
LES VOCALS TONIQUES E I 0 EN
EL CATALA DE BARCELONA

ASSAIG D'ANALISI FONOLOGICA DE LA SITUACI6 ACTUAL

I

INTRODUCCI6

i. Proces del problema linguistic

1. Diversos factors indueixen a creure que el vocalisme catala es
troba amenagat per una clivella que s'insinua en la pronunciaci6 de les
vocals mitjanes, les ee i les oo. Insisteixo que 6s quelcom que tot just

s'insinua i que no 6s facil de precisar, taut perque es manifesta a trav6s
de realitats que sovint semblen mancar de sentit, com perque, ni m6s ni
menys que qualsevol altre moviment articulatori, tamb6 aquest sera lent,
molt lent : si prospera, no s'imposara sine despr6s de diverses generacions.
D'altra banda, 1'amenasa no 6s d'avui, peril fins ara encara no ha estat
presa en consideraci6 en tant que problema, malgrat que la mateixa biblio-
grafia ens forneixi dades d'inter&s : diversos treballs monografics, les sin-
tesis de fon6tica historica, adhuc el recull lexicografic d'Alcover i Moll
(el DCVB),' permeten de seleccionar uns quants elements de judici im-
portants. Quan parlo de «proc6sn del problema linguistic, vull dir, dones,
no com s'ha format el « clima de canvi)) dins la llengua, sine com els
treballs de lingiiistica n'han anat prenent consci6ncia. Espero que em sera
perm6s de recordar que hi he dedicat atenci6 creixent en alguns dels meus

I. Citar6 abreujadament aquests dos diccionaris : 1) DCVB = Diccionari Catala
Valencia Balear , d'ANTONI M .• ALCOVER I FRANCESC DE B. MOLL, IO vols., Palma de Ma-
llorca 1930- 1962. - 2 ) DGLIC = Diccionari General de la Llengua Catalana , per POMPEU
FABRA,4 Barcelona 1966. Altres abreviatures bibliografiques utilitzades acf: 1 ) P. FABRA,
Gramdtica de la lengua catalana , Barcelona 1912 (= Gram . 1. cat .). - A. M. BADIA MAR-
GARIT, Gramdlica catalana , 2 vols. Madrid 1962 (= Gram . Cat.). - 3 ) JOAN COROMINES,
Algunes lleis fonPtiques catalanes no observades fins ara, ER, III (1951 - 1952 ), 201-230
(Capitol II: oCanvi d 'o tancada inicial en o obertan , pags. 206-212 ) (= Algunes lleis).
Hi ha, encara, altres abreviatures bibliografiques , que hom trobara a les notes imme-
diatament seguents (2 i 3).
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2 A. SI. BADIA I MARGAR1T

treballs dels darrers temps,` i ara voldria recapitular i aprofundir dins una
materia que no es pas inassa senzilla.

No es exagerat d'afinnar que la bibliografia important sobre el telna
(adhuc sense que hom s'adones que per sota hi havia, latent, un problema
veritablement crucial) se centra inicialment entorn d'un veil article de
Pompeu Fabra, publicat l'any I9o6.' La distancia que ens on separa - ntes
de seixanta anys - ens ha de for veure, antb prou de claredat, les modi-
ficacions que s'han produit mentrestant." La lectura de Particle de Fabra
cs desconcertant, no pas pel metode que hi es aplicat, sing pel contingut
que hi es descrit : d'aleshores ens( tenon establert que on 1'evoluciO do
les cc toniques del catala cal tenir en compte tant tut tractament que
obeeix 1'etimologia (que el mot llatf corresponent tingui c oberta o e tan-
cada, s'enten en llati vulgar), coin tines niodificacions condicionades pels
sons veins (les consonants que es troben on contacte amb Ics cc resultants).
I es de remarcar que, on una epoca que projecta tota inena d'analisi lin-
giiistica on la diniensio historico-evolutiva, Fabra parteix, no do tots dos
origens llatins de les vocals cc, sing dels contactes articulatoris d'aquestes
vocals amb les diverses consonants, classificades pel punt d'articulacit'
(be que, com es natural, distingeix, dins cada grup, totes dues etimo-
logics).

F1s contactes articulatoris han inodificat soviet el timbre que corres-
pondria, segons la linia etimologica. Aixo no es cap novetat, on la lingiiis-
tica romanica : recordent cons ocorre on frances (on hi ha casos de c oberta,
siuiplenient perquc Cs travada), i fins i tot on castella (on enregistrent el

2. Predominio de las rocales abiertas E y 0 en el eataldn de Barcelona, dins RFE,
XLIX (1966), 315-320 [citat aci, abreujadament: Predominio]; Algunes normes de pro-
sodia catalanes, segons les rinses de Caries Riba, dins (Festschrift Walther von Wartburg
zum 80. Geburtstag, 18. Mai 1968#, I. Ilerausgegeben von KURT BALDINGFR (Tubingen
1968), 593-610 [= Algunes normes]; Algunes mostres de les igualacions @ = C i 9 = p
en e1 catald parlat de Barcelona, apareixera dins la Miscellania dedicada a Joseph Al.
Piel [= Algunes mostres]; Phonetique et phonologic catalane, treball llegit el 24 d'abril
de 1968 al (Colloque sur la Linguistique Catalane> (Universitat d'Estrasburg, abril 1968),
apareixera dins les Actes del Colloqui esmentat [= Phondt. et phonol.]; Les oppositions
phonologiques g/g et 9/9 dit catalan dans les rimes des poetes modernes; aquest treball sera
publicat a les actes del XlI Congros Internacional do Linguistica i do Filologia Roma-
niques, tingut a Bucarest, abril de 1968 [= Les oppositions].

3. P. FABRA, Les E toniques du catalan, RHi, XV (1906), 9-23 (= Les E toniques).
4. Crec que val la pena de for constar, ja des d'ara, que Pompeu Fabra transcriu

alguns mots amb una vocal que, si no hi ha hagut error, no correspon a la pronunciacio
d'avui; per exemple: prega i prevere (que ell transcriu, pigs. 16 i 17, respectivament,
amb e oberta, i que avui tenen e tancada en catala oriental - malgrat que prega 6s, avui,
objecte de vacillacio, cfr. §§ 14, ndm. 23; 23). 0 be que, segons ell, hi ha uns quants
mots que son pronunciats fixament amb e oberta (per exemple: sembra, p. 17; crespa,
p. 18) o amb e tancada (per exemple: enceta, p. 10; dea, p. 22), el quals mots, pert, avui
son objecte, si mes no, de vacillacio entre els usuaris de la llengua, quant al timbre d'a-
questa vocal (cfr. §§ 8, num. 13; 14, ndms. 14 i 15; 16, nota 71, punt I).
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LES VOCALS TONIQUES -Es I A BARCELONA 3

mateix fenomen, be que la nova vocal, oberta, no es mogui del camp de

dispersio de l'(lnic fonema mitja anterior e de la dita llengua).

2. Nogensmenys, tots dos factors de 1'evoluci6 de les ee son, corn dic,

desconcertants. Acabo de recordar que es corrent, en la lingiiistica roma-

nica, que, malgrat que cada e evoluciona pel seu propi camf, el veinatge de

sons consonantics alteri el resultat de 1'evoluci6 corresponent. I es, certa-

ment, aixi. Pero, concretant-nos a la llengua catalana , ja d'antuvi cal reco-

n6xer que es sorprenent que la e oberta del llati vulgar evolucioni fona-

mentalment a e tancada en catala, i que la e tancada del llati vulgar, feta e

neutra en tots els dialectes orientals (articulacio que ha romas en balear),

arribi en barceloni - dins, es clar, del catala oriental - precisament a e

oberta (els parlars occidentals no modifiquen el timbre, tancat, d'aquesta

e originaria). I si la via historico-etimologica es bon xic rara, tambe ho es

la via fonetico-articulatoria, que rectifica la primera mitjancant els contactes

articulatoris d'algunes consonants amb la e, pero d'una manera molt poe

sistematica: hi ha condicionaments de veinatge articulatori que han vencut

l'etimologia (com la 1, de manera que la e, seguida de 1, es sempre e oberta,

sigui quin sigui el seu origen), i n'hi ha que no (com la u semivocal, de

manera que la e de la sillaba eu tantost es oberta, tantost es tancada, pero

no d'acord amb el seu timbre en llati vulgar). Aixo ha dut els tractadistes

a una casuistica perillosa, i ha creat una situacio especial, de manera que

no podem explicar comodament les ee partint de 1'etimologia (per les mo-

dificacions articulatories), ni partint de la pronunciacio moderna (perque

l'etimologia exigeix sovint el doble tractament).

Aixi no ens hem de sorprendre que, quan Fabra assaja d'interpretar

l'evolucio de les ee del llati vulgar en catala, empri tan sovint formes d'ex-

pressio hipotetiques i dubitatives ; 5 que ens abassegui amb la mencio
d'excepcions ; 6 que aquest estat de dubte fos normal en les presentacions

5. FABRA, Les E toniques (nomes em refereixo ales pags. 19-23); (un precedent semble
arrcter le passage...s (pag. 19); ((Les groupes... troubleraient ... le developpement...)) (pag. i9);
sSont di fficiles a expliquerc> [i horn insereix uns casos concrets]; u...paraissent etre mi-
savants>; a...aurait souffert l'influence...c>; a...doit peut-Ore son e ...c (pag. 19, n.); (( ...aurait
decide le passage...)) (pag. 20); (On aurait analoguement dans le nom...c> (pag. 20); ccLeur
fonction expliquerait...» (pag. 20); sPeut-Etre faut-il voir dans e ...s (pag. 20); ae se serait
refracte...a (pag. 20); apuis it se serait produit une dissimilation .... ...serait devenu...,
aurait ete reduit...a (pag. 20); «L'ancienne diphtongaison ... expliquerait...x (pag. 20);
ail serait 1'effet..., se serait avance...a (pag. 20); sL'e ...aurait passe...x (pag. 21, n.); a...ne
semble avoir exeree aucune influence...* (pag. 21); (( ... aurait exerce une action ...)) (pag. 21),
sC'est peut-PIre a 1' influence d'un i...c>; sun e se ddvelopperait.... ... il redeviendrait ...; ainsi
aurait-on ...; et it se serait produit.. .; on aurait ...s (pag. 21); a... it serait lie a l'allonge-
ment...; ...la reduction normale serait...; ...auraient donne...; ... on aurait ...s (pag. 22);
a...auraient ete favorises...n (pag. 23).

6. Com que parteix de les consonants amb les quals la e es troba en contacte, i
intenta d'aplicar-hi si es tracta, en cada cas, d'una E oberta o d'una E tancada del Ilatf
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4 A. M. BADIA I MARGARIT

del vocalisme catala de l'epoca ;' que les sintesis de fonetica histbrica pos-

teriors, establertes considerant per separat totes dues modalitats de e segons

el vocalisme del llati vulgar, estiguin plenes d'excepcions per raft dels

famosos contactes articulatoris.' D'aquesta manera, no es rar que hi hagi

contradictions, en el sentit que mots que tenen la mateixa e originaria

tenen, avui, e oberta o e tancada, segons les consonants immediates.'

En fi, tots aquests factors han dut a una situaci6 - la d'avui - on es

facil d'enregistrar una muni6 de contradictions i de confusions entre totes

dues vocals, fins al punt que moltes persones ignoren quina es, en cada

cas, la pronunciaci6 escaient. Aquest es el meu propbsit : d'intentar de

veure quelcom de congruent dins una situaci6 fonetica contradictbria i con-

fusa, d'intentar de descobrir com s'orienta la llengua, de resultes del xoc

entre els trets evolutius, de base etimoldgica, i els trets actuals, de base

articulatbria, d'intentar de detectar si, sota totes aquestes manifestacions

pertorbadores, no hi ha una directriu que arrenqui de la intimitat del sis-

tema dills sons de la llengua.

vulgar, i aixb no os sempre congruent , ha d'enregistrar moltes exceptions . Heus-en acf
algunes: I ) Labials: malgrat el tractament general ( E tancada I latina esdevo e oberta
en catala: cep, rep, etc., o bb: devem, rem, etc.), tenim gep i neu, i fem ('excrement') item,

amb e tancada . - 2) Dentals: malgrat els tractaments generals ( E tancada ) latina esdevo e
oberta en catala: seda , fred, etc., i, inversament , E oberta )latina esdev6 e tancada en

catala: net, etc., o be: bi, ti, etc. ), tenim ret , amb e tancada , i set (numeral ) i esmena, amb e
oberta. - 3) Alveolars: malgrat el tractament general (E tancada )latina esdevo e oberta

en catala: espis, tres, etc., o be: cera , pera , etc.), tenim mes (1. MENSE ), dreea , pesa i desa,

i sever , amb e tancada. - 4) Palatals : malgrat el tractament general (E tancada )latina

esdevo e oberta en catala: consell, orella, etc., o be: empeny, senya, etc., o be: aqueix, flo-

reix , etc.), tenim ell, i llenya , i peix , creix i mateix , amb e tancada. - 5) Velars : malgrat

els tractaments generals (E tancada )latina esdevo e oberta en catala: sec, frega, etc., i,

inversament, E oberta Ilatina esdev6 e tancada en catala: grec, sega, etc.), tenim rega,

amb e tancada, i peca, amb e oberta. Fabra assenyala, encara, d'altres exceptions: per

no allargar ja mos aquesta nota, nom€s dire que els mots seguents son adduits per ell

mateix com a excepcions respecte a les )leis generals (d'acord amb el timbre, obert o

tancat , de la vocal originaria ): ginebre, gingebre , menta, Ilengua , que tenen, tots ells

e tancada, en comptes de ]'oberta que farien esperar. Vegeu, en general, FABRA, Les E

loniques, pags. 9-17.
7. A. MOREL-FATIO i J. SAROIHANDY, Das Catalanische , dins Grundriss der rome-

nischen Philologie, I' (Strasburg 1904), 849; TOMAs FORTEZA, Gramdtica de la lengua cata-

lana (Palma de Mallorca 1915) (1898), pigs. 53-56, 56-59.

8. PIERRE FoucHt, Phonitique historique du Roussillonnais (Toulouse-Paris 1924),

28 ss.; HEINRICH KuEN, El dialecto de Alguer y su posici6n en la historia de la lengua

catalana , A OR, VII ( 1934 ), 81-123; A. BADIA I MARGARIT , Gramdtica histbrica catalana

(Barcelona 1951), 130-134, 137-141; FRANCESC DE B. MOLL, Gramdtica histbrica cata-

lana (Madrid 1952), 67-78, 84-92.
9. Un parell d'exemples, prou significatius : encin ( forma verbal , derivada d' i n -

c e n d i t) i encis (forma de participi , d' i n c e n s u ) tenen sempre, en Ilatf, E brew

(os a dir, E oberta en llatf vulgar); malgrat aixb, els derivats catalans tenen e tancada

(encEn ) o e oberta (encis); pes (del llatf p e n s u ) i pesa (forma verbal, derivada de

p e n s a t) tenen sempre, en llatf, E llarga ( os a dir , E tancada en llati vulgar); malgrat

aixb, els derivats catalans tenen e oberta (pes) o e tancada (pesa).
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LES VOCALS TONIQUES .Ei I too A BARCELONA 5

3. En el camp de les oo, les coses han estat molt menys mogudes.

1~s natural , per tal com la linia etimoldgica es molt mes Clara , tant per
a la o oberta del llati vulgar, corn per a la o tancada, de manera que totes
dues oo mantenen en general l'articulaci6 originaria (em refereixo, com,
en general , a tot el treball, al catala de Barcelona). Tampoc els contactes
articulatoris no tenen per a les oo una influencia modificadora de 1'evo-
luci6 fonetico-etimoldgica tan remarcabie com la que hem vist que tenien
per a ids ee. Per aixd die que hi ha hagut menys pertorbacions.10 Nogens-
menys, com veurem (es, precisament, un dels objectius d'aquest treball),
tambe les oo s6n, avui, ocasi6 de vacillacions i de contradiccions en la
pronunciaci6 mes current. Penso que, per rah que les oo no presenten. en
catala, cap evoluci6 encreuada del llati al rom^nic, ni una casuistica tan
complexa provocada pel veinatge de consonants en contacte, la situac16
actual de les oo ens pot ajudar molt, per aixd mateix, a veure-hi clar en
una matcria que, en el cas de les ee, forneix moltes dades que desorienten :
aixi , si les oo tambe s6n, avui, objecte de vacillacions, de confusions i de
contradiccions, malgrat que es tracti d'un estat menys motivat (taut del
punt de vista fonetico-historic, com del fonetico-articulatori), aixd voldra
dir que les pertorbacions en la pronunciaci6 de les ee i de les o0 obeeixen
causes intimes, que es troben a l'estructura profunda del sistema. Un pas
important, en aquest terreny, fou fet per Joan Coromines, amb 1'esta-
bliment de la Ilei d'obertura de la o tancada del llatf vulgar, que esdeve
0 oberta, sota unes condicions determinades.1' L'autor encara hi cerca,
com die, unes condicions determinades (d'etimologia, de posici6 - ini-
cial - dins el mot), perd de fet ha adduit una bona collecci6 d'exemples
que palesen una necessitat, dins el vocalisme catala, d'obrir vocals, d'a-
conseguir formes vocaliques mes perceptibles, d'elevar, pel cant6 de les
vocals, la sonoritat del sistema total de sons de la llengua.

Aixi es com penso que s'ha product el que anomeno proces del pro-
blema linguistic. De mes a mes, cal tenir en compte la realitat del sisterna
fonoldgic (§§ 4-5). Tenim una serie de dades, que ens fan veure la im-
portAncia linguistica de les vacililacions vocaliques (§§ 6-21, i 26), quelcom
de llur extensi6 geografica fora de Barcelona (§ 2z), i llur expressi6 mes
acusada en els nivells mes populars (§§ 23-24) ; mes encara : la relaci6 amb
altres llengues ens permet de comprovar l'orientaci6 cap a una obertura
articulatdria (§ 25). Aquests son els fets. Coneguts els fets, almenys en
la mesura que avui en es possible de concixer-los (els details concrets
ens abasseguen i ens impedeixen o obstaculitzen de veure'n la directriu),

io. FoucH&, Phondt. hist ., 44-45; 53-54; KUEN, El dialecto de Alguer, 81-84; BADIA,
Gram . Kist. cat., 144-147; MOLL, Gram. hist. cat., 84-89.

II. COROMINES , Algunes !leis, 206-212.
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G A. :11. BADIA I MARGARII'

assajare d'escatir-ne les causes , que no son , per a mi, d'ordre socio-lin-

giiistic (§ 27) ni dialectolcgic (§ 28), sing quo sorgeixen de la mateixa es-

tructura de la llengua (§§ 29-31).

