de frequencies del paragraf anterior hem assenyalat

en a mes valors que en la resta dels fonemes, es perque el camp de dis'
persio total d'aquest so envaeix zones que corresponen a 9, g, a i 9.
Aquests resultats acfistics reflecteixen d'una manera inequivoca la gran
labilitat que caracteritza el so 4 en les seves variants articulatories
(cf. supra, § 23). Vist aixi, son inquestionablement certes les possibilitats

de confusio alli on es produeix confluencia amb altres realitzacions ; pero

conve de matisar, sobre aixo, quelcom mes els fets.

Sobre els quaranta-dos casos que han estat observats, el conjunt

dels quals determina l'oscillacio fregiiencial de 305-590 cps. pel F, i de

840-1.780 CPS. pel F2 - es a dir, el camp de dispersio lnes ample, assenya-

lat amb una linia intermitent -, vint-i-tres incideixen sobre una zona

mitjana particular foneticament buida d'altres realitzacions, dos sobre Ia
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interseccio 4-q, quatre sobre q, sis sobre a, altres sis sobre p i un sobre
una zona asistematica. En total, cal dir que hi ha vint-i-tres casos inequi-
vocs i dinou d'equfvocs. I b6, la distribuci6 de tots els casos marca un
agrupament molt considerable sobre la zona de aning(in, la que correspon

Fig.15 1-800

als casos inequfvocs, mentre que els segons es mostren molt m6s disseminats
en la resta de la zona, d'una area equivalent. Podem. dir, sense cap mena
de dubte, que la n o r in a l i t a t del so c tendeix a concentrar-se ma-
joritAriament dins les frequencies de 305-46o cps. pel Fl i 96o-r.6oo cps.

pel F, o, m6s exactament, dins la zona marcada amb lfnia continua en
la figura i5.

30. A partir d'acf, i tenint erg compte la presencia de nombroses
concomitancies en la realitzacio acfistica de la majoria dels fonemes ca-
talans,66 podern fixar la nOrin al itat acfisti ca ideal dels

68. Admetem, corn hem dit des del principi, la base segons la qual Ia realitzacid d'un
fonema ens es directament recognoscible per l'oida abans de mesurar les seves carac-
terfstiques espectrografiques. D'altra manera, ens seria impossible d'agrupar en les
corresponents especies fonematiques (fonemes) els estfmuls acdstics que genera el con-
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nostres slsteInes vocalics69 considerant el punt geometric mitja que es

despren de cadasctuia de les zones de dispersio determinada per la inva-

riancia fregiiencial dels dos primers formants espectrografics respectius.

Segons aix6, els resultats serien aixi :

F1 = 195 CPS. 540 cps.
=F 2 - 2.050 CPS.

a
1 F2

=
1.125 cps.

FI = 330 cps. F = 400 cps.

1 F = 1.775 cps.z
4

I

2 = 890 cps.

FI = 415 CPS- FI = 300 cps.

F = 1.625 cps.z
P

Iz = 670 CPS.

f F1 370 CPS. 195 cps.
g l

F,
= 1.225 cps.

U
{ I2 = 480 cps.

Amb la figura i6 arril;em, en realitat, a la conclusio basica del nostre

objecte d'estudi. El triangle representat sobre la carta de fregiiencies re-

flecteix i'estructura fonamental del vocalisrne catala oriental mitjancant les

posicions relatives de cadascun dels scus elements fonentatics. En sentit

estricte, la distancia geometrica que cis separa equival a 1'efic,,icia acitstica

que els distingeix corn a diferents. Coin mes allunvats son dos fonemes

quant a llurs elements constitutius, mes facil Cs llur identificacio i, per

tinuum f bnic, a l'hora d'extreure'n unes conclusions cientffiques mitj ancant l'espectrograf ia.
Doncs b6, si provem de rec6rrer el camf en sentit contrari, 6s a dir, partint de les dades
espectrografiques, per tal de veure si elles soles ens identifiquen i ens classifiquen per
fonemes els sons d'una cadena fbnica, els resultats ja no seran els mateixos. En efecte,
disposant sobre la carta de frequencies tots els punts d'incidencia que corresponen en
concret a cada emissi6 vocalica estudiada, la distribuci6 d'aquests s'ofereix gaireb6 cab-
tica. Dit en altres mots, iqui podria restaurar les fronteres fonematiques de la figura 15
si, en esborrar-les, deixavem nom6s els punts que, intencionalment, ens les havien deter-
minades? Nom6s els conjunts de realitzacions dels fonemes i, u es presenten estrictament
independents. Vist aixf, les dades espectrografiques son, paradoxalment, molt menys
exactes que l'oida humana, tan inferior, en canvi, en precisi6 acustica. Falta veure, doncs,
si es tracta d'una conclusi6 evident o d'una impressi6 contradictbria que cal aclarir. El
cert 6s que cap dels casos estudiats ens ha prodult dubtes quant a la seva identificaci6
fonematica a partir de les impressions auditives. En canvi, tamb6 auditivament, 6s gaireb6
impossible d'apreciar la vibraci6 de les cordes vocals o de destriar la frequencia precisa
de cada formant vocalic en particular, cosa que 1'espectrografia resol amb una exactitud
admirable. Aixb ens indica que hi ha un desajustament entre l'oida humana i 1'espectr6-
graf, que ens impedeix de comparar-los en el mateix nivell. Efectivament, 1'espectrbgraf
recull, d'acord amb els seus condicionaments tecnics, unes dades sense intencionalitat
ni selectivitat lingiiistiques, factors que caracteritzen, precisament, els registres de l'olda
humana en activitat prbpiament lingufstica. La realitzaci6 d'un fonema 6s, per a un aparell,
una acci6 energetica que es converteix en una reacci6 determinada i homogenia; per a
l'oida humana, 6s un estfmul destinat a provocar efectes molt heterogenis a ell. Els aparells,
en definitiva, forneixen una imatge plena de suggeriments sobre la natura ffsica dels sons.
Perb mai no podem demanar-los que els entenguin.

69. Barrejant-los, tal com Item justificat al § 27, i, per tant, afegint-hi el so arxi-
fonemAtic p.
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tant, mes dificil llur ambiguitat. I el conjunt de localitzacions particulars

donara, doncs, la mesura de la sistematicitat total en tant que aquelles

estiguin, o no, simetricament disposades.

Aspecte que no queda prou aclarit aci, per tal com la nostra figura

reflecteix la norma individual d'un sol informant, obtinguda per una serie

200

d'abstraccions idonies. Nogensmenys, si repetfem la mateixa operacio sobre

cent o mes individus, dificilment podriem fornir conclusions versemblants

en aquest sentit, mentre ens manquessin dades de confusio sistematica

entre els fonemes, en la parla real.70

Els mitjans tecnics de que disposavem ens han prmmes, per contra,

d'acomplir la tasca estricta de comprovar objectivament que l'estructura

dels sistemes vocalicsi1 en catala oriental es sempre triangular, atesa la

disposicio relativa dels dos primers formants a traves de la pronuncia

apropiada de parlants cultes.

RAMON CERDA i MASSO

Universitat de Barcelona.

70. Problema que apunta Badia en el seu treball citat Les oppositions phonologiques...
71. Talment, que la linia continua de la figura 16 marca l'estructura del sistema

tonic, i la linia intermitent , la del sistema Aton.
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