2. Sistcina de set vocals

4. 1^s sabut que les vocals catalanes constitueixen un sistema trian-

gular, de quatre graus d'obertura, i dividit on articulacions anteriors i ar-

ticulacions posterior, llevat do la a, que no es anterior ni posterior, per

tal corn es troba al vertex de totes dues lfnies articulatorics.'=

Heus-en aci la representacio :

antcri.ors posteriors

ter grau i

2°" gran

3Cr grin

4`t grau

e 4

@ 9

U

Com veiem, hi ha un sol fonenla del grau de mes obertura : el fo-

nema a. En efecte , les difercncies articulatories quo es produeixen dins

el camp de dispersio de la vocal a, en la lnia anterior ( a palatal) i en la

linia posterior ( a velar), no son mai significatives : no son mai sine meres

varietats fonetiques d'un '1nic fonema a, que per aixo fern figurar al

xcrtex do totes dues lfnies. No cal dir que els casos do i oberta son rca-

litzacions concretes del fonema i, i els casos do it oberta 11o son del fo-

nema u. Aquests nlatisos d'obertura no son funcionals en cap cas, i son

regulats mecanicament pels contactes amb els sons immediats.

Hi 11a, doncs , set fonernes vocalics on catal^r ; cadascun Wells es inde-

pendent de tots els altres on la mesura que no es cap dels restants , la qual

cosy recta clara si mirein series do set plots que nomes difereixin per la

vocal que, essent diferent per a cada mot, assegura el seu valor funcional

singularitzador . Un exemple tipic pot esser el segiient :'3

12. E. ALARCOS LLORACH, El sistema fonemdtico del cataldn, uArehivumo III (1953),

135-146; La constituci6n del vocalismo cataldn, uStudia Philologica: Homenaje ofrecido a

Damaso Alonso...n, I (Madrid 1960), 35-49. En aquest paragraf em baso especialment

damunt el meu treball Phonet. et phonol., § 13.

U. Les definicions entre cometes senzilles (`...') son tretes del DGL1C. Les ver-
sions castellanes, entre cometes dobles (u...u) son merament orientadores.
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LES VOCALS TONIQUES .Es I .O, A BARCELONA 7

i) sik - sic 'mot llatf que, en una transcripci6, es posa entre parentesis, al

costat d'un mot equivocat o inintelligible en el text, a fi que el lector no atri-

bueixi la falta al transcriptor'.

2) sgk - ccc 'privat del sentit de la vista, orb' (cast. ciego) = sec 'senyal

que testa en una roba, paper, etc., que, quan plegat, ha estat sotmes a una pressi6'

(cast. plieguc).

3) sgk - sec 'mancat d'humitat, d'aigua o vapor d'aigua, sense suc' (cast.

seco) = sec, present d'indicatiu del verb seure: cast. (yo) estoy sentado.

4) sak - sac 'receptacle de roba, ordinariament de xarpellera, fet doblant-ne

un tros rectangular, cosint els voravius i deixant obert un costat, que forma

la boca, la qual es reforca fent-hi un doblec' (cast. saco).

5) spk - soc 'calcat fet d'un sol tros de fusta buidat perque s'hi pugui ficar

el peu' (cast. zueco); 'soca, tros de soca, separat de 1'arbre' (cast. tronco).

6) spk - soc, present d'indicatiu del ver esser: cast. (yo) soy.

7) suk - suc 'liquid contingut en certs teixits dels cossos organitzats..., d'on

pot extreure's per pressi6, cocci6, etc.; per analogia, liquid que es despren d'un

cos, comparable als sues dels animals i de les plantes' (cast. jugo, zumo).

Es tracta de set mots ( deixant de banda els homonims , corn cec = sec)

que tenon significats diferents : sic / cec = sec / sec / sac j soc / s6c /

suc. En tots ells, Punic element d'identifieacio es el timbre de la vocal.

La resta ( la s- inicial , la -k final ) sona sempre de la mateixa manera.

Tenim aci una prova del valor fonernatic i funcional de les set vocals

catalanes : n'hi ha prou de substituir una vocal d ' aquestes per una altra

qualsevol de les sis restants , perque el sentit de la paraula canvii siste-

maticament.

De tot el que precedeix es evident que les dues cc ( oberta i tancada)

sdn dos fonemes diferents i que tambe ho son les dues oo (oberta i tancada).

Hi insisteixo perque es tracta d'una constataci6 fonamental per al terra

d'aquest estudi, i, de mes a mes , perque, llevat dels casos que porter

accent grafic, una sola grafia (e, o be o) serveix per a expressar dos fo-

nemes diferents : e, oberta o tancada en el primer cas , i o, oberta o tan-

cada, en el segon ; aixi, pebre es pronuncia amb e oberta , mentre que llebre

to e tancada ; o be : pobre to o oberta, pero sobre to o tancada . Cal tenir

on compte , encara, que la influencia del castella oficial indueix a creure

que on catala, com en castella , no hi hagi d'haver diferencies significatives

dins els fonemes vocalics d ' articulaci6 medial : aixi, en castella, seco i lego

tenon la mateixa e (la e mitjana , amb tendencia a tancada , tfpica del cas-

tella), pero els mots corresponents en catala tenen, una vegada e oberta

(sec), i una altra , e tancada ( 11cc) ; semblantment, en castella, els mots

toca i boca tenen la mateixa o (mitjana, gairebe tancada), pero llurs corres-

ponents catalans tenen o oberta ( toca) i o tancada ( boca), respectivament.
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8 A. M. 8A0IA I MARGARIT

3. Els aparells mfnims9

5. Rs sabut que la fonologia es val, per a subratllar el valor fun-
cional dels fonemes, del metode d'encarar mots que nomes difereixin per un
so, el qual, atcs que es el que to la clan de la distincio, s'acredita, per
aixd mateix, corn a fonema. Rs el que hem vist suara amb les diferencies
entorn de s-k (§ 14 ). Voldria recordar, ara, uns quants exemples de
aparells minims de diferencia» entre mots que sols es distingeixen de Ilur
corresponent perque allo que en un dels mots aparellats es una vocal oberta
(e o o) en 1'altre es una vocal tancada (e o o, respectivament). ls, una ve-
gada mes, una prova que 9/9 i q/q , ultra sons diferents, son tambe fonemes
diferents. A continuacio insereixo, entre molts mes que podrien figurar-hi,

una vintena d'exemples de les oposicions 9/9, i una vintena d'exemples
de les oposicions 9/g,14 per ordre alfabetic dels mots que contenen les
vocals obertes corresponents : Is

a) Exemples de l'oposicio Q/c:

Mots amb Q oposats a Mots amb

I) be aoveja* be obien* = ve "viene*

2) bec s(yo) bebo* bee opieo* (de ave)

3) ceba tcebolla* seva osuya*
4) cens oeenso* sents "(td) sientes*

5) deu •diez*, o(tu) debes*, omanan- diu edios*

tial*)

6) dolent" idoliendo* (gerundi) dolent omalo*

7) le "fe* /er ohacer*

8) mes'' "metido* (participi) mes omas* _ ,nes "mes* (de l'any)

9) meu omaullido* meu omIo*

io) net olimpio* net onieto*

II) 'neu1s o(vosotros) vais* neu onieve*

14. Comp. Predominio, 316-317; Algunes mostres, § 1; Phonff at phonol., § 13;
Les oppositions, § i. Vegeu tambe FABRA, Gram. 1. cat., 468 (nota) i 473 (nota).

15. Per a estalviar espai, en comptes de transcriure la significaci6 dels exemples,
em limito a consignar-ne una equivalencia, merament orientadora, en castell3. Si no
hi ha indicaci6 especial, cal entendre que tots els exemples inserits figuren dins el DGLIC.

16. Aquest gerundi es pronuncia amb a oberta, vegeu, entre altres, FABRA, Gram.
1. cat., § 57, p. 75; i BADIA, Gram, cat., I, § 163, PA9. 315.

17. Verb arcaic, perb completament normal en les formes prefixades (admes, re-
mPs, tramps , etc.).

18. Afbresi d'aneu, que apareix molt sovint, sobretot en la forma corresponent

d'imperatiu. Per a la e oberta, vegeu FRANCESC DE B. MOLL, La flexi6 verbal en els dialec-

tes catalans , AOR, V (1932), 11.
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12)

13)

14)

15)

cec •ciegor

pera (fruita)
res •nada,
sec •(yo) estoy sentado,
seu = seu 4(e1) esta

Pere •Pedros
rds •rezos
sec =
seu

9

16) to to •(el)
17) valeni" •valiendo► (gerundi ) valent •valientes
18) ven •(e1) vende, ben •bien, (proclitic) = vent evientos
19) venen • (ellos) venden, venen •(ellos)
20) vent 4(¢1) Vence, = vens •(W) ven- vents •vientos► = vans •(tiS) vieness

des,

b) Exemples de l'oposici6 9/9:

Mots amb 9 oposats a Mots amb 9

bola = vota •(el) vota,
com *Como*
cop

cova •cueva,

dona • , dons •mujeres,
font •fuente,
fora «fuera, (adv.)
joc
moc •(yo) muevos

mol •(el)

mora (fern. de mono)
os (i pl. ossos)

pols (pl. de pol)

rossa

so

soc
son
sou

tort •(61) tuerce,

vot •voto,

biota •(la pelota) salts,
c6m •dornajo,
c6p 'mesura de capacitat'
cova *(la gallina) empolla,
d6na •(el) da,, d6nes •(tfi) dass
/on •(el)

f6ra •(61) fuera o fueses
j6c 'lloc on dormen les aus'
m6c
molt •mucho,
m6ra (fruit)
6s (i p1. 6ssos)

pols (fem.), •pulsos (masc.)
rossa (fem. de ros)
s6 •(yo)

s6c •(yo) soy,

s6n •(ellos) son,
sou •(vosotros) sois,

tors atorso,21

bot

19. Igual que per a doleni (exemple num. 6).
20. Forma menys estesa, perb no inusitada, de la I.• pers. del present del verb

dsser.
21. El DCVB no en transcriu la pronunciaci6. Sentit amb vocal oberta i amb

vocal tancada, b6 que sembla que la primera predomina. En aquest sentit, tors s'oposa,
aixi (si m6s no per la seva vacillaci6) a tore, que t€ fixament o oberta.
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II

ELS FRTS

i. Blanca de f ixesa del timbre vocalic en

mots 11ereditaris

6. Les allusions que he fet a la manca de fixesa en les oposicions

9,/9 (§§ 2-3) no feien sing prenunciar el tema central d'aquest treball,

com ho anirem veient a continuaci6. Hi ha, pero, el perill sabut : en

posar on relleu els casos de vacillacid, i adhuc de confusi6, entre Q/g i

entre 9/9, pot selnblar que les excepcions pesin mes, quantitativament,

que el tractament general. Cal acceptar, doncs, que les vacillacions i les

confusions entre les vocals mitjanes seran, acf, objecte d'atenci6 d'una

manera desproporcionada. Per aixo voldria insistir que les oposicions

g/g i 9 /9 es compleixen, on general, amb fixesa. S'hi compleixen gairebc

sempre en els casos de «parells minims),, coil els esmentats (§ 5), i fins i

tot podrfenl afegir que s'hi compleixen per forca, per tal com, si no, no

ens entendrfem (en dir la d6na no puc voler dir cast. (la mujer)), sinb una

forma verbal del verb donar, cast. u(el) la da))) (aixo no obstant, vezeu

rues avail § i9). Honi podria remarcar que els ))parelis minims)), essent

on nombre crescut, adhuc considerable, no pesen per() relativament molt

dins un conjunt de mots molt mes considerable. Pero es que, de mes a

mes, les oposicions g/g i 9/9 tambc es compleixen, on general, amb fixesa

fora ja dels ((parells minims)). Un mot com setre nomcs es pronuncia pertot

aulb e oberta, per mes quo no s'oposi significativament a cap altre (que es

pronuncics amb e tancada) i mevva nomes es dit amb e tancada, com roca

tc sempre o oberta i boca to sempre o tancada. I aixo fins al punt que

sorprendria de sentir score amb e tancada, o meva amb e oberta, o roca

amb o tancada, o boca amb o oberta. Segons coin, pronunciats aixi, aquests

mots no serien ni tan sols compresos. Aixo es aixi, i hi insisteixo perque

no pugui semblar precisament que on valoro poc la fixesa.12

Tanmateix, malgrat tot el que acabo de dir, el catala modern dona

mostres de confondre, si mes no a Barcelona, totes dues ec i totes dues oo,

i mes sovint que no sembla. Com ja he dit on una altra Banda," la contra-

diccid entre tin sistema que selnbla ben establert i la dita confusi6 es

sorprenent. Pero no hi ha mes remei que reconeixer-ne la realitat el

catala parlat a Barcelona practica de vegades les confusions g - e i q = 9.

22. Algunes mostres, § 2.

23. Algunes mostres, § 3.
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Un examen parallel de les vocals ee i oo dins les rimes dels poetes modems

in'ha dut a una conclusio semblant; be que no m'he mogut de vuit poetes

(Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Josep Carner, uGuerau de Liostn,

Josep Al. Lopez-Pico, Josep M. de Sagarra, Caries Riba i Salvador Espriu),

diversos factors (llur significacio, llur categoria, Bur obra poctica, llur

preocupacio idiomatica, etc.) permeten de generalitzar. I be, tots ells

i:resenten confusions 4 = e i 9 = 9, o be han emprat, en rima, mots de

pronunciacio dubtosa o equfvoca.24 Els poetes, de qui acostumem de dir

que posseeixen el sentit de la llengua, a qui recorrem sovint per comprovar

si un tret expressiu ha d'esser considerat genuf d'un punt de vista norma-

tiu, -els poetes, dic, ens indueixen a creure que, realment, hi ha alguna

cosa que no funciona, dins el sistema vocalic del catala (que, si mes no de

moment, redueixo - en aquest treball - at barcelonf).

Pero, com es facil de comprendre, la presumpta clivella en el funcio-

nament del vocalisme no resta limitada a les rimes dels poetes. Si considero

important el fenomen es perque les irregularitats en les rimes son 1'indici

pel qual podem inferir confusions i vacillacions vocaliques en la llengua

comuna. I es ben be aixf. A Barcelona, si hom afina be l'oida i hi para

atencio, s'adona aviat d'un bon nombre d'irregularitats en la pronunciacio

de les vocals : mots que, per raons etimologiques i de fonetica historica,

haurien de tenir e tancada, poso per cas, son pronunciats amb e oberta, i

at contrari ; semblantment ocorre amb la o tancada i amb la o oberta. De

mes a mes, puc adduir el testimoni de molts catalans de soca-rel (vull dir

no immigrants) que m'han preguntat ades ades com cal pronunciar tal

mot o tal altre (entre molts mes, ho recordo, per exemple, de llesca,

scmbra, exhorta, espona), tot referint-se sempre a casos, corn els esmentats,

de les vocals mitjanes ee i oo.25

7. Les susdites irregularitats palesen fins a l'evidencia que, per a

molta gent, no es clar, quant a bon nombre de mots, si tenen e oberta o e
tancada, o si tenen o oberta o o tancada. I, en efecte, els podem sentir
pronunciats de totes dues maneres. Es tracta de vacillacions en el vocalisme

que no son, sens dubte, dels darrers anys (§ 27). Tampoc no son, pero,
molt antigues, si mes no en llur manifestacio cristallitzada en pronuncia-
cions contradictories i confusion Aries. Des d'aquest angle, sembla que
poclem afirmar que la situacio s'ha agreujat en els gairebe setanta anys
d'aquest segle ; les dues darreres lfnies de Particle de Pompeu Fabra de
l'any igo6 diuen aixf : ((On constate des hesitations analogues [entre
@!g i entre y/9] Ineme parmi les mots d'origine populaire, mais elles

24. Les oppositions, passim.
25. Algunes mostres, § 3.
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no sont pas frequentesu.:6 Si recordem la independencia amb que Fabra

assenyalava d'altres defectes de la llengua (nomCs tin exemple : la pronun-

ciacio sorda tx per la sonora tj on viatge, metge, etc.)," comprendrem que,

s; les confusions @ = g i q -- p haguessin tingut les dimensions que tenon

avui, no s'liaurien alliberat de les critiques del mestre. Conn ho hens vist

per les ratlles que n'acabein d'esnnentar, no Cs que Fabra no reconegues

l'existencia d'algunes vacillacions, pero Cs ben clar que considerava que

n'hi havia molt poques, i que on cap moment les proportions del fenomen

no preocupaven massa. Aixo significa, corm deia suara, que fa setanta anys

el fenomen no havia cristallitzat en Imes formes computables ; quart a

l'origen i a Les arrels de tots aquests comportaments vocalics, crec, pero,

quo sun molt llunyans (comp. §§ 29-31)•

SC que hom podra objectar-nie : ((Tot aixo Cs simplement que nioltes

persones no pronuncien be. D'altra banda, tanipoc no en tenen la culpa.

Si pogucssini ensenyar he la llengua...)). I concloure : ((Per tant, aixon Cs

suscitar, sense necessitat, un problema que en definitiva nomes pot perju-

dicar la inateixa llenguau. I no Cs pas que jo m'inventi aquesta objeccio,

que ni'ha estat posada mes d'una vegada, en exposar jo oralnnent, i a

grans trots, el fenomen que estudio aci.

En primer lloc, haig de dir que la base d'aquest treball son uns quants

fets. Hi parteixo, doncs, d'unes dades de pronunciacio, recollides totes

a Barcelona, en els darrers temps, de manera que, tot escoltant pel carrer,

tothoin on pot comprovar facilment l'existencia. Aixo vol dir que nn'he

csforcat a evitar en tot moment la reaccio del ((gramatic)) (que postula

corn cal pronunciar), per adoptar sistematicament la del cdinguistan (que

observa coin horn pronu.ncia).28

En segon Iloc, no Cs pas que Les persones alludides no pronunciin he.

26. FABRA, Les E toniques, 23. Tanmateix, serif bo do recordar que, a fi de segle,

ja hi havia qui havia remarcat la manca de consistencia de les oposicions entre vocal

oberta i vocal tancada. Mila i Fontanals, per exemple, en parla, l'any 1875, dins cis Es-
tudios de lengua catalana. I els autors del tractat de catala dins el Grundriss de GR63ER

(A. MOREL-PATIO i J. SAROIHANDY, cfr. aci, § 2, nota 7), se'n feren resso. Despres d'as-
senyalar que les EE tenen una evoluci6 en certa manera desconcertant, i que les oo son

mes fidels a l'etimologia, afegeixen: Der Unterschied zwischen den offenen and geschlosse-
nen Vokalen ist nicht ganz so merklich wie im Franzosischen and die Dichter haben zu

alien Zeiten, gleich den italienischen, aber wohl aus andern Griinden, q oder g mit den
betrcffenden offenen Vokalen reimen lassen. Milli i Fontanals hat... eine Lange I.iste
von Wortern mit betontem o and e, nach ihrer Qualitilt geordnet, zusammengestellt;
seiner Mcinung nach ware e im allgemeinen offencr, o geschlossener Vokal. Aber es gieht
zahlreiche Ausnahmen von dieser Regel, and man erkennt nicht immer den Grund fur

die Begunstigung des einen oder anderen Vokals in der Aussprachea (pag. 849). Es evi-

dent que avui no ho diriem aixf, pero es interessant de constatar que, per a algu, el feno-

men ja tenia, fa prop d'un segle, una certa entitat.
27. Per exemple, FABRA, Gram. 1. cat., § 5, pag. S.
28. Algunes mcstres, § 4.
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Aquest retret pot valer per a uns quants exemples concrets.29 Pero en la
majoria dels casos no es tasca facil d'establir si la pronunciacio correcta
ha d'esser amb vocal oberta o amb vocal tancada : coin hem vist (§§ 2-3),
en catala s'encreuen els criteris de fonetica historica amb els de fonetica
articulatoria, de manera que sovint es dubtos de dir coin caldria pronun-
ciar un mot determinat : els mateixos especialistes no es posarien d'acord,
i, de fet, no sempre tots pronuncien de la mateixa manera. Som molt lluny
de tenir, ben establerts, uns criteris prosodies clars, en aquest terreny.

Tanmateix, hi ha mes, encara : fins i tot si la pronunciacio procedent

en cada cas fos sempre molt clara, d'un punt de vista cientific, de tal

inanera que per a la prosodia normativa ja no hi hagues dubtes, encara

aleshores tindriem posat un problema de pronunciacio del catala, ja que

es evident que molta gent no distingeix sempre entre vocals obertes i vocals

tancades, en una serie de mots concrets. El funcionament de les llengiies

no va, en general, de dalt (l'Academia) a baix (la massa parlant). Si hi ha

quelcom que mina factual sistema vocalic del catala (i es aixo el que

observo d'un temps ensa, i el que intento de fer veure aci), 1'6nica conse-

gd6ncia positiva que treuriem d'establir una pronunciacio correcta seria

d'alentir el ritme de propagacio i de consumacio del fenomen detectat ara,

tot just en els seus inicis (i aixo, deixant de banda que som dins un cercle

vicios : si ens costa tant d'establir la pronunciacio correcta, es perque hi
ha quelcom que mina, corn die, el sistema).3"

29. Precisament en alguna banda (per exemple: Phonet. et phonol., § 13) he pro-
pugnat, i acf ho reitero, que els diceionaris catalans - penso concretament en el DGL1C -
consignin sistematicament, per a totes les ee i oo toniques (que no duen accent grafic)
si han de pronunciar-se amb vocal oberta o tancada. Aquesta mesura, tan desitjable, no
portaria dificultats greus en un nombre determinat de mots. En canvi, per a molts d'altres,
la tasca no seria pas senzilla, com die a continuaci6. Pero crec que la mesura es tan desit-
jable, que valdria ]a pena d'incorrer, en algun cas, en possibles solucions no prou justifi-
ficades cientfficament, si aixf tenfem establerta, amb fixesa, la pronunciacio correcta.
Tot aixo, mirant de cara endins. Quant als avantatges d'una tal fixaci6 per als qui aprenen
el catala des d'altres llengiies (immigrants, estrangers, etc.), seria perdre el temps de
glossar-los.

30. Prou s'escarrassaven els erudits i els gramatics del segle xviii, a Franca, a fer
fer la distinci6 entre ll/y, i a fer pronunciar «familles i no afamiyea. No en van treure res,
malgrat que el sistema consonantic era mes logic i mes congruent abans de la iguala-
ci6 11 = y. Un altre exemple, ben actual: l'Academia Espanyola, malgrat els potents
recursos contemporanis (escola, premsa, radio, televisi6), es incapac d'aturar el aieisme*
(11 == y); i tan comode que es, de distingir, en castella, entre ahalla/hayas! La distinci6
fora, certament, comoda, pero es evident que la llengua, que no se sent regida precisa-
ment per la comoditat ni per la logica, cerca d 'altres camins . Tambe seria molt util de
distingir, en catala, entre (ell) beu (cast. ,bebeo) / (ell) veu ( cast . ave,), i no se que s'hagi
acudit a ningu de proposar de restablir la distinci6 entre b/v. Les llengiies no son gover-
nades per les academies; son les academies que, atentes a les directrius que orienten les
evolucions de les llengues, cerquen d'interpretar-les, i, en la mesura que els es possible,
les canalitzen.
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]s ja hora do reportar els fets.S1 Insereixo, a continuacio, uns quants

exemples de mots amb e i amb o, que he sentit pronunciats, a Barcelona,

tines vegades amb vocal oberta, d'altres amb vocal tancada. Soria absurd

de pretendre que els casos quo inserire son una llista completa, ni de bon

tros. Jo mateix posseeixo molts mes materials. Pero espero que, amb els

que ara publico, n'hi haura prou per a for veure la realitat do les confu-

sions, o, almenys, de les vacillacions, entre q/g i entre 9;0• D'altra banda,

el fet d'enregistrar uns casos de confusio vocalica es independent, ara, do

1'extensi6 social del fenomen ; nogensmenys, be que no puc precisar si

aquesta es de major o menor grau, m'ha semblat que convenia que n'ano-

tessim 1'existencia, encara que arribes a esser, on algun cas, poe estesa.

La presencia d'un mot dins les llistes que seguiran vol dir que em consta

que hi ha qui hi practica la confusio, perquc jo mateix l'he constatada,

i no pas una cola vegada.12 Transcric, a continuacio, series d'exemples

de vacillacions i do confusions entre g - g (primer, partint dell que tenon

t oberta, § 8 ; despres, dels quo tenen e tancada, § 9 ; hi afegire, encara,

alguns casos trets de la conjugacio, § io)," i entre p p (primer, els do

c oberta, § ii ; despres, els de o tancada, § 12).°'

31. Es del tot impossible de transcriure la llista completa dels exemples que tinc

recollits. Entre tots els casos (general, §§ 8-12; formes rizotoniques dels verbs, §§ 14-15;

mots savis, §§ 17-18) posseeixo uns tres-cents exemples de paraules o formes verbals

amb e i amb o tdniques, en les quals he sentit, reiteradament, confusio de timbre vocalic,

o, si mos no, he advertit vacil•lacio en la persona. Tots els casos han estat recollits a Bar-

celona. D'altra banda, no puc deixar d'adduir un nombre relativament elevat de casos,

per tal coin ells forneixen la base de tot el treball. Amb tot, em veig obligat a limitar-ne

les llistes. Ates que, dins el cas general (§§ 8-12), dono els materials separant els de vocal

oberta acorrecta» i els de vocal tancada «correctal, i que son mes nombrosos els que,

tenint e o o tancada, son sentits amb vocal oberta que no a l'inrevOs (cfr. § 13, nota 56),

n'hi incloc 15 de e oberta (§ 8), i 25 de e tancada (§ 9), aixf corn 15 de o oberta (§ ii),

i 25 de o tancada (§ 12). Corn que ja n'he donat a coneixer alguns exemples en una altra

banda (cfr. Algunes mostres, § 5), procure, en principi, de no inserir exemples qua ja hi

figuren (alli foren 20 casos de totes dues ce i 20 casos de totes dues oo - la meitat, doncs,

que acf -). Haig de dir, pero, que no he procedit sempre aixf, tant per no deixar de

reproduir acf els casos que considero mes caracteiIstics i mos sovintejats, coin per rao del

retard amb que sembla que apareixera l'altre treball.

32. Algunes mostres, § 4.

33. Es cractara, en aquest grup, duns quants casos de verbs, uns en relacio amb el

tema verbal (coin feia, etc.), d'altres propiament de desinencies verbals (en formes con-

jugades, en gerundi), etc. Les manifestacions mos importants del fenomen, en el terreny

del verb, apareixen a proposit de les vocals arizotoniques, i aixo sera objecte d'un capitol

especial (§§ 13-15).
34. Algu pods preguntar-se: si es tracta de confusions g = g i p = 9, acorn podem

partir de mots que tenon la vocal oberta o tancada? Cal fer algunes distincions: hi ha

casos que son gairebe universals de vocal oberta (o tancada), i, malgrat que hi hagim

constatat confusions, no hi ha dubte sobre Ilur atribucio. D'altres, certament, posen

veritables problemes de classificacio: en general, parteixo de la pronunciacio anotada

dins el DCVB, (encara que de vegades la discuteixo), o de la que sembla predominar

a Barcelona; en menys ocasions tinc en compte les conditions etimologiques. Sera bo,
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S. Casos de confusib en mots que tenon e oberta :

i) concebre . El DCVB transcriu 4, pert totes dues ce coexisteixen a Barce-

lona (= B.).

2) conreu . DCVB q. Sentit tambe e.
3) crepe. El DCVB no n'indica la pronunciacib, be que l'ortografia ens diu,

explfcitament , que es una e oberta. A B. hom hi sent, d'una manera indistinta,

totes dues ee. Es un gallicisme que te, originariament, vocal tancada (fr. crlpe).

que ha sofert, pert, el tractament caracteristic dels manlleus al catala (§ 25).

4) deixeble. DCVB: c. Aquesta sembla ]a vocal mes procedent, per raons

etimolbgiques (llati d i s c i p u l u to f, So es e tancada); peril la pronunciacib

mes estesa , gairebe universal, a B., es amb V.

5) esplet. DCVB: Q. Sentit, p. e. en lectures amb veu alta, amb 4 i amb s.

Josep Carner fa rimar espleta :: quieta (Q) (Les oppositions, § i9).

6) hebreu. DCVB: g. A B., pert, hom sent totes dues ee (pensem, p. e., en

lectures bfbliques).

7) idea. El DCVB, que addueix la e. per al valencia, dona 9 per a] mallorquf

i per al barcelonf. A B. la q sembla predominar.as

8) lleure (subst.). DCVB: g (i la mateixa g es atribuida al verb lleure). Cas

tipic de vacillacio en bare., on hom sent totes dues cc.

9) percebre. DCVB: it. Sentit amb totes dues cc.

io) pleta. DCVB: 9. Sentit tambe amb g.

ii) re (nota musical). El DCVB diu que la e es oberta pertot arreu, dins

el territori de la llengua catalana. En realitat hom hi sent, a B., totes dues ee.

Potser, si cal primf ilar, dirfem que acf passa quelcom semblant a la o de do (tambe

nota musical, cfr. § 12, num. io), be que d'una manera forga menys accentuada.

Com a nom de la nota, solt, sembla predominar-hi la g , mentre que, en curs de

frase (o p. e. en un titol: concert en re per a llauta i orquestra), un hom diria que

aleshores es la e oberta la que hi sentim mes sovint. Pero es molt poc precis.

12) romesco. DCVB : g. La a predomina a B.

13) sembra (subst.). Es un exemple caracterfstic de la distribucie de la E

tancada llatina: 9 (occid.), g (or.), 4 (mall.). La e oberta barcelonina d'aquest mot

ja fou assenvalada per Pompeu Fabra (cfr. § 2, nota 4). A B. hom sent totes dues ee,

be que la g sembla predominar-hi. Cas tfpic de vacillacio en les rimes dels poetes.

Josep Carner: sembra : : setembre ( e) novembre ( e) :: sembra (Les oppositions, § i9);

,Guerau de Liosts>: setembre (g) :: sembra :: fembra (c) (id., § 23); J. M. de Sagarra:

novembre ( e) :: sembra (id., § 32).

14) ver , vera. Cal dir d'entrada que es un adj. poc emprat, a B. (hom hi diu

sobretot verdader, que per cent no es al DGLIC; hi ha, de mes a mes, vertader, veri-

table ). En lectures en veu alta horn hi pronuncia generalment g. En canvi, el

DCVB transcriu 9 (i dona la notacio vo, tambe, doncs, sense la -r). Segons la

doncs, que hom no atribueixi massa importancia al fet mateix de la classificacib de les
vocals, dins aquests §§ 8-12.

35. En un altre indret (§ 16, nota 71, I) fare veure com es de vacillant el timbre

de la e en mots que tenen -ea.

133



16 A. Al. BADIA I MARGARIT

mateixa font , tenim vqr en occid., i vq en mall ., com escau a una P. tancada
originaria.

15) vetlla (i re-). DCVB: q. Altre cas de distribucio de n tancada llatina:
q (occid.), q (or.), q (mall.). A B. coexisteixen totes dues ee en proporcions apa-
rentment semblants.

9. Casos de confusio en mots que tenen e tancada:

i) alcaprem. DCVB: q, que es la pronunciacio mes estesa (comp. prenle)')
Amb tot, es molt torrent de sentir aquest niot amb

2) bleix. DCVB: q. Sentit tambe anib q.
3) complet. DCVB: q. Cas tfpic de vacillacio: hom sent, en proporcions iguals,

totes dues ee.

4) conserva. DCVB: q, que es la pronunciacio general. No es inusitat de
sentir-hi q en ambients populars (cfr. § 23).

5) destre. DCVB: q. Se sent tambe amb q.
6) discret. DCVB: V. En efecte, generalment to q; peril sentit talnbe am]) q.

Joan Maragall fa rimar discret :: lred (q) (Les oppositions, § 14).
7) escudella. DCVB: q, que es la pronunciacio mes estesa. No es rar, peril,

de sentir q, sobretot en medis populars. Cfr. la frase, molt vulgar, aixo ja em la
escudella `em fa fastic' (cfr. § 23).

8) esquella. DCVB: q, que es la pronunciacio tees corrent. Te una geografia
pot coherent (§ 22, num. 4). A B. tambe s'hi sent la e, especiallnent en la diccio
mes popular (cfr. § 23).

9) esquerp. DCVB: V. Evidentnlent, es un cas tfpic de vaciliacid a B., on

aquest mot es pronunciat anib q i amb q. Tambe hi vacillen els poetes: el parell

esquer,5 :: verb (q) es troba en Lopez-Pico i en Caries Riba (Les oppositions, §§ 28, 36).

io) euga. DCVB: Q. No manta la q, be que minoritaria.

i1) /eble. DCVB: q, i aixf es coin horn pronuucia al mes sovint. La q apareix
en medis molt populars (cfr. § 23).

12) /eltrc. DCVB: q. Sentit tambe q.

13) llec. DCVB: V. Sentit tanlbe q.

14) lien,-nu. La c hi to una distribucio geografica molt irregular i molt pot
coherent (§ 22, mun. 7). El DCY'B no n'indica la pronunciacio a B. (el cat. or. In
posa ades q, ades q). A B. honi sent totes dues ee. La e oberta predoniina en el
llenguatge lees popular (cfr. § 23). Sembla que ho confirma que el DCVB digui

que lien gnu to e tancada en sscatala oriental litcrari,> (§ 22, num. 7).

15) Mesta. El DCVB, que din que aquest mot to q en cat. or., transcriu, pero, q

per a B. La prondncia to poca congruencia geografica (§ 22, 11611. 7). Tot aixd

ja es indici d'una vacillacio ben tfpica en bare.

16) lieu (adj.). DC1'B: q. Sentit tanlbe q.

17) membre. DCVB: Q. Sentit tambe V.
18) nervi. DCVB: V. Nogensmenys, a B. 11ou1 sent molt mes la q que la q,

la qual no es, perb, inoida.

19) peixer. DCVB: Q. Sentit tambe V.
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20) prest. DCVB: q. Amb tot, potser perque es tracta d'un mot poc emprat,
no es rar de sentir-hi 9, p. e. en lectures en veu alta.

21) Primavera. El DCVB transcriu g pertot (llevat de dos punts en cat. occid.
que tenen 9). Nogensmenys, aquest es un dels casos mes tfpics de vacillaci6 a B.,
els barcelonins es divideixen en dues grans meitats, bastant regulars: els qui
pronuncien 9 i els qui pronuncien g. Tractant-se d'una E tancada en llatf vulgar,
sembla que la soluci6 mes procedent en cat. or. (i, per tant, a B.) seria la Q. Pero
no es aixf. Totes dues pronuncies son confirmades pels poetes.36

22) retre (i formes conjugades accentuades: vets, vet, etc.). DCVB: 4. Poe em-
prat espontaniament. En lectures en veu alta es pronunciat generalment q, peril
sentit tambe q. J. M. L6pez-Pie6 fa rimar: es vet :: la set ($). (Les oppositions, § 28).

23) romeu. El DCVB no dim transcripci6 fonetica, perb, a jutjar pels noms
de famflia Romeu, Romeva, pronunciats correntment amb 9 a B., sembla que
cal considerar aquest mot com de e tancada: g, i es aixf com s'acostuma de sentir;
nogensmenys, 1'he sentit alguns cops amb $.

24) terrestre. DCVB: V. Sentit tambe g.
25) vesta. DCVB: C. Sentit tambe g.

10. Casos de confusio entre totes dues ee, trets de la conjugacio. -
Haig de dir que aquest punt podria esser molt i molt llarg. El reduire,
pero, a alguns exemples esparsos." Hi ha una serie de casos verbals, en
els quals es produeixen vacillacions , quant al timbre de la vocal e, dins
el catala oriental , i de vegades dins el mateix parlar de Barcelona. Les
terminacions verbals -em , - eu tenen e oberta en els parlars Orientals."

Pero les coses no son ja tan fixes quan es tracta de verbs de conjuga
cio irregular. El verb anal fa, als presents de l'indicatiu i del subjuntiu,
oncnl, anew . Anem (a l'indicatiu) to 4 a tots els parlars orientals , llevat

36. Exceptuant Salvador Espriu, tots els altres poetes catalans examinats fan sortir
Primavera en Ilurs rimes. Quatre dells pronuncien aquest mot amb e tancada, a jutjar
pels mots que hi fan jugar en rima: S6n: 1) J. Verdaguer: datilera (c) :: Primavera :: com
era (g ) (ara nomes escullo un exemple de cada poeta - en tinc, en conjunt, una quaran-
tena, cfr. Les oppositions, § 44); 2) «Guerau de Liost: Primavera :: gelera (9); 3) J. M. de
Sagarra: tavernera (g) :: Primavera; 4) Caries Riba: Primavera :: lleugera (9). Els tres
restants donen a la e de Primavera valor de vocal oberta: 1) Joan Maragall: Primavera ::
terra (g); 2) Josep Carner: cera (9) :: Primavera; 3) J. M. Lopez-Pico: Primavera :: cera (4).
La dita proporci6, 4 de g, 3 de V, sembla correspondre a la de la realitat sbcio-lingufstica
de Barcelona. Pero hi ha mes encara: n'hi ha tres, sobretot (Verdaguer, :Guerau de
Liost> i L6pez-Pic6), que es contradiuen, per tai com, en algun cas, fan rimar Primavera
amb mots que tenen una e de timbre altre que el que hem vist. Per a tot aixb, cfr. Les
oppositions, §§ 43-45.

37. La base de les informacions utilitzades acf es 1'estudi de FRANCESC DE B. MOLL,
La flexid verbal en els dialectes catalans , AOR, II (1929) - V (1932).

38. MOLL, La /lexid, II (1929), 81-82 ( cantem, canteu% , 1o0 (correm , correu), 123
(rebem, rebeu), 137 (temem , temeu ), etc., entre moltes d'altres que podrfem esmentar.
A partir d'aci, i en tot aquest paragraf, em referire a aquest treball de F. de B. Moll,
dins mateix del text, indicant volum, any i pagina de la publicaci6 mencionada entre
parentesis.
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de dues localitats, quc tenon 4 (V, 1932, 11) ; pero, al subjuntiu, l'excepcio

(tambe do dues localitats que tenon e tancada) es produeix de manera que

nomes una de totes dues localitats to g, en tots dos modes (V, 1932, 14).

Ainb aneu passa quelcom semblant (V, 1932, 11 i 14). L'imperfet de sub-

juntiu (antis, etc.), que to g, no deixa de tenir, on un punt de catala

oriental, la e oberta (V, 1932, 15). A l'imperatiu, anent to tambd g (pero

trobein 9 a tres punts, dos Wells Terrassa i Vilafranca del Pcnedes).

Sempre a l'imperatiu, aneu (que ti @ en general) presenta dos punts anib

e (tin Wells, Vilafranca del Penedos, pero ara Terrassa no hi es), etc.

El gerundi del verb esser te, entre d'altres formes, essent. I be, la c

lri sol esser tancada, per() no deixent de trobar op en tut punt (Blanes)

(V, 1932, 31-32), etc.

Pero on la vacillacio, ultra el catala oriental en general, ateny ja la

mateixa ciutat de Barcelona, Cs al verb for. Les formes fern i feu tenon

totes dues vocals, en barceloni : la g hi Cs mCs frequent, la g hi Cs niCs

justificada on fonetica evolutiva (hi ha tambC vacillacio en catala orien-

tal, V, 19,12, 44). Retrobem una situacio analoga a l'imperfet (feia, etc.) :

en catala oriental hi ha totes dues pronunciacions (V, 1932, 44), i aixu

inateix passa a la ciutat de Barcelona : horn hi sent totes dues ce, be quc,

tambe acf, la nrodalitat oberta sovinteja mes.39

11. Casos de confusio on plots que tencn o oberta :

1) absort. DCVB: 9. Sentit tarnbe 9.

2) conxorxa. DCVB: 9. Cas tfpic de vacillacio entre totes dues oo en bare.

3) corb. DCVB: 9 (per a tot el domini lingiifstie). Aixo no obstant, la pro-

nunciacio amb 9 es forca estesa a B. (Per a una rima de Josep Career, vegeu,

acf mateix, el mint. 1o.)

4) dors. DCVB: 9. En realitat, pero, a B. horn sent tant, o nres, la 9 que la 9.

5) eixorc. DCVB: 9 (xorc hi es transcrit taurbe ainb o oberta). En lectures

en veu alta, horn hi sent sovint la 9.

6) Jlonjo. DCVB: 9. Sentit tambe 9.

7) forja. DCVB: 9. Sentit tambe 9.

8) galop. DCVB: 9. Cas tfpic de vacillacio entre totes dues oo. ((Guerau de

Liosb) fa rimar Hop (9) :: galop :: glop (9), i galopa :: sopa (9). (Les oppositions,

§§ 24 i 25).a°

9) mos (de pa). DCVB: 9. A B. horn hi sent molt sovint 9.

39. F. DR B. MOLL, en Particle citat, atribueix sempre, per a les dites formes del

verb fey, la 9 a Barcelona (V-1932, 44)• Tambc FABRA, Gram. 1. cat., 89-9o, d6na per a

Barcelona nomes les solucions amb e oberta.

40. Aquest cas, del substantiu galop, val igualment per a les formes rizotoniques

del verb galopar, on la gent vacil•la entre ell galopa, i ell galopa (cfr. § 13). De fet, en

els exemples adduits'rimes de poetes) ja hi ha un exemple del cas de la forma verbal.

136



LES VOCALS TONIQUES E. I cO9 A BARCELONA to

io) orb. DCVB: q. Mot no molt emprat espontaniament. En lectures en veu

alta hom el pot sentir amb qualsevol de totes dues oo. Potser pel seu to menys

popular, aquest mot ha esdevingut un cas tfpic de vacil•lacio en les rimes dels

poetes. Josep Carner: destorb (q) :: orb, i orb :: destorb (q) :: corb (q) (cfr. aci,

num. 3) (Les oppositions, § 20); HGuerau de Liosts: torba (9) :: orbs (id., § 24, nota;

§ 25, nota; § 37, nota); J. M. Lopez-Pico: orba :: fosques (q) (malgrat 1'assonancia,

la rima vocalica es prou explfcita) (id., § 37, nota); Caries Riba: corbes (q) :: orbes

(id., § 37).
11) osca (subst). DCVB: q. Sentit tambe q.

12) sostre. E1 DCVB transcriu q per a tot el domini catala, llevat de la ciutat

de B., on to q. Aixd vol dir que to una geografia poc coherent (cfr. § 22, num. to,

i nota). Hom sent aquest mot a B. amb totes dues oo. T)iversos poetes presenten

la rima sostre :: rostre (Josep Carner, (iGuerau de Liosts, Lopez-Pico, J. M. de

Sagarra) (Les oppositions, § 37), on cal interpretar que sostre to 9 (per tal com

nostre to tambe predominantment o oberta).

13) trot. DCVB: q. Sentit tambe q.

14) udol. DCVB: q. La q sovinteja molt, a B., al costat de la q.

15) vot. DCVB: q. A B. hi ha vacillacio, i bastant estesa, entre totes dues oo,

malgrat que, quan hom pronuncia vot amb q, el mot pot confondre's amb bot

(cast. asaltos, cast. sodres), que to o tancada, i potser amb bot 'embarcacio' (que

to o ja menys fixa, vegeu § 12, num. 3). Cfr., per a tots aquests mots, § 19, nuns. 3.

12. Casos de confusio en mots que tenen o tancada :

t) boa. El DCVB no n'indica la pronunciacio. Mot no molt frequent, que

hom sent a B. amb totes dues oo.

z) boda (i bodes). DCVB: q. A B. hom hi sent forga sovint la vocal oberta,

malgrat que la tancada hi predomina. La o oberta sembla caracterfstica del llen-

guatge popular (cfr. § z3).41

3) bot. La pronunciacio de bot (= cast. ssaltos i cast. todres) no sembla objecte

de cap vacil•lacio: la q hi es assegurada, i aixi ho confirma tambe el DCVB. Quant

a bot 'embarcacio' i a bot 'peix', per comencar, el DCVB no n'indica la pronun-

ciacio; a B. horn no coneix la terrninologia marinera, i la gent (he fet la pregunta

corresponent manta vegada) dubta entre la o oberta i la o tancada.42 Cfr., per a

tots aquests mots, § 19, num. 3.

4) boxa. Ll DCVB no n'indica la pronunciacio. Hom hi pronuncia 9 i 9.

Sembla que la vocal oberta es troba mes en les persons menys cultes (cfr. § 23).

5) canoa. El DCVB no n'indica la pronunciacio. A B. hom hi sent tart la q

com la q.

41. Es tracta d'un dels exemples adducts per COROMINES, Algunes Ileis, 207-208.

Malgrat que l'autor ja hi reconeix que aalguns diuen bodes,), sembla deixar establert que

la pronuncia dominant es amb 9, ja que iguala aquest mot i vot (cfr. aci, § 11, num. 15),

No hi ha cap informacio sobre geografia de ]a forma boda.
42. Sembla que bot 'embarcacio' to la vocal tancada segura, si mes no a la Costa

de Ponent i a Tarragona, i tambe a Mallorca.
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6) co/oi . DCVB: q. Aixf pronuncia , certament , molta gent . Nogensmenys, la q
sembla esser mes estesa , encara, a B. Es tracta , dons, d'un cas tfpic de vacillacio.

7) col6s. DCVB: q. L'accent grafic confirma la transcripcio del DCVB.
Malgrat aixo, hom hi sent molt sovint la q, probablement mes sovint que la ma-
teixa vocal tancada.

8) cot (dins 1'expressi6 cap cot). DCVB: q. Hom sent molt sovint la q. Cas
tfpic de vacillacio en bare.

9) do (subst.; cast. edon»). DCVB: q. Malgrat aixo, a B. la pronunciacio
amb o oberta es sens dubte molt mes estesa.43

so) do (nota musical). El DCVB no n'indica la pronunciacio, peril es evident
que es tracta d'un cas tfpic de vacillacio. Si, dient o cantant les notes soltes (do,
re, mi, etc.), sembla predominar la q (sense, peril, que manqui la vocal oberta), en
canvi, quan el mot es part d'un conjunt (p. e.: sim/onia en do major), sembla mes
estesa la q (i sense, peril, que manqui la vocal tancada) (Cfr., per a re, § 8, num. 1 i).

ii) dojo (a). DCVB: q. A B. hom hi sent tant la vocal tancada com la vocal
oberta.

12) forma (subst.). DCVB: q. Sentit, de vegades, amb q. La vocal oberta
apareix sobretot en el compost reforma ." Amb el significat historic del moviment
que origins el protestantisme , re/orma is pronunciat sovint tambe amb q (cfr.
con/orme, § 18, num. 8).

13) Bola. DCVB: q. Cas tipic de vacillacio a B.: hom sent totes dues oo.

14) jou. DCVB: q. Nogensmenys, la pronunciacio espontania de molts bar-

celonins es q. Es tracta, certament, d'un mot rural, i aixo deu facilitar la desco-

neixenna de la pronuncia correcta. Pero, en sentit figurat (1'Evangeli; l'emblema

de la aFalange*, etc.), tambe hi enregistrem vacillacio, i adhuc predomini de la

vocal oberta. Afegire que fins i tot la pronunciacio del mot en zones rurals es,

tambe, poc coherent (§ 22, num. 6).

15) llot. DCVB: q. Cas tipic de vacillacio a B., entre totes dues oo. Altrament,

no sembla tenir una geografia dialectal del tot congruent (§ 22, num. 8). El to-

ponim Riudellots (la Selva) es pronunciat espontaniament, a B., amb o oberta.'b

16) mola. DCVB: q. Malgrat aixo, es evident que, en barcelonf, aquest mot

es un cas tfpic de vacillacio, dintre de la qual probablement es mes estesa la q

que la q (sobretot en el llenguatge mes popular) (cfr. § 23).

17) m6ra. DCVB: q. De fet, pero, hi ha vacillacio i bastant estesa, malgrat

que, quan hom pronuncia m6ra amb q, el mot pot confondre's amb mora (fem.
de moro), que to fixament o oberta. Cfr. § 19, num. 2. Els topdnims Mora d'Ebre

i Mora la Nova (Ribera d'Ebre) son pronunciats molt sovint amb q, a B.18 No

43. Aquesta obertura es confirmada per CORODIIFEs, Algunes Refs, 207, on do es
presentat com exemple de mots amb o tancada originaria, que avui tenen o oberta.

44• Quan jo era petit, per rao de relations de parentiu amb persones que vivien
a la Barcelona vella, sentia reiteradament la reforma, dit de les obres publiques que con-
duIren a l'obertura de la Via Laietana, i adhuc ]a mateixa Via Laietana, denominacio
habitual, aleshores (encara pels anys vint-i-tants), en els medis populars barcelonins.
Rom hi pronunciava sistematicament q.

45. Vegeu Predontinio, 320.
4b. Vegeu tambe Predominio, 319-320.
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ignoro que mora te, en cat . occid., o oberta (cfr. DCVB), peril ara em refereixo
a la manera barcelonina de pronunciar aquests noms de floc.

18) porpra. DCVB: q. Sentit tambe q.

Ig) proa. DCVB: q. La pronunciaci6 amb q es, pero, molt estesa a B. Corn
a nom d'institucions (Editions Proa; hi ha el nom d'una escola , a B., etc.), es
faci de remarcar que hi predomina la q.

20) prole. El DCVB no n'indica la pronunciaci6. Horn ho sent, a B., tant
amb la q corn amb la q.

21) rou. DCVB: q. El mot no es emprat espontaniament en bare. (horn hi
diu rosada). On to As popular es a Mallorca, i alli to vocal tancada, be que no
sense contradicci6.47 Examinat des de Tangle historic, tampoc no deixem de
trobar-hi contradicci6 (cfr. § 22, nota 97). A B., en lectures en veu alta, horn sent
mes sovint la vocal oberta que la tancada. Aixf, no es estrany que els poetes
facin rimar rou amb mots que tenen o oberta. *Guerau de Liost»: mou (9 ) :: rou ::
desclou (q); Lopez-Pico: rou :: cor ( q), i mou (9) :: You. Nogensmenys, hi ha dos
poetes que fan rimar rou amb mots que tenen o tancada: J. M. de Sagarra: rou ::
you (q), i Carles Riba: sou (q), forma verbal :: rou, amb la qual cosa restem sense
saber si cercaven de respectar la o tancada de rou, o si sucumbiren, una vegada
mes, a la confusi6 entre totes dues oo (Les oppositions, § 37).

22) soga. DCVB: q. Cal reconeixer que es un mot pot emprat en bare. Potser
per aixO origina vacil.laci6, ja que sovint es dit i es llegit amb q. El mot es troba
sota l'acci6 de la llei Coromines 6, u > q, de manera que l'obertura vocalica de
la o consta per a aBarcelona i molts altres punts del Principat*.48

23) sole. DCVB: q. Sentit tambe q.
24) for (neologisme de les matematiques). E1 DCVB no n'indica In pronuncia-

ci6. Es un cas dubt6s, i per aixo horn hi sent totes dues o0.49
25) tortora. DCVB: q. Sembla que la pronuncia ja podria esser induida per

l'ortografia (accent agut). Malgrat aixO, aquest mot es pronunciat ben sovint
amb q, sobretot en medis poc cultes (cfr. § 23), i moltes vegades amb la soluci6

dissinlilatOria tortola.

47. En efecte, adhuc a Mallorca, on el mot es, corn dic, conegut, hi ha vacillaci6.
El DCVB, despres d'adduir ]a pronuncia mallorquina q de rou, remarca que "en els versos
d'Alcover que hem citat, cal pronunciar o oberta per rimar amb mou#. Els versos allu-
dits son els seguents:

((El gorch qui no es mou (p)
dins la penya brava
corn gota de rou (q)
dins una flor blava.^)

(JOAN ALCOVER, Cap al Lard, (9)

48. COROMINES , Algunes 11eis, 208 ( i nota).

49. Si fos un mot hereditari , tindria o oberta (en Ilati TORUS ' cordill ' to o breu).
Essent un mot manllevat modernament, i d'un camp cientffic , es troba en catala sota la
influencia de la pronunciaci6 del castella corresponent , 8toro* (cosa que d6na o tancada
per al catala). Nogensmenys , la o tancada catalana, sobretot en aquesta posici6, to tenden-
cia a fer-se oberta ( segons la llei Coromines , tantes vegades alludida acf). Tot aix6 ens fa
trobar molt natural que horn pronunciI q a for (vegeu els meus Problemes de la commutacid
consondntica en catala, BdF, XXI (1965 ), § 1 97, pag. 279). Hi ha , encara , l'obertura
vocalica tfpica de l'adopci6 dels castellanismes , que ho reforga ( cfr. Predominio, 319).
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2. Les formes rizot3niques de Is verbs

13. Entrent ara a examinar una circumstancia que augmenta molt '

molt la incertesa de la gent quant a la vocal, oberta o tancada, que corres-

pon en cada cas concret.50 Em refereixo a la vocal de formes rizotoniques

de verbs que, enunciats a 1'infinitiu, tenen una vocal neutra g (ortogra-

fiada e) allf on, en les dites formes, cal pronunciar e oberta o be e tancada.

I be, aixo es el que ofereix dubtes a l'usuari de la llengua, per tal corn de

vegades ignora quina vocal pertoca de pronunciar, o, no tenint-ne tin

reflex, s'equivoca i es contradiu, o simplement vacilla : encetar to vocal

neutra g, pero, quan 1'accent cau dantunt la vocal tematica (ell encela),

cal optar entre $ i 0, En aquest cas, tenim un element d'orientacid, que

es el mot postverbal encct ( gnsot ) (aixi el DCVB), i quo ens fa veure que

la pronunciacib convenient de la forma vebal enceta es amb e oberta :

gnsotg.

Semblantment ocorre amb les oo : la vocal de formes rizotoniques tie

t erbs que, enunciats a l'infinitiu, tenen una u (ortografiada o), s'haura

de pronunciar coin o oberta o be o tancada : galopar to u atona, pero,

quan l'accent cau damunt la vocal tematica (ell galopa), s'ha de triar

entre ¢ i ¢. Tambo acf ens ajuda el substantiu galop (gglop) (DCVB), pcI

qual sabem que correspon de pronunciar galopa amb o oberta : gglopg

(cfr., aixo no obstant, per a galop, § ii, niun S).

Tot aixo es cert. Perri, gairebe sense adonar-nos-en, hem adoptat el

punt de vista del agramatic» : cal pronunciar enceta amb 0, cal pronunciar

galopa amb ¢. Nogensnnenys, la realitat es que el qui parla o Ilegeix no

to a ma moltes vegades la clau de la pronunciacid, la qual clan ha d'csser

com tin reflex per part de qui parla la llengua. I que no ho es, es ben

clar, perquc a Barcelona sentim enceta tant amb e oberta com amb c tan-

cada, i galopa, tant annb o oberta com amb o tancada (conmp.§§§ 14, num. 14,

i Ii, num. 8, respectivament).

D'altra banda, ates que la iixacid del vocalisnre tonic catala cs una

combinacid de raons de fonetica historica amb factors de contactes articu-

latoris (§§ 2-3), resulta que la clan (la pronunciacib de mots afins) tamb6

ens enganya ben sovint : si, per a saber com cal pronunciar les formes

del verb pesar quan la e hi esdeve tonica, ens fixenn en el mot pes, que

to vocal oberta : pos, senibla que ell pesa hauria de tenir tambe la mna-

teixa e oberta de pes, pero no es aixi : ell pesa to e tancada : pfzg. Sem-

blantment, si, per a pronunciar ell esinola, tenim en compte la o de mola,

50. Vegeu Algunes mostres, §§ 6-', Won em permeto d'extreure, gaireb6 literalment,
la presentacio d'aquest punt.
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t ue es oberta : m#lq, ens sentirem enduts a pronunciar ell esmola amb la

i;lateixa o oberta de inola, pero no es aixi: ell esmola to o tancada: gzmg14.

El criteri dels mots afins no es doncs sempre bo, per tal com de vegades

ens guia a tort, com ho acabem de veure" (i encara en podriem adduir

ones casos ; compareu, per exemple, la vocal d'im¢eri, substantiu o verb,

§ 14, num. 18, coin la de devent, verb propi o auxiliar, § 20, a ; o be

els parells oposats encet/enceta, res/anorrea, cola/encola, foc/desfoga, i

altres esmentats al § 20).

1~s indubtable que alternances coin les esmentades (encetar/enceta,

galopar/galopa) pollen tenir un pes considerable on la propagacio de les

confusions que examiner @ = e, p = 91.°2 No heir d'oblidar que la vocal

neutra g es l'arxifonema que neutralitza, en posicio atona, no solament

is e oberta i la e tancada, sing talnbe la a.s' I, de fet, un dels casos de

vacillacio que esmentare tot seguit (reca, sentit arb e oberta i amb e tan-

cada, § 14, num. 24) presenta sovint, avui, la tercera pronunciacio : em
raca (no rar a Barcelona).'4 Coin dic, les indecisions provocades per la
neutralitzacio en g dels fonemes g i e tindran una influ^ncia reniarcable
danlunt les solucions que la llengua podra adoptar en el problema que
ara examiner. No cal dir que, per raons de brevetat, r'abstindre de
repetir tot el que acabo de dir, aplicant-ho als fonenies 9 i p. i idliuc u, que
son neutralitzats, en posicio atona, per l'arxifonema u. f,,s facil d'imaginar.

Davant la necessitat de limitar el nonibre d'exemples de formes verbals
rizotoniques (cfr. § 7, nota), els he reduits a 25 de vocal e i 25 de vocal o.
Per a una major coroditat del lector els presento tots a la 3.a persona
del present, forma a la qual els he transportats scrpre que haguessin
estat sentits i recollits on una aitra de diferent.'S' No presento cis mate-

51. Tots dos exemples (pes;pesa, mola!esmola) son esmentats a FABRA, Gram. 1.
cat., § 47, pig. 63; tambe a la meva Grain. Cat. I, § i6o, pag. 303.

52. Pensern nom6s que es tracta d'una situacio bastant semblant a la que va pro-
vocar, per la mateixa rao, que una forma Ilatina amb a tematica (corn el Ilatf tarda
•man,licare, pel classic manducare, que encara t6 representants amb la a tematica en
catala antic) acab6s esdevenint en catala un terra amb e: ell menja, amb e tancada; i tot,
per l'alternanca m-njdr/*mdnjo, feta, per analogia, m-njdr/menjo. Vegeu la meva Gram.
hist. cat., cit. § 47, III, pag. 129.

53. Exemple: una paraula corn n-teta tant pot Esser un diminutiu de nata 'derivat
lactic', com de neta 'no bruta' (fem. de net), corn de neta 'filla del fill' (fern. de nil).

54. En les generacions joves de Barcelona he sentit diverses vegades un altre cas
de vacil•lacio, semblant al de recar. Es tracta de rascar, que, a desgrat de tenir a, horn
pot sentir, en formes rizotoniques, amb e oberta: ell resca. hs clar que aixb 6s per rao
de la manca d'ensenyament i de mitjans de comunicaci6 social en catala, pero 6s un fet
comprovable, en el qual hem de veure una consegiiencia lingiifstica de la neutralitzaci6
d'a, i de totes dues ee, en posicio Mona, per l'arxifonema g.

55. Corn abans, a proposit del cas general de manca de fixesa del timbre vocalic
(§ 7, nota), tamb6 ara procuro de no repetir sempre exemples ja esmentats a 1'altre treball
al•ludit (cfr. Algunes mostres, § 5), b6 que sense renunciar tampoc als casos m6s tipics

141



24 A. '1. RA DIA I 'rARG.4R17'

rials per separat (distingint, de primer, els casos de e oberta i els de e
tancada, § 14, i, despres, els de o oberta i els de o tancada, § 15), perqu^
la tasca no sennpre seria facil (cfr. § 7), i atnb aquesta constatacid reitero
quelcom que ja he insinuat (§ 7) i encara repetire (§ 27) : no es tracta
tant d'una manca d'ensenyament del catala com d'una crisi interna do
1'estructura do la llengua. Nomes precisare, ara, que dins la vacillacio
sobre el timbre vocalic adient en cada cas, passa molt roes sovint que les
vocals tancades es facin obertes, que a 1'inreves (cfr. § 7, nota), i que,
entre unes i altres solucions, les de vocal oberta corresponen sempre al
llenguatge mes popular i flies pintoresc, als medis menus cultes de la
massa parlant (cf. §§ 23-24) 56

14. Casos do confusio g = e en formes rizotoniques de verbs que
tenon e ortografica a 1'arrel."

i) abreuja (g). Verb poc emprat espontaniauient a B. Sentit sovint, en lectures
en veu alta, amb totes dues ee.

z) afecta (g). Aixi, correntment. Sentit algun cop alnb 4.
3) aixeca (g). Aixi, correntment. En inedis populars sovinteja la @, sobretot

a l'imperatiu (aixeca't!).

i mes sovintejats. Per no allargar mes la llista i fer floc, al mateix temps, a exemples noun,
no insereixo ara exemples de la conjugacio que ho son tambe de 1'anomenat cas general:
sembra (del verb sembrar) (igual que el substantiu la sembra, § 8, num. 13); vetlla (del
verb vetllar, com des-, etc.) (igual clue el substantiu la vetlla , la re-, § 8, num. 15); galopa
(del verb galopar) (igual que el substantiu el galop, § I1, num, 8); trota (del verb trotar)
(igual que el substantiu el trot, § ii, num. 13); forma (del verb formar) (igual que el subs-
tantiu la forma, § 12, num. 12); mofa (del verb molar-se) (igual clue el substantiu la mofa,
§ 12, num. '6); rota (del verb votar) (igual que el substantiu el l,ot, § 11, num. 15). Pensem,
encara, en ]a modalitat articulatbria mes popular, que fa obrir les vocals verbals de
espera, yenta , forma , etc. (§ 24).

56. En aquest sentit voldria aportar una constataci6 curiosa: mirant les llistes de
verbs que fan correspondre, a la C Atona de l'infinitiu, ara g, i adcs e en les formes rizo-
toniques, i, semblantment , a la u atona de l'infinitiu, ara 4, i ades q en les formes ri-
zotdniques (FABRA, Gram. 1. cat., § 47, pigs. 61-64; BADIA, Gram. Cat., I, § 160, pigs. 301-
303), un hom s'adona tot seguit que els verbs amb vocal oberta ocorrectaa no son gairebe
mai objecte de vacil.laci6 (enregistrem poques vegades el passatge d'oberta a tancada),
mentre que els verbs amb vocal tancada correcta# sovint vacil?en entre ((obertaltancadaw.
Els exemples que he recollit durant molt de temps coincideixen, aixi, bastant sovint
amb ills de les gramatiques, pore vull fer constar que sempre els he sentits espontlnia-
ment. Una vegada mes descobrim aci la tendencia a l'obertura articulatoria que, dins
]a confusi6, s'afirma, decidida, com una directriu profunda de l'estructura fbnica de la
llengua (cfr. § 7, nota 3r, i, sobretot, §§ 26 i 31).

57. Immediatament despres de cada forma verbal poso @ o Q, que indica el timbre
vocalic que sembla mes procedent, tenint en compte: I) la informaci6 de la gramatica
de Fabra (cfr. nota anterior); 2) la vocal, tbnica, de mots de la mateixa familia ; 3) ]a pro-
nunciaci6 que sembla mes estesa a Barcelona. Si de tots tres factors no en tree una con-
clusi6 positiva, poso: a(dubt.)*, abreviatura que vol dir que la pronunciaci6 escaient resta
dubtosa.
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4) arregla (q). Exactament corn en aixeca (num. 3) (comp. arregla ' t, en el llen-
guatge mes popular).

5) bressa (q). Aixi, correntment a B. Nogensmenys, horn pot sentir-hi tambe
la q. Recordem que el substantiu corresponent, no precisament barceloni ( bres),
to una geografia poc coherent (§ 22, ndm. ,).58

6) cessa (q). Mot poc emprat espontaniament a B. Sentit sovint, en lectures
en veu alta, amb totes dues ee.

7) combrega (q). Aixi, correntment. Nogensmenys, hom hi sent forca sovint
la q.

8) concentaa (q). Aixi, correntment. La pronunciacio amb q , minoritaria, tendeix
a estendre's.

9) concreta (q). Aixf, correntment. Malgrat aixb, la q es bastant estesa.
io) condemna (q). Aixi, d'un punt de vista tebric.59 Avui a B. conviuen totes

dues ee, fins al punt que constitueixen un cas tfpic de vacillacio.
ii) contempla (q). Aixf, correntment. En medis populars i en les modalitats

afectives (admiracio, simpatia, etc.), sovinteja la q, sobretot a l'imperatiu (contem-
pla!, equivalent a ((fixa't!u).

12) crea (q). Aixi, d'un punt de vista te6ric.80 Avui a B. conviuen totes dues ee;
maigrat que no es facil de concretar en aquesta materia, la q sembla predominar
sobre la q.

13) desa (q). Aixi, correntment. En medis populars sovinteja la q, sobretot
a l'irperatiu (desa!).

14) enceta (q). Aixf, d'un punt de vista tebric, per tal corn tenim el mot em-
parentat encet, que to e oberta (§ 13). En realitat, es tracta d'un cas tipic de
vacillacio entre totes dues ee, a B. I, de fet, dos exemples que tine recollits d'a-
questa forma verbal en rima son, tots dos, rimes amb mots que tenen vocal tan-
cada. aGuerau de I,iost*: fetes (q) :: encetes (Les oppositions, § 23); J. M. de Sagarra:
enceta :: feta (q) (id., § 32).

15) encrespa (q). La e oberta fou assenyalada ja per Pompeu habra (dins crespa,
§ 2, nota 4). En realitat, perb, es tracta d'uu cas tfpic de vacillacio entre totes
dues ee, a B.

16) ensopega (q). Un altre cas ben tfpic de vacillacio vocalica: hom pot sentir
totes dues ee a B.

17) entra (q). Aixf, correntment. La pronunciacio amb q, tfpica de la modali-
tat mes popular, tendeix a estendre's cada vegada mes.

18) impera (q). Aixf, correntment. No es, perb, rar de sentir-hi q, maigrat que,
amb aquesta vocal oberta, pot desaparPixer una distincio, prou ritil, entre im-

58. J. M. de Sagarra to les rimes segiients: pes (q) :: byes :: espPs ( q) :: res (q) (Les
oppositions, § 32), que recolzarien la e oberta en les formes verbals.

59. En un altre indret (§ 16, nota 71, punt III), poso en dubte que avui condemna
(nom i forma verbal) tingui la e tancada que semblava segura 1'any 1906 (any de Particle
de Fabra) i 1'any 1912 (FABRA, Gram. 1. cat., § 47, pag. 63 - com jo vaig recollir, encara,
a la Gram. Cat., I, § 150, pag. 302).

60. Vegeu, mes avali (§ 16, nota 71, punt I), la discussi6 sobre els mots amb -ea,
i, tambc (a la mateixa nota, punt III), sobre el cas concret de crea (i de menysprea; ad,
num. 21 ). Aquestes formes verbals s6n, avui, vacillants.
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peri 9 (forma verbal, subjuntiu) l imperi @ (substantiu). Tanmateix, es ben natural

que les ee de totes dues formes tendeixin a identificar-se."r

i9) interpreta (4). Aixf, correntment. La forma amb q, certament no molt es-

tesa, no deixa peril de trobar-se a B.

20) menja (g). Aixf, correntment. En medis populars, i en les modalitats afec-

tives (exhortacio, etc.), sovinteja la @, sobretot a l'imperatiu (menja!).

21) menvsprea (g). Exactament corn en crea (mim. 12). Cas de totes dues ee.

22) penja (g). Exactament corn en menja. La I denota to popular o afectiu.

23) prega (g). L'inductor (prec, substantiu), be que to e, es ja objecte de va-

cillacio (hom hi sent tambe la e oberta). Aixo es traslladat a les formes rizotd-

niques del verb, que son molt vacillants. La @ es tfpica de les modalitats mes

populars. En tenim una demostracio dins el nom de pregadeu (de rostoll), que te,

en general, oberta la primera e, en els parlars orientals (efr. DCVB, s. v.) i ningu

no negara que la denominacio de l'insecte entra dins el llenguatge popular.

24) reca (dubt.).82 Cas tfpic de vacillacio entre totes dues ee (i adhuc amb a:

*raca, § 13). Be que no es facil d'atribuir prioritat a una d'aquestes dues formes,

les observacions recollides potser ern farien dir que, a B., horn sent uses reca auib g.

25) venja (i re-) (dubt.).61 En les formes senzilles (venja), sembla predominar

la g; en les formes prefixades (revenja), en canvi, un horn assenyalaria predomini

de la V. En definitiva, coexisteixen totes dues ec.

15. Casos de confusio p = p en formes rizotoniques de verbs que

tenen o ortografica a larrel."

i) aclola (dubt.).85 Cas tfpic de vacillacio a B., on hom sent totes dues vocals.

Lap sembla, peril, predominar.

2) adopta (9). Aixi, correntment. Sentit molt sovint amb

3) agombola (9). Verb poc emprat en el llenguatge mes corrent. I,'hi he sentit,

peril, anib totes dues oo. Amb tot, apareix mes aviat en lectures en veu alta, on

he constatat vacillacio sistematica.

4) brolla (q). Aixi, correntment. La q es, pero, tambe molt fregii.ent a B.

5) decora (q). El D C V B silencia la pronunciacio del substantiu decor (que to o

tancada en llatf vulgar). Horn sent totes dues oo a B.; la q sembla predominar-hi.

6r. Si no, tindriern aci un nou cas contradictori corn els esmentats de pes (g) / pesa

(g), mola (Q) / esmola (q), i altres (§ 13). 1`s mes, ja la teninl, la contradicciO, car la pronun-

ciacio mes procedent d'impera (verb) es, corn dic, amb g. Una prova mes de la incon-

grucncia del sisterna vocalic actual.

62. No es fh.cil d'establir quina es la vocal procedent. F. de B. Atoll s'inclina a

favor de la e tancada: «En les formes rizotaniques hi ha vacillacio entre el radical rec-

i el radical rac-a (i transcriu el primer amb e tancada) (DCVB, s. v.) Nogensn,enys, lcs

formes damunt racar (tan difoses en occita) fan tambc possible la vocal oberta, que,

en realitat, i corn dic al text, es troba, a B., conjuntarnent amb la tancada.

63. Per les regles grarnaticals caldria pronunciar e; per l'etirnologia, @ (es una i breu

en llati: vindicat).
64. Despres de cada forma verbal, poso 9, 9 o «(dubt.),,), seguint el mateix criteri

que m'ha servit per a la caracteritzacio de les ee en el paragraf anterior (vegeu § 14, nota 57}.

65. A desgrat que FABRA, Gram. 1. cat., 64, li assigna decididament o tancada.
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6) degolla ( p). Cas tipic de vacillacio entre totes dues oo a Barcelona.

7) dota ( 9). Un altre cas tfpic de vacillacio a B. Malgrat que el substantiu dot
sembla tenir la q fixa , el verb pot esser sentit amb totes dues oo, be que hi he
sentit mes sovint la 9 que la Q; Caries Riba fa rimar: mota ( q) :: dota :: xipriota
(q), cosa que sembla confirmar que la vocal oberta es la que predomina (cfr. Les
oppositions, § 37).

8) enarbola (dubt.). Sentit amb totes dues oo. La o oberta es especialment
frequent dins la forma dissimilada enarbola.

9) s'ennuvola (dubt.). Retrobem, acf, un altre cas tfpic de vacillacio entre
totes dues oo a B. Seria diffcil d'establir-ne cap prioritat de fregii^ncia, a jutjar
pels casos sentits.

io) esbossa (9). Aixi, correntment. Sentit tambe, peril, amb p.
i i) s'escola (9). Exactament com en esbossa (num. io); Josep Carner fa veure

ben be la inestabilitat de la o d'aquesta forma verbal, ja que unes vegades la posa
en rima amb o oberta (s'escola:: gronxola (9), etc.) i, d'altres, amb o tancada (s'es-
cola :: gola (p) -be que aquest cas, corn hem vist, § 12, min. 13, es tambe vacillant)
(Les oppositions, § 20).

12) esmicola (9). Be que la 9 hi es mes frequent, hom pot sentir-hi prou sovint
la 9, probablement per influencia de la l seguent.

13) estotja (Q). Verb que no es emprat espontaniament a B. Sentit sovint, en
lectures en veu alta, amb totes dues oo. La 9 sembla assegurada per la del subs-
tantiu estoig (9) (cfr. DCVB) (que es substitult, pera, en la llengua mes corrent,
Del castellanisme estuig, comp. cast. <estuche»). Els poetes 1'interpreten, en general,
amb o oberta: 1) Josep Carner: s'estoja :: roja ( p); roja (9) :: estoja :: boja ( p); es-
totja :: rellotge (4) (i tambe: goig (4) :: estoig :: roig (9) :: boig (9), on el substantiu
te, de fet, la inateixa o del verb) (Les oppositions, § 20); 2) uGuerau de Liost :
estoig :: roig (9) (id., § 24).

14) estronca (p). Aixi, correntment. Sentit tambe amb p.
15) exhorta (p). Verb Doc emprat espontaniament. En lectures err veu alta hom

hi sent totes dues oo gairebe en proporcions iguals.

16) flota (9). Cas tipic de vacillacio a B., on hom sent totes dues vocals. Si
calia atribuir una prioritat, jo ho faria, a partir dels casos observats, a favor de
la o tancada.

17) incomoda (p). Aigi, correntment. Sentit molt sovint amb 9.
18) prorroga (p). Cas tfpic de vacillacio entre totes dues oo, a B.

19) recobra (dubt.). Exactament corn el cas de prorroga (num. 18).
zo) rodola (9).86 Aixi, correntment. Sentit molt sovint, pera, amb q, sobretot

err les modalitats mes populars.

21) sanglota (Q). Exactament com en el cas de rodola (num. zo).

22) sufoca (q). Aixf, correntment. Sentit tambe amb 4,
23) udola ( Q).87 Cas tipic de vacillacio entre totes dues oo, a B. Josep Carner

66. Aixf, per exemple , ho estableix FABRA, Gram . 1. cat., 64 . Compareu , en canvi,
la o del substantiu rodol o redol, que 6s oberta (cfr. DCVB, s. v.)

67. Comp., en canvi, udol, amb o oberta (cfr. DCVB, s. v.).
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fa rimar ,norn: olen (q ) :: udolen (pensem en els substantius corresponents: mormol,

amb q i udol, amb q , cfr. DCVB, s. v.) (Les oppositions, § 20).

24) zarbota (q). Un altre cas tipic de vacillacio de totes dues oo, a B. E1s poetes

ens en donen proves: i) Josep Carner: s'esgota ( q) :: Iota (q) :: dessota ( q) :: xarbota

(es tracta d'un sonet) (Les oppositions, § 20); 2) Caries Riba: mots (q ) :: xarbots

(id., § 37).68

25) xoca (q). Encara un altre cas tipic de vacillac'.o entre totes dues oo, a B.

3. Els ntiots savis

16. D'antuvi, horn pot restar sorpres de fer la constatacio segiient :

els anontenats ((mots savis)) forneixen tin nontbre molt elevat de casos

de confusio entre totes dues cc i totes dues oo. Nogensmenys cs una

realitat manifesta, d'altra Banda ben facil de contprovar. Tot seguit

M 17-78) en veurent exemples prow contundents. Alirant-ho des del mcu

angle d'observacio, les Bites confusions en mots saris son totalntent logi-

ques, car ens palesen que les paraules que han quedat Mures de les lleis

fonetiques que han transformat els mots hereditaris, constitucixen el

testimoni mcs fefaent que el barceloni d'avui tc una tendencia clara a

confondre les articulacions vocaliques mitjanes.°'

Una altra remarca : les vacillacions entre les cc i les oo dins cis riots

savis no daten d'aquests darrers temps (els anys de manca d'ensenyament

del catala), sing que son forca arrelades a la llcngua, i compten amh una

tradicio relativament Varga. Aixf corn ]tent vist que Fahra, l'any iq<,6,

no donava cap importancia a les confusions vocaliques entre els mots

hereditaris o d'evoluciO popular (§ 7), lens dubtc perque eren practica-

ment inexistents, en canvi, ja aleshores, ell mateix s'adonava que el

fenomen tenia un cert relleu respecte als mots savis: ((notons)o, hi deia

el tnestre, uqu'il y a un petit nombre de mots savants ou la prononciation

de 1'e n'est pas encore fixce ; ainsi l'on prononce connnuncment tcori'ma,

mais aussi teoreIna; suprL;n et suprcnn...nn70 Adhuc en els casos en cis

quals els mots savis seniblen tenir una pronunciacio mes establerta i mcs

fixa, Fabra no deixava de constatar-hi una relativa arbitrarietat, per rao

d'una tendencia a emprar la c oberta (dins dels noms), per la influencia

de terminacions o de noms populars (que rectifiquen capriciosament el

timbre vocalic que semblaria correspondre), per una altra tendencia, ara

68. Malgrat que mot tendeix a obrir la vocal en les modalitats mEs populars

(cfr. § 23), correntment es pronunciat amb o tancada.

69. Algunes mostres, § 9.
70. FABRA, Les Z toniques, 23.

746



LES VOCALS TONIQUES .E. I .O. A BARCELONA 29

dins els verbs, a adoptar la e tancada (que es, al seu torn , contrarestada

per analogies de signe contrari ), etc."

Despres de tots els casos que acabo de presentar (en nota, tot comen-

tant el text de Fabra de 1906), penso que ningu no deixara d'acceptar que

71. Heus acf l'aJ•ludit passatge de FABRA, Les E toniques, 22-23 (hi afegire, entre

claudators [ ], notes sobre els exemples que avui tenen pronunciacio diferent de la que

tenien l'any 1906, o que, si mes no, avui son objecte de vacil.lacio):

iNous trouvons dans les mots savants e et e repondant a $ du latin classique:

1. - Les noms empruntes possedant un e tonique, sont prononces par regle generale

avec un e ouvert: on prononce, par exemple, avec un e ouvert tous les mots termines

par -edi, -egi, -emi, -eni, -enci...; -ectic, -edit, -efic, -epic, -ectic...; -edit, -enit, -erit...; tous

les mots savants termines par -eu, -ea, -ens, -ers...; les mots eco, zero, vertex, epoca, emfasi,

extasi. [Aixb no fa sin6 confirmar la tendbncia general do les vocals catalanes a una major

obertura articulatbria (en parlare repetidament dins les pagines que seguiran, cfr. §§ 23-

26, 31), i, d'una manera concreta, la manera com el catala ha adoptat les vocals llatines

en els prestecs directes (o mots savis) (§ 25). Tanmateix, avui les cores no son tan Glares

quant a l'obertura de la e dels mots acabats amb -ea; n'esmento, gairebe a 1'atzar, dos

exemples que tenen predominantment e oberta lidea, melopea, pronuncia confirmada

pel DCVB), dos que tenon mes aviat e tancada (panacea, platea, cfr. DCVB), i dos

que simptomaticament el DCVB deixa sense notacio fonetica (farmacopea, teodicea),

i que son, avui, de pronunciacio molt vacillant. Tambe hi ha vacillaci6 per a eco].

II. - Mais, sous l'influence de certaines terminaisons populaires, on prononce e

ferme dans un grand nombre de noms d'introduction savante. L'absence de mots popu-

laires en -ent, par exemple, decide l'adoption d'e pour les mots savants on -ent: evident,

adjacent. [Cal no oblidar, perb, que hi ha una pronunciacio dels gerundis -ent amb e oberta,

descrita pel mateix Fabra, vegeu acf, § 5, nota 16; de mes a mes, no manquen alguns

mots savis amb -ent que, be que pronunciats correntment amb e tancada, no es rar que

vacillin quant al timbre de la e, com es, per exemple, gratcient.] On a analoguement

-est d'apres ferest, bigest [hom pot sentir, perb, mots com celest, incest, palimsest, tantost

amb vocal oberta com tancada]; auster, austera, d'apres les nombreux noms en -Jr, -era

[hom pensa, es clar, en els derivats del sufix llatf -ARm, -A; perb hi ha molts mots acabats

amb -er, d'altre origen, que tenen vocal oberta: els infinitius de la 2.• conjugacio llatina

(que sovint son tambe -o nomes - substantius), corn doler, haver, parer, plaer, poder,

saber, soler, valer, voler (tots transcrits amb @ al DCV B); fins i tot hi ha noms (substantius

o adjectius) en -er, que tenen vocal oberta (com deler, ver, sencer, cfr. DCVB), o si mes

no vacil•lant (com sinter, amb g al DCVB, o mer, sense transcripcio al DCVB); tanibe

tenen e vacillant: homeier, quefer, reverber, secreter (cap d'ells no to transcripcio al DCVB,

Ilevat de reverber, per al qua] hom dona g); sembla que la pronunciacio mes frequent dels

mots nous amper (unitat ffsica) i ester (producte quimic) es amb e oberta (el DCVB no

en d6na la pronunciacio). Quant als noms amb -era, tambe tenim recollits alguns exemples

interessants: n'hi ha que tenon vocal oberta indiscutida, com cera i pera, i n'hi ha que

ofereixen vacillations, corn corxera (DCVB: g), esfera (el DCVB dona 9 per a Barcelona)

(tots dos son molt insegurs), o be albufera o espera (amb e tancada segons el DCVB),

o be glera (el DCVB nomes n'addueix pronunciations occidentals, amb e tancada), o

be xera (el DCVB hi diu que «es variable el grau d'obertura de la e», i, de les dues mostres

quo insereix de catala oriental, hi ha un cas amb 9 - a Vic -, i un cas amb g - a Berga -),

o, encara, oosfera (sense transcripcio al DCVB), etc.]; dea d'apres Diu [sentit molt, avui,

amb c; el DCVB no en dona la pronunciacio]; centre d'apres ventre ... (cp. parmi les mots

empruntes a d'autres langues, cafe, te, cheminee fr. > xumeneia, xemeneia [cfr., acf § 25];

mais quinquet fr. > quinque assimile aux noms en -e(r), pessebre, etc.).

III. - On constate dans les verbes empruntes une tendance a introduire e ferme

dans les formes fortes; ainsi nous avons eliva, celebra, agrega, -lega, regna, condemna,

-ecta, -epta, -era, -irva, -essa, -esta, etc.: eleva, releva, auraient ete favorises par Iliva et
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les vacillacions i confusions vocaliques entre els mots savis s'han pro-
pagat molt en els darrers seixanta anys. Aixo d6na una forca singular a
l'observaci6 que ja he fet, i que em permeto de reiterar : els mots savis
son lliures de tot el llast dels timbres vocalics etimologics i, per aixo

mateix, els contactes articulatoris no hi poden tenir una funci6 negativa
(la de desfer el timbre heretat del llati), sin6 que manifesten les tenden-
cies del vocalisme catala de la manera mes pura. Per aixo el tractament
de les ce i de les oo es mes illustratiu en els mots savis que en els mots
d'evoluci6 popular.

Voldria afegir una constataci6 que considero altament simptomatica
el silenci (i, de vegades, fins i tot is contradiccions) del DCJ'B respecte
a la pronunciaci6 dels mots savis. Es evident que horn no ha sabot
precisar, en molts casos concrets, si una paraula tenia vocal oberta o
vocal tancada. Una vegada mes, es ben clar que, els mots no essent
subjectes al timbre de la vocal llatina corresponcnt, ban quedat en una
llibertat de pronunciaci6 que no sempre es facil de reduir a moduls fixos.

A continuaci6 inscreixo una serie d'exemples de mots savis amb e

tonica, que horn pot sentir amb vocal oberta i arnb vocal tancada (§ i;),

ses composes ; - essa, par les verbes populaires en -essa; regna, par rei, etc. [ Malgrat aixb,
molts dels casos esmentats presenten vacillacions , si no ja obertura franca de la e, com
faig veure als §§ 17-18; sobre -Isla, vegeu allb que dic a continuaci6 acf mateix .] Par contre,
]'absence dans la langue de mots pr6sentant e devant l maintient I'd dans les verbes en
-elan; on a anhela , rervela, etc ., d'apres gela , etc. [Acf no hi ha, de fet , casos de vacillaci6,
perque el condicionament articulatori favoreja ]a tendencia m6s pregona del vocalisme
medial catala, que cerca sobretot major obertura , cfr. §§ 23-24 .] On a analoguement -ea,
-erna, -ersa, -esta , - ensa [Ara les cosec ja no s6n tan Glares , si m6s no per a -ea, i per a
-esta; avui s6n vacil-lants les formes rizotbniques de molts verbs , entre altres : anorrear,
conrear, crear , idear, menysprear, recrear, etc . Quant a -esta , si 6s cert que hi ha verbs
amb vocal vacil•lant (per exemple : desballestar , encrestar - se, prestar , etc.), cal reconbixer
que la immensa majoria tenen e tancada ( amonestar , arrestar, contestar , detestar , entestar,
indigestar -se, manijestar , rester, etc.), b6 que, en algunes ocasions , la pronunciaci6 m6s
popular t6 tendencia a obrir ] a e (cfr. §§ 23 - 24) (ho he sentit amb molestar , protestar , etc.).
Ben mirat , 1 no tindrem acf un error de Fabra , que, unes linies m6s amunt ens ha dit
que els verbs amb -esta tenien precisament e tancada? M6s que una contradicci6 ( de m6tode
o d'informaci6 ) jo veuria, en aquesta alternanca -cstal-esta, una prova m6s de la crisi del
vocalisme catala , que procuro de posar en relleu en el present estudi.]

IV. - Nous trouvons aussi Fe ferm6 introduit dans des noms apparent6s avec des
verbes comme la condemna avec condemnar , ind. pr6s. condemna . [ Avui, perb , hi ha vacilla-
ci6 clara; cfr . § 14, num . lo, i nota 59 .] Le groupe - cept-, que nous trouvons dans les verbes
acceptar, receptar , etc., nous le retrouvons dans les noms recepla, concepte , etc. (a e6t6
d'inepte ) [ avui sentim inepte amb totes dues ee]. Nous trouvons analoguement dans le
nom les groupes - Pict-, -feet -, -ject- des verbes en -pectar , - fecter , - jectar: respecte, prospccte,
etc. [avui vacillants ; cfr., per a respecte , § 17, num. 20], mais insecte, dialecte [ tots dos
vacillen avui , encara que la vacillaci6 es de signe oposat als anteriors , cfr. § 17, noms. 13
i 5, respectivament], directe, col•lecta. Nous avons -cessa verbal et -cds nominal, -fessa
et -Ids , - gressa et gres, -pressa et -pres, mais interes d'ou interessa. [Aquest darrer cas, de
tractament oposat als precedents , i ja reconegut per Fabra , no 6s sin6 una mostra d'allb
que avui sovinteja molt i molt, car tots els parells esmentats presenten actualment casos
de confusi6 o de vacillaci6.]
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i una altra serie, ara de mots savis amb a tdnica, sentits igualment
tantost amb o oberta tantost amb o tancada (§ 18).72

17. Casos de confusi6 de la vocal e en mots savis : 79

i) anatema . El DCVB no en d6na la transcripci6 fonetica (= no t. f.). Pro-
nunciat correntment amb g, be que no manca, de vegades, la e. Tenim exemples
simptomatics entre les rimes dels poetes: i) J. M. L6pez-Pic6: anatema :: diadema
(V)14:: trenzer (g) (Les oppositions, § 28); 2) J. M. de Sagarra: anatemes :: poemes (4p)75
(id., § 32).

2) aspecte. DCVB: no t. f. Pronunciat correntment amb g. Sentit tambe amb g,
sobretot en medis populars.

3) blas/enz. DCVB: no t. f. Sembla que la g hi predomina damunt la 9, perd
hom hi sent totes dues vocals. Mateixa vacillaci6 per al verb: ell blas/ema.

4) ceptre. DCVB: no t. f. Cas tfpic de vacillaci6 entre totes dues ee, a B.
5) dialecte. DCVB: g. A B. la pronuneiaei6 d'aquest mot es fa, gairebe sempre,

amb c. «Guerau de Liosts> fa rimar dialecte :: insecte (9)76 (Les oppositions, § 23).
6) dilecte. DCVB: g. Malgrat aixb, horn sent aquest mot, a B., amb totes

dues ee, i sens dubte la @ hi predomina (es un mot sentit molt en lectures en veu
alta). J. M. L6pez-Pic6 fa rimar erects (4p)77 :: dilecta, rima que no sembla pas cor-
recta en barceloni78 (Les oppositions, § 28).

7) electe. DCVB: g. Aixf, correntment. Perb hom hi sent molt la q, sobretot
en la modalitat mes popular (que, segons el DCVB, correspon a la pronunciaci6
de Valencia i de Mallorca).

8) emblema, DCVB: g. La pronunciaci6 mes estesa a B. es, perb, amb 4.
J. M. L6pez-Pic6 fa rimar diadema ( e)79 :: emblema :: problema (c)80 (Les oppositions,

72. Com es sabut, no sempre es facil de distingir entre mots savis (presos directa-
ment, i no subjectes, per tant, a les Ileis d'evoluci6 fonetica) i mots hereditaris (que s'han
anat transformant, de generaci6 en generaci6, d'acord amb unes tendencies que han
cristallitzat en veritables Ileis fonetiques). Sobretot perque, vistos avui, els mots poden
esser classificats entre corrents (adhuc vulgars), i reservats a unes situacions determinades
(Ilengua escrita, nivell academic o cientific). Ates que a11b que mes interessa acf es el fet
de les confusions vocaliques, haig de dir que no m'he amoinat massa per la distinci6, i que
addueixo exemples sia de mots savis per un criteri evolutiu, sia de mots no universalment
emprats dins la llengua comuna.

73. Tinc molts exemples recollits. Com abans (§ 13), els redueixo a 25 casos amb e
(§ 17) i 25 casos amb o (§ i8), repetint o no exemples ja inserits dins Algunes mostres, § 9.

74. Per a diadema, el DCVB d6na g, perb es evident que a B. hom hi fa sempre
la e oberta.

75. Per a poema, vegeu a continuaci6, num. 15.
76. Per a insecte, vegeu a continuaci6, num. 13.
77. Erecte es un altre cas dubt6s; hi predomina, certament, la 9, perb no es una

soluci6 del tot estable. Vegeu, a continuaci6, mdm. 9.
78. (Erecta :: dilecta: d'apres la prononciation barcelonaise courante, le poete com-

met une faute. A en juger par le DCVB, qui donne e ferme pour l'adjectif dilecte, la rime
serait homophone. Voila done la portee relative que les confusions vocaliques ont daps
la langue moderne* (Les oppositions, § 28).

79. El DCVB d6na g, perb a B. tothom diu diadema amb q.
8o. Per a problema, vegeu a continuaci6, num. 17.
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§ 28). Per a la fonetica barcelonina mes habitual es tracta de rimes perfecter,

totes amb p. Pero la pronunciacio no es sempre fixa.

9) erecte. DCVB: p. Aixf, correntment. Aixb no obstant, hom pot sentir-hi
molt sovint la p, a B . Ens ho confirma una rima de J. M. L6pez-Pic6 (vegeu , abans,
num. 6). Segons el DCVB, a la p de B. correspondria e a Valencia i a Mallorca.

io) esquema . DCVB: p. Cas tfpic de vacillacio entre totes dues ee, que hom

sent, a B., en proporcions aparentinent iguals, perb que avui semblen cada cop

mes favorables a la e oberta (el DCVB dona p per a Valencia i Mallorca). Per a

un testimoni en rima, no del tot clar, vegeu el num. 12 ( extrema).

ii) exemple. DCVB: Q. Aixi, correntment. Nogensmenys, la p apareix , tamb6,

molt sovint, i d'una manera especial en el llenguatge afectiu, pintoresc i popular.

lz) extrem (i adjectiu, i formes rizotbniques del v. extremar). DCVB: p. Situa-

cio molt semblant a la d'exemple, num. ii. Les rinses dels poetes ens confirmen

el vocalisme dubtos d'aquest mot: i) Josep Carner: verema ( q) :: extrema :: timer (p)

(Les oppositions, § i9) (acf hi ha rima, tant amb p coin ab p, cosa que no resol

la gi.iestio); 2) Caries Riba: esquema (9)81 :: extrema; poema ( e)82 :: extrema ; extrema ::

sistema ( 4p)83 (id ., § 36) (acs hi ha rima amb mots que figuren en aquest paragraf,

la qual cosa vol dir que son vacillacions: n'hi ha que tenen mes aviat vocal oberta,

com esquema, num. io, i poema, num. 15, i n'hi ha que fan sentir preferentinent

la e tancada, com sistema, num. 22).

13) insecte. DCVB: p. Aix!, correntment. Pero hom hi sent, forca sovint, ]a p,

sobretot en modalitat afectiva i popular. El DCVB, que dona p, transcriu, en

canvi, p per a Valencia i Mallorca.

14) morfema. DCVB: no t. f. - Hom pot sentir-hi totes dues ee, amb predo-

mini evident de l'oberta.

15) poema. DCVB: p. A B. es pronunciat sobretot amb p, perb no manca

qui hi posa Q. Els poetes forneixen alguns exemples: i) J. M. de Sagarra: fa rimar

aquest mot, en plural, amb anatemes (que, dins la vacillacio, to e oberta) (vegeu

abans, num. i) i amb diademes (que, be que tambe vacillant, to sobretot igual-

ment e oberta; vegeu abans, num. i, i nota 73) (cfr. Les oppositions, § 32); z) Carles

Riba fa riniar poema :: extrema ( 4p)84 (id ., § 36).85

Si. ^La prononciation du mot esquema, hesitante en principe, comme celle de tant

d'autres mots savants, penche chaque fois plus du cote de p (c'est aussi un e ouvert

que donne le DCVB). II parait done que le barcelonais d'aujourd'hui oppose la voyelle

d'esquema (plutot ouverte) a celle d'extrema (plutot fermee), bien qu'il faille admettre

des hesitations dans la prononciation des deux mots* (Les oppositions, § 36, nota).

82. Per a poema, vegeu a continuacio, num. 15.

83. Per a sstema, vegeu a continuacio, num. 22.

84. Ja hem vist (num. 12) que extrema, essent pronunciat sobretot amb e tancada,

no deixa d'esser un cas de vacillacio. Quant als mots savis en -ema (d'origen grec), em

permeto de recordar l'observaci6 que feia a propesit d'aquesta rima: ((Je trouve qu'il

est trop simple de transcrire tons ces noms avec e fermee; cette notation pourrait etre

acceptee en partant d'un critere etymologique ou pour des raisons theoriques, mais a

Barcelone on dit poema avec e ouvert. Quant a la forme verbale extrema, elle se prononce

plus frequemment avec e fermee.i> (Les oppositions, § 36, nota.)

85. Tot el que hem vist-4e poema to aplicacio directa a poeta. El DCVB transcriu p

per a tots els dominis de la Ilengua. Tanmateix, la pronunciacio predominant a Barce-
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16) pretext. DC V B: p. Aixf, correntment. Nogensmenys, hom pot sentir tambe
la p a B. (pronunciaci6 que el DCVB atribueix a Valencia; Mallorca, en canvi,
hi to e tancada, com B).

17) problema. DCVB: p. Altre cas en -eena que el parlar de B. resol sobretot
amb la p. Per a un cas de rima, vegeu abans, num. 8 (emblema).

18) proemi. DCVB: q. Sentit tambe amb p.

19) (ell) regna. DCVB: p. Sentit tambe amb p. Mateixa situaci6 per al subs-
tantiu regne.

20) respecte. DCVB: p. Aixi, correntment. Amb tot, hom hi sent sovint la q,
sobretot en medis populars.

21) selecte, -a. DGVB: p. Malgrat aixb, els materials recollits em fan establir
la prioritat de ]a p dins la pronunciaci6 barcelonina, tot i reconeixent que totes
dues ee hi conviuen. Una orientaci6 ben practica pot esser de parar atenci6 a la
manera com horn sent, per carrer, el none de l'sEditorial Selectar, de Barcelona.
I be, la immensa majoria de casos sentits per mi han estat pronunciats amb e
oberta. Els testimonis de les rimes dels poetes s6n de signe contrari: 1) J. M. L6pez-
Pie6: recta (q) :: selecta :: arquitecte (q) (Les oppositions, § 28) (on selecta s'arrenglera
amb mots que tenen, a B., e oberta); 2) J. Al. de Sagarra: selecte :: projecta (p) ::
desa/ecta (p) (on ara rima amb mots que hi tenen q tancada).

22) sistema. DCVB: Q. Aixf, correntment. Horn hi sent tambe la q. Aquesta
darrera pronunciaci6 es l'unica sentida en medis populars, en expressions gairebe
estereotipades, com, no hi ha sistema! (dit per alga que es queixa d'una cosa,
d'una instituci6 que no funciona). En aquest cas, la q es constant.

23) supre;n. El DCVB addueix, per a aquest mot, totes dues transcripcions:

aurb p i amb q (i tant per a Barcelona, com per a Valencia i Palma de Mallorca).

La mateixa duplicitat de pronunciaci6 havia estat adduida per Poumpeu Fabra

(vegeu § 16). Teniul aef un veritable reconeixement, dins treballs cientffics, de la

confusi6 que estudieur en aquestes pagines. De fet, perb, i aixb encara es mes greu,

suprem es un cas tfpic de vacillaci6, i a B. hom sent aquest mot tantost amb p,

tantost amb q.86

24) teorema. DCVB: q.87 Un altre cas de vacillaci6 entre totes dues ee, a B.,
que tambe fou assenyalat per Fabra l'any 1906 (§ 16).

Iona cs amb q. Per a una llista de mots, tots amb e oberta, que Josep Carner fa rimar
amb poeta (i amb poetes), vegeu Les oppositions, § 19.

86. La prononciation de cet adjectif est hesitante: le DCVB a recueilli les deux
prononciations. Le fait qu'il soit admis de prononcer suprmm et suprfm est, a men avis,
dangereux pour la coherence du systeme vocalique du catalan. La tendance it ouvrir les
voyelles se fait sentir ici aussi. Depuis des annees j'ai remarque qua Barcelone on dit
Tribunal Suprem beaucoup plus souvent avec e ouvert qu'avec e ferme. Carles Riba
fait rimer suprem avec e ferme: s'extrema (p) :: suprema; extrems ( p) :: ensems ( p) :: su-
prems :: temps (q)* (Les oppositions, § 36). I, en nota, remarcava: .Outre suprems (qui
a la prononciation hesitante que j'indique), outre extrems (qui fait entendre parfois un e
ouvert) [vegeu el num. 12], le mot ensems it Barcelone a tendance it ouvrir sa voyelle:
it n'est pas rare d'entendre prononcer pnsoms (id., § 36, nota).

87. Cal remarcar que el DCVB, que ara d6na p per a B., consigna q per a Val. i per
a Mall., contrariament a allb que ha fet en altres casos, com ja hem anat assenyalant:
n1im. 7: efecte ( tenia p a B., i q a V. i s M.); wAm. 9: erecte ( tenia p a B., i p a V. i s M.;
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car no desconec que n4ra es pronunciat , en bona part del catala occidental, amb o

oberta (cfr. D C V B; vegeu abans , § 12, num . 17), perd ara es tracta d ' una modifi-

caci6 fonetica realitzada independentment en barceloni.

3) Tamb6 vot (9 ) ( postverbal de votar ) / bot (9) 'salt ' = ' recipient de pell per a

vi' = 'embarcaci6 ' = ' peix' es un parell que es confon sovint : hens sentit vot

(de votar) amb o tancada , en diverses accepcions : lamb el seu vot en contras, ees

vol populars , etc. (Lao oberta es molt estesa en ex - vot.) Vegeu abans, § I I, nuns. 15,

i § 12, num. 3.

S6n, certament, molt pocs exemples. Pero son suficicnts per a fer

vettre que, adhuc en els anomenats oparells mfnintso, la tendencia a la

eonfusi6 vocalica pot imposar-se. I aixo, malgrat el rise de la confusici

de significats, que els parlants destrien tot partint, doncs, del context.

20. Voldria polar en relleu, acf, les inconsegiiencies que podrfenl

anomenar fonetico-etintologiques. De fct, la gi.1esti6 ha estat ja posada

abans (cfr. § 2, nota 9 ; cfr., talnlx, § 13), de manera que ara n'hi haura

prou amb la menci6 d'uns quants exemples. Is tracta, corn sabent, de

mots que, tenint la mateixa vocal etimologica, avui la tracten de manera

oposada. Addueixo, entre d'altres, sis exemples de e i sis de o.

a) Casos de e:

I) devent (verb propi) (amb Q) / devent (verb auxiliar) (amb q). Vocal etimo-

logica comuna: E (11. vulg.: E tancada) (Ilatf: d e b e n d u ).88

2) entendre (amb Q) / ences (amb Q). Vocal etimologica: E (11. vulg.: E oberta)

(Ilatf: incendere).

3) encel (amb Q) / enceta (amb op) (del verb encetar). Vocal etimologica: 11

(11. vulg.: E oberta) (llatf: i n c e p t a r e).

4) entendre lamb Q) l ences (amb Q). Vocal etimologica: E (11. vulg.: E tancada)

(Ilatf: intendere).

5) pes (amb Q) / pesa (amb Q) (del verb pesar). Vocal etimologica: E (11. vulg.:

E tancada) (llatf: p e n s u) .

6) res (amb Q) / anorrea (amb e vacillant, cfr. § 16, nota 71, I) (del verb

anorrcar). Vocal etimologica: E (11. vulg.: E tancada) (llatf: r e s) .

b) Casos de o:

I) cola (amb 9) 89 / encola (amb 9) (del verb encolar). Vocal etimologica: b

(11. vulg.: o tancada, procedent de la o breu del grec - perd el mot ha pervingut

al catala per via del castella)90 (grec xo).aa).

88. FABRA, Gram. I. cat., § 57, PA9. 75; BADIA, Gram. Cat., I, § 163, 5. Pag• 315.

89. El DCVB transcriu cola amb 9 tancada. FABRA, Gram. 1. cat., 473, diu que to o

oberta. Es evident que la pronunciacib barcelonina 6s amb vocal oberta. Un argument

mes per a palesar les confusions vocaliques.

9o. Segons el Diccionario Critico Etimol6gico de la Lengua Castellana, per J. CORO-

MINAS, I (Madrid 1954), s. v. cola (pag. 849).
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2) cor (amb 9) / acora (amb vocal vacillant ) ( del verb acorar). Vocal etimo-

ldgica : O (il. vulg.: 0 oberta ) ( Ilati: c or) .

3) dot ( amb 9) / dota ( amb vocal vacillant ) (cfr. § 15, num. 7) (del verb dotar).

Vocal etimolagica : O (11. vulg.: o tancada) (llatf: d o t e) .91

4) toe (amb 9) / desloga (amb 9) (del verb deslogar). Vocal etimolagica: O
(11. vulg.: o oberta) ( llatf: f o c u) .

5) poc (amb 9) / s'apoca (amb vocal vacillant) (del verb apocar- se).92 Vocal

etimolagica: AU (11. vulg.: o oberta) (llatf: p a u c u) .

6) vol (amb 9) / vota (amb vocal vacillant) (cfr. §§ ii, num. 15, i 19, num. 3)

(del verb votar). Vocal etimolagica: O (11. vulg.: o tancada) (llatf: v o t u m) .93

21. Hi ha un altre tipus d'inconsegiiencia de la llengua respecte

a les vocals . Es la que podrfern anomenar fonetico-articulatoria. Ara es

tracta de vocals que , tenint el mateix veInatge de sons immediats (i,

sovint , la mateixa base etintologica - be que ara prescindim de l'origen),

son pronunciades amb timbre diferent . Hi ha casos en els quals el contacte

amb un so determinat universalitza tin tipus de pronunciacio vocalica.

El veinatge amb I n'es una prova ( i ja hi hem fet una allusio , § 2). Pero

aquesta solucio no es pas la que mes sovinteja . Al contrari ; hi ha molts

,casos de vocals de timbre diferent , malgrat que els sons immediats son
els mateixos . Un exemple tfpic pot esser el de totes dues pronunciacions
del gerundi devent (§ 20, a, i ). Pero n'hi ha d'altres : aprendre to e

oberta i atendre to e tancada ; seu (cast . usede)) , uesta sentadon = sell

osebon ) to e oberta i seu ( possessiu masculf singular ) to e tancada. 0 be :

rella to e oberta i vella to e tancada, etc. Aquest fet esdeve especialment

greu en els mots savis , perque es on es palesa tota 1 ' arbitrarietat de les

opcions de la llengua : dialecte es pronunciat , a Barcelona , amb e oberta

(malgrat la notacio del DCI'B), i insecte hi es pronunciat amb e tancada

(cfr. § 17, num 5 i num 13 - i malgrat que tots dos casos siguin de e
vacillant ). No hi ha cap rao de fonetica historica ni d'etimologia que
justifiqui aquesta discrepancia 9/e, per tal coin tots dos mots han estat
manllevats del llatf escrit. Aixo no obstant , horn els dona pronunciacions
divergents.

22. Examinenl, per fi, una darrera serie d'inconsegfiencies de la
llengua : les que podem anomenar geografico-lingiifstiques. Es tracta de
plots la pronunciacio dels quals sembla fluctuar d'un indret a un altre.

qr. Aquest mot dot no es esmentat a COROMINES , Algunes lleis , 206-208, per6 Os
clar que es tracta d'un dels casos de o tancada originaria que s'ha convertit en o oberta.

92. Segons el DCVB el verb apocar-se pot haver estat format damunt poc, o pro-
cedir del cast. apocar.

93. COROMINES, Algunes ileis, 207, esmenta vot entre els mots que, tenint o tancada
en llati vulgar , avui n'han fet una o oberta en catala.
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El fenomen es especialment greu quan es enregistrat dins el mateix
catala oriental o central (modalitat que inclou el barcelonf) : no es rar
que hom atribucixi (al DCIB) o senti (per audicio directa) tipus vocalics
contradictoris en la pronunciacio d'un mateix mot. D'altres vegades, les
contradiccions, sempre dins els parlars orientals, afecten el barcelonf,
per un costat, i el balear, per l'altre. No deixare de presentar-ne algunes
altres, encara, on les quals l'ambit geggrafic afectat es ja el domini total
de les terres de llengua catalana. Atcs quo una tal consideracio excedeix
el meu camp actual de recerca, que es el barcelonf, els exemples del
darrer grup ara potser no haurien d'esser presos on consideracio; penso,
pero, que, presentats aef, sempre seran mostres d'interes per a tin treball
d'abast mes general que el present.

Podria esmentar molts casos d'inconseg6 ncies geografico-lingiifs-
tiques. Per no allargar desmesuradament aquestes pagines, els reducixo a
una desena d'exemples, de totes les menes que lie dit :

i) byes 'bressol'. Te, segons el DCVB, una distribucio de la pronunciacio

de la e que resulta estranya per a alguna localitat. Terme occidental i balear,

te: i) e tancada en catala occidental i en valencia; 2) a neutra en balear (]levat

de Mao), i 3) e oberta al Pirineu (Conflent), adhuc occidental (F,sterri, Isavarri)

i a Mao. A Barcelona hom diu bressol, de manera que no s'hi posa el problema

d'una vocal que hi es atona.

2) coure 'metall'. Segons el DCVB to o oberta pertot arreu (hom hi cita

explfcitament el rossellones, el catala oriental, el balear, el catala occidental i el

valencia). Pero sorprenentment aquest mot hi es transcrit amb o tancada a Girona,

a Granollers, a Tremp i a Artesa de Segre.94

3) escon (o esco). La forma sense -n final, que per aixo mateix dun accent

grafic, ha consagrat la pronunciacio de vocal tancada d'aquest mot (i aixf, recol-

zat per l'accent grafic, es com hom el diu a Barcelona, on altrarnent es un mot

poc usat, per tal com no pertany al lexic ciutada). La vocal tancada es confir-

mada, al DCVB, per al rosselloni s i per a la Plana de Vic (i tambe a la localitat

de Sant Marti de Sesgueioles), pero ens sobta de veure el mot pronunciat amb o

oberta a Llinars del Valles i a Cornella de Llobregat.

4) esquella. Te, segons el DCVB, e tancada, en general, pertot arreu. Pero

sorprenentment horn hi consigna e oberta a Palafrugell, Berga, Sant Bartorneu

del Grau i Llinars del Valles, totes localitats de catala oriental.

5) heura. Malgrat que a Barcelona la e oberta es, en la pronunciacio d'aquest

94. Cure es la pronuncia dominant a Barcelona segons FABRA , Gram . 1. cat., § 12,

pag. 13, i aixf es diu a Valencia i Mallorca, i adhuc a Sant Pol de Mar, que ja es del

bisbat de Girona* ( COROMINES, Algunes Ileis, 207, nota ). La pronunciacio del verb coure

(cast..cocere, uescoceru ) presenta algunes contradiccions semblants: transcrit pertot amb

o oberta (al DCVB), horn hi consigna 1'excepci6 de to localitats occidentals , que tenen

o tancada.
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mot, universal, el DCVB el transcriu amb e tancada per al catala oriental (com-
prenent-hi, doncs, el barcelonf) i per al balear (com, de mes a mes, per als parlars
occidentals). Hi fa, perch, les segfients excepcions (totes del catala oriental): Man-
resa, la Pobla de Lillet, Ribes, Ripoll i Granollers, que presenten vocal oberta
(amb tot, horn no hi diu res del barcelonf).

6) jou. Segons el DCVB to o tancada en els parlars Orientals (rossellones,
oriental, balear) i o oberta en els parlars occidentals (occidental, valencia), llevat
de dues localitats occidentals que tenen vocal tancada.

7) llengua. Segons el DCVB to e tancada dins tots els parlars occidentals,
i en balear. Horn li atribueix tambe e tancada a Manresa, Igualada, la Costa de
Llevant, Valles, Penedes, el Camp de Tarragona i al <scatala oriental literaris.
En canvi, i sempre segons la mateixa font, la e oberta apareix a una serie de punts
de catala oriental (literalment: Rossell6, Carnprodon, Ribes, Puigcerda, Capmany,
Girona, Rupit, la Pobla de Lillet, Baga, Llofriu, Sant Hilari Sacalrn, Hostalric
-hom no hi eslnenta, com veiem, la ciutat de Barcelona, si doncs no cal consi-
derar que es troba compresa dins el ucatala oriental literaris), en el qual llengua
to e tancada), i, de mes a mes, la Seu d'Urgell. Altrament, a Barcelona hom sent,
avui, totes dues ee (§ 9, num. 14).

8) llesca. Te, segons el DCVB, e tancada, en general, pertot arreu (oriental,
balear, occidental, valencia). Hom hi fa, pera, l'excepci6 de Barcelona i del Pene-
des, on llesca es pronunciat amb e oberta. Ja abans (§ 9, num. 15), hem dit que
aquest era un cas tfpic de vacil•laci6 vocalica a Barcelona.

9) llot. Segons el DCVB to vocal tancada en catala oriental (i per tant, en

barcelonf), i vocal oberta en balear (malgrat que la modalitat de les Illes acostuma

de seguir, en casos semblants, el tractament general dels parlars orientals, dels

quals forma part),

Io) sostre. Te, segons el DCVB, o tancada pertot arreu (oriental, balear, occi-
dental, valencia). Pero horn hi fa una unica salvetat: la ciutat de Barcelona,
on la o hi es oberta.95

]s evident que podem parlar d'inconsequencies dins el sistema voca-
lic de la llengua : aquest sistema, que permet la confusi6 de ((parells
minims)), que canvia el timbre de la vocal en el pas d'un substantiu a un
verb de la mateixa arrel, que presenta pronunciacions vocaliques diferents
malgrat uns condicionaments articulatoris identics, que, en fi, modifica
1'obertura o el tancament vocalics d'una contrada a l'altra (dins territoris
que constitueixen, altrament, veritables unitats geografiques : un dialecte,

95. Sense dir res de la resta del catala oriental, COROMINES, Aigunes Ileis, 207,
confirma, si mes no, 1'excepci6 de la ciutat de Barcelona, en dir, en nota : 66stre Barce-
lona, per6 sostre Girona, Alguer, i crec a Valencia i Mallorca, ssistre al Rossell6*. Ara
no puc estendre'rn en aquesta referencia, per6, si la diitribuci6 de sostre es com diu Coro-
mines, aquest exemple dificilment pot servir-li per a la Ilei fonetica o tancada > o oberta
(si l'obertura es limita a la ciutat de Barcelona) (cfr., de mes a mes, la informaci6, trans-
crita aci, del DCVB).
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o tota la 1lengua),9g pateix d'una incongruc'ncia interna, si m6s no on

una serie de casos.97

5. La pro nunciaci6 rocs popular

23. Abans, en presentar els exenlples de manta de fixesa del timbre

vocalic de les ee i de les oo (§§ 8-12, 14-15, 17-18) he assenyalat adts

adts que, dins la vacillacio entre vocal oberta i vocal tancada, l'obertura

de la e i de la o seulblava Esser ales cstesa dins la modalitat m6s popular :

la llengua menys culta, els alnbients nits senzills fornien nets casos de

e i o obertes (§ 13). Ho remarcava explicitament dels seguents : i) per

a la e : conserva, escudella, feble i llcngua (dins els casos generals, § 9,

nunls. 4, ;, 8, ii, 14) ; aixeca, arregla, conlenipla, desa, entra, inenja,

pen.ja, 5rega (formes rizotoniques del verb, § 14, minis. 3, 4, 11, 13, 17,

20, 22, 23) ; aspecte, efecte, exenlple, insecte, respecte, sistenia (mdt>1

savis, § 17, n6rns. 2, 7, I I, 13, 20, 22) ; 2) per a la o : boda, boxa, forma,

(1, sobretot, refornia), mofa i t6rtora (dins els casos generals, § 12, I16111S. 2,

4, 12, 16, 25) ; rodola, sanglota. (formes rizotoniques del verb, § 15,

niinls. 20, 21) ; conforme (snots savis, § i8, num. 8). Hi ha algun cas

96. Tots sabem que hi ha tractaments vocalics que caracteritzen i distingeixen

precisament grans dialectes de la llengua: quan partim de la E tancada del Ilatt vulgar,

els parlays occidental; presenten, avui, e tancada, el catala oriental prbpiament dit to e

oberta, i el balear e neutra tonica. 0 be, ara particularitzant mes: dins el domini del

catala oriental, 1'antiga dibcesi de Girona i el rossellones presenten uns tancaments

vocalics tipics (o tancada o u quan a la resta tenim o oberta; e tancada en -encia i afins,

o en Josef', etc., contrariament a la e oberta comuna). Pero ara, si parlem d'inconse-

giiencies geografiques, es perque, dins un conjunt idiomatic uniforme, apareixen discre-

pancies locals esporadiques respecte al timbre de la e i de la o tbniques.

97. He dit reiteradament que aquest estudi es limitat a la situacio actual de la

llengua, i concretament a Barcelona. Nogensmenys, penso que no sera inoportu d'adduir

un cas de tipus evolutiu, que faci veure un xic de les perspectives historico-geografiques

del tema. Per aixd escullo, gairebe a 1'atzar, el cas de ros. Aquest mot significa 'rosada

i es troba avui nomes en valencia; es, de m6s a mes, molt escaient per a remarcar l'anti-

guitat de les vacillations vocaliques en catala. L'etimologia es cl Ilati r o s (del qual

deriva tambe el mallorqui you, cfr. § 12, num. 21), i que to doncs, o tancada en llati vulgar.

Ros es pronunciat, avui, en les terres de Valencia on es viu, amb o oberta. ,La mateixa

pronuncia amb o oberta -llegim al DCVB, s. v. - sembla que era frequent en el catala

antic, con ho proven un text de Bernat Metge (que fa rimar ros amb repos) i un altre

del Spill (on rimen ros i cos); pero la quantitat Ilarga de la vocal llatina semblava de-

manar una pronuncia P99 i aquesta sembla trobar-se en ]a rima de ros amb vell6s (en

Spill 11.265)5 (DCVB, s. v.). El text de B. Metge que cita el DCVB es el segucnt: UApres

gran cami, I plau a l'home cansat repos, ez apres gran secada rosy. I el del Spill: Sobre

to squena I e tot to cos I cayga lo ros> (vegeu DCVB, s. v.). Les vocals del catala medieval,

segons Its rimes dels poetes, foren objecte d'cstudi per NURIA ARAMON, La E y la 0 t6nicas

segun las rimes de los poetas catalanes de los siglos XIV y XV, memdria per a la llicen-

ciatura en Filologia Romanica, presentada a la Universitat de Barcelona (juny de 1962);

es troba al Seminari Romanic de la Universitat, en versio mecanografiada.
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que sembla confinnar-ho, corn molter (de la locuci6 marit i molter, afec-

tiva i pintoresca, i per aixo ben popular), que presenta fixament o

oberta.°B

Nogensmenys, hi ha encara quelcom molt mes significatiu. No es di-

ficil d'observar que, sovint, tan bon punt un mot surt del seu cercle se-

mantic mes immediat, i queda, per tant, un xic deslligat del seu significat

propi i tradicional, si aquest mot to una e o una o tancades, tendeix a

obrir la seva vocal. Abans hear vist coin l'adjectiu ver, vera, realment no

massa emprat a Barcelona, era objecte de vacillaci6 (§ 8, num. W. I be,

quan aquest mot, separant-se del camp de l'adjectiu, es converteix en ad-

verbi (i, per cert, es un adverbi d'us popular a Barcelona), la seva vocal

s'obre fixament : de veres es pronunciat indefectiblement amb e oberta :

dgbores . Semblantment, tambe hem vist que la forma verbal prega to e

vacillant ; pero, quan prega passa, per composici6, a integrar un nom nou,

pregadeu (que ja queda deslligat del camp semantic de la 'pregaria'), la e

es molt mes fixament oberta (§ 14, num. 23).

Un altre exemple : mot to o tancada (cfr. DCVB), i aixi 6s corn sentim

que hom pronuncia aquesta paraula a Barcelona, on no es, pero, d'irs ve-

rament popular. Tanmateix, mot apareix en algunes ocasions en el Ilen-

guatge mes popular, corn son algunes locucions (t'agafaran pet mot!),

o quan significa 'motiu' 'malnom' (cast. ((apodo))) (l'hi diuen per mot), etc.

En tots dos casos concrets citats, la inmensa majoria de barcelonins que

he tingut avinentesa d'escoltar han pronunciat mot aixi, amb o oberta.

No den esser debades que els nostres poetes han fet rimar mot amb pa-

raules que tenen o oberta : Josep Carner presenta, en rirna : sot (p; :: mot,

i Cartes Riba, mots :: xarbots (p!.99

Un darrer exemple, que per a mi es molt revelador. La paraula amor

es universalment pronunciada amb o tancada. I aquesta pronunciaci6 no

te, que jo sapiga, cap clivella. Pere) hi ha una desviaci6 del significat

fonantental o primari d'amor, que es la locuci6 per amor de 'per causa

de', o, simplement 'per' (gramaticalitrada en sentit prepositiu), on hom

cornet afcresi de la vocal inicial d'amor, de n anera que resulta, de fet,

per mor de. Aixi sentim, per exemple : ((per mor del seu germs, que estava

malalt)), ((la conferencia va ser a les vuit, per mor del president, que

havia de marxar», etc., i, sobretot, la tan sovintejada invocaci6 ((Per mor

de Deu!» . I be, tothom, sense excepci6, pronuncia rnor, en aquest cas,

98. Es tracta, corn es sabut, d'un derivat d'un cas recte (Ilati MULlER, amb u breu,

,o es o tancada del llatf vulgar), subjecte a la ]lei Coromines d'obertura de la o tancada

tonica inicial (cfr. COROMINES, Aggunes lleis, 207). Mailer no es objecte de vacillaci6,

sempre to o oberta.
99. Vegeu: Les oppositions, §§ 20 i 37.
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amb o oberta : mpr, fins al punt que, mes d'una vegada, algu m'ha con-
fessat, en fer-li veure jo el sentit de la locucio, que entenia mor com si
fos mort (cast. «muerteu), malgrat que s'adonava que «la inort de Deus'
no tenia sentit. Per tant, es ben clar que, aixi que un mot amb vocal e o o
tancada sort del seu camp significatiu primari per adoptar un nou sentit,
relacionat, certament, pero on relaci6 menys directa, tendeix a obrir la
seva vocal, que esdevc, doncs, e o 0 oberta.

24. La dita tendencia a l'obertura afecta tambe cis elements ja ple-
nament gramaticals. Potser el cas mes evident es el de la preposici6 sense.
Correntment sembla tenir e tancada a Barcelona, sobretot entre gent
cultivada, pero la pronunciaci6 mes popular es amb e oberta (i es aixi quo
1'ha enregistrada el DCVB). Tanibe els poetes se n'han fet resso, car
trobem, on ((Guerau de Liost)), les rimes desavinenca (Q) :: sense :: reco-
men a 110^ @). La preposicio entre presenta un cas seniblant : aulb e tancada
correntment, aquesta e obre la seva articulaci6 on la pronunciaci6 barce-
lonina mes popular.

El fet quo l'obertura voc3lica sigui tfpica del llenguatge popular t^
coin a consegiiencia quo el fenomen es manifesti claranient on cis castella-
nismes (cone acera, apoi), adhuc en els mes vulgars (coin enibcs). Vegeu-ho
al § 25.

Soria llarg d'inserir totes les mostres d'obertura vocalica quo he anat

recollint dins la modalitat idioniatica de la gent mes senzilla. Mots coin
mes (fr. uunoisn), o estendre, o pressce, quo es troben sota aquesta ten-
dencia, demanarien comentaris llargs. Em limito a transcriure els excmple.s
que n'he donats on una altra Banda, tots sentits a Barcelona :'°' crema

(substantiu postverbal de cremar, cast. anatillase), entendre (efr. § 20, a),
espcra (forma verbal d'esperar, sobretot en imperatiu), llengua (cfr. § q,
num. 14 ; 22, niun. 7), renta (forma do rentar, tambc on imperatiu), sos-
Pesa (de sospesar, inlperatiu), forma (i, singularment reforma, cfr. aci, pa-
ragraf 12, 16111. 12).

Voldria, encara, referir-nme a un altre fet, baldament Homes quedi
insinuat. La tendencia popular del barcelonf a obrir la e i la o, to una ma-
nifestaci6 ben clara on el cas dels noms i marques conlercials : Avecrem,
Profiden, Netol, Onto10' i tants d'altres quo podriem esmentar, s6n pro-
nunciats por tothom amb vocal oberta, malgrat quo, on alguns casos, sembla

Too. Vegeu Les oppositions, § 23, i la nota corresponent, on he intentat de valorar
la importancia lingiifstica de l'obertura de la e, corn aune preuve de la tendance plus
profonde du langage populaire a ouvrir les voyelles fermees,^.

tot. Vegeu Algunes mostres, §§ 5 i 8.
102. Vegeu Predominio, 320.
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que no haurien de mancar mots inductors de sentit contrari (coin serien,

per als dos primers, crema , que to normalment vocal tancada - menys

quan es dit on arnbients populars, coin ho acabo de recordar -, i dent,

que to fixament vocal tancada).

Dols fets que hem presentat, tots constatats a Barcelona (i, per tant,
de comprovacio fi cil per qui s'interessara pel terra), sembla que horn ha de
concloure que la pronunciacio mes popular to una forta tendencia a obrir
les vocals tancades e i o, i a substituir-les per les obertes corresponents.

6. Relaci6 antb altres llengues

25. Tenint una possibilitat per a inesurar 1'obertura vocalica de la e

i de la o en el catalA de Barcelona, o, si mes no, la tendencia a l'ober-

tura, o encara, 1'obertura relativa : la confrontacio amb les vocals d'altres

llengiies.'°3 Aquesta confrontacio to dos aspectes : coin pronuncien els

catalans les vocals, en parlar altres Ilengiies, i corn son pronunciades les

vocals de mots forasters, en esser aquests adoptats en catalA 1~s evident

que, des de tots dos punts de vista, el catalA es nranifesta sota la tendencia

a l'obertura vocalica : ja ha estat remarcat que els catalans, en parlar cas-

tellA, obren fora inesura les vocals,104 i la inateixa constatacio cal for res-

pecte al frances (per exemple, un mot coin el fr. ((cote)) es pronunciat

espontanianient anib o oberta per tin catala : k¢t(g), pronunciacio que

altrament es prou estesa pel sud de Franca, on perviu el substrat occita) ;

respecte a 1'alemany (els professors no es cansen de repetir als estudiants

catalans que obren massa les vocals, en estudiar alemany), respecte a

d'altres llengues.

La pronunciacio del llati on boca de catalans fa sentir a cada moment
les ee i les oo obertes : venit, sedet, bonus-bona-bonunt, etc., amb Q i
amb 9, caracteritzen moltes classes de llati, i 25er oinnia saecula saeculorum
i dominus vobiscum, tambe amb Q i amb 9 se sentien a qualsevol esglesia,
fins a la reforma litiirgica. Aquesta tendencia es la que explica sens dubte
per que els mots savis de la llengua presos directament del llati (es a dir,
tal corn eren llegits, del Ilati, si, pero on catala, per catalans) tenen siste-
maticament e oberta i o oberta en catala, malgrat que corresponguin a
vocals tancades del llati vulgar : comMia, misteri, Antoni, -ori, etc.'O'

103. Hi ha una circumstancia que em permet d'abreujar molt 1'exposici6 act: quo
ja n'he parlat a Predominio, 318-320, on el lector trobara mes informacib. Ara em limito
a recordar alguns exemples addults en aquell indret, tot afegint-n'hi, pero, algun de nou.

104. RAFAEL LAPESA, Historia de la lengua espanola4 (Madrid 1959), 307.
105. Vegeu Predominio, 320 (nota), i, en general la meva Gram . Kist . cal., § 49,

Phg• 138; § 52, Pag• 147.
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hls estrangerismes han estats adoptats en catala amb les ee i les o0

obertes. Pensem en bibelot, boia (del frances), solo, coda (de l'italia), en

els tecnisismes com jet, robot, etc. Adhuc els notes propis : De Gaulle

te, en catala, o oberta (enfront el frances) ; tambe Kennedy es dit amb

c oberta, etc.

Els castellanismes del catala, sobretot en el llenguatge mes corrent

i vulgar, tenen un volum considerable. I be, tots ells presenten sistema-

ticament les vocals e i o obertes. Acera, apoi, desde luego (lwOgu ). Molta

gent usa, a Barcelona, la locucio e)nbcs de ( gmbos ) amb el significat de

'en lloc de', 'en comptes de' ; lie comprovat manta vegada que molts no

s'adonen que es el cast. nen vez den (que queda prou desfigurat, foneti-

cament, perque no el reconcguin), el qual presenta, una vegada mes, la

tipica obertura vocalica de la e catalana.

La relacio amh altres llengiies es un nou mitja per a coneixer fins

a gain punt la tendencia a fer les vocals mes obertes es, en catala, pregona

i arrelada dins el sistema vocalic de la llengua.

7. Recapitulaci6 sobre la situaci6 actual

26. Fins aci hem enumerat ens fets. i"ns fets prou importants perque

ara mesurem tot l'abast d'alle) que son i d'allo que signifiquen. Mialgrat

que totes les Jades que he, aportat han estat sentides per mi, i no pas

d'una manera ocasional, ni una cola vegada, sin6 hen reiteradament, i que

no he presentat pas totes les que tinc recollides, ni de bon trgs, reconec

que, en alguna ocasio, endut per 1'afany de presentar ens fets en certa ma-

nera nous, puc haver-mne excedit en la importancia que els lie atribuit.

Recordare, pero, aen defensa propiau, que, en couiencar 1'exposici6 dels

fets (§ 6), ja he fet avinent que les 1-ronunciacions diferencials Q/o i 9/9

es compleixen amb fixesa, i que m'adonava que hi havia el perill que,

estudiant-ne les excepcions, sembles que aquestes pesaven mes, quantita-

tivament, que el tractament general, quail es aquest el mes observat (per

aquesta rao l'anomenein ((generab)). No he volgut fer mes que estudiar les

excepcions. Per aixo voldria recapitular, brcument, sobre la situaci6 que

tenen avui els fenomens de confusi6 de les vocals c i o, i d'obertura de les

tancades e i o (a favor de les obertes corresponents), dins el catala de Bar-

celona.

D'una manera gairebe esquematica crec que podem fer les tres afir-

macions segiients: 1) les 11eis d'evoluci6 historica de les vocals, partint

de llurs bases etimologiques llatines, be que acomplertes a grans trets,

On desconcertants ; 2) els efectes dels contactes articulatoris que sofreixen

les vocals per rao de les consonants veines, be que reals, s6n contradic-
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toris; 3) la fixesa dell resultats actuals, corn a combinacio de tots dos

grups de factors (etimologics i articulatoris), es, corn a criteri linguistic,

molt relativa, i on cap cas no es podria preveure.

Les consegfiencies d'una tal situacio no son dificils d'endevinar. La

imnmensa majoria de mots quo tenon e i o toniques en catala sOn pro-

nunciats, dins el parlar de Barcelona (i, on general, on el catala oriental

propianlent dit), amb vocal oberta o amb vocal tancada per tots els par-

lants. i la gent s'hi enten precisament perque tothom fa funcionar les

vocals de la mateixa manera. Aixo es per rao d'una tradicio multisecular,

que dcscansa damunt un estat de compromis entre la fonetica etimologica

i la fonetica articulatoria, i aquest estat de compromis es cl que ja des-

crivi, l'any 19o6, inestre Fabra, i el quo han repetit, amb variants, tots

els assaigs de sfntesi i les gramatiques historiques catalanes.

Alalgrat tot aixo, l'esmentat estat de compromis te, avui, una clivella

important, que deniostra de fet que allo que anolnenem aestat de coin-

prolnise, es, coin pertot, tambe on lingiifstica, un aestat inestablee, per tal

corn, al dessota, hi ha forces que pugnen per modificar-lo. En donen rao

una serie de casos - en nQmbre de prop de tres-cents - que son exemples

de les confusions entre totes dues ee i entre totes dues oo (tart on riots

hereditaris, coin on les vocals rizotoniques dels verbs, com on mots savis),

que horn sent aixi, anlb confusio de timbre, a Barcelona. Les confusions

palesen algunes incongruencies del sistema vocalic, tant del punt de vista

evolutiu, corn del punt de vista geografic.106

Amb els exemples transcrits (i on podria adduir molts in6s, encara),

queda clar que on el catala de Barcelona hi ha casos clars de confusio en

el camp de les ee i de les oo (que no tothom fa funcionar de la mateixa

manera). Ja lie dit 0 7) que no volia adoptar el punt de vista normatiu

(i, ni que volgucs adoptar-lo, aixo no f6ra sempre possible, o, si mes no,

la feina fora llarga i laboriosa). Simplement he volgut adoptar la posicio

obligada del linguista : de constatar i d'estudiar tins fets. La constatacio no

106. En aquesta recapitulaci6, i a titol complementari, voldria recordar allo que
ja hem anat veient, en el decurs dels paragrafs precedents: el testimoniatge del DCVB.
Aquest, que normalment transcriu (ultra les altres, dialectals i locals) la pronunciaci6
tipica del barceloni, sovint esdeve poc adequat en els casos adduits acf, per tal com:
i) unes vegades s'abste d'inserir la transcripci6 del mot; 2) d'altres, d6na una notaci6
fonetica en contradicci6 evident amb el barceloni d'avui; 3) d'altres, encara, forneix
informacions vacillants (d6na les formes tant amb oberta com amb tancada, o es con-
tradiu amb la pronunciaci6 de localitats veines, etc.); 4) per fi, generalment no diu res
quant al timbre de la vocal de les formes rizotoniques dels verbs que tenen e o be o en
el terra. Ja se que no podem fer responsable el DCVB de cap d'aquests inconvenients:
la culpa es de la realitat lingilistica que el diccionari intenta de descriure, realitat que
es vacillant. Per tant, 1'examen del DCVB ens confirma -ara doncs a traves d'una
obra cientffica de lexicografia- alld que l'observaci6 directa dels fets ja ens permetia
d'establir.
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deixa d'esser greu, car ens diu que hi ha quelcom, dins el sistema vocalic

del catala, que no funciona. Hi ha manca de distinci6 entre q i q i entre

9 i q, en nombre de casos, certament minoritari, pero prou significatiu.

La confusi6 vocalica denota quelcom inestable, dins el sistema. I, en

la confusi6, malgrat que no tenim dades completes per a fer els recomptes,

no vacillo a afirmar que son molts mes els casos de vocal tancada que es

fa oberta, o que es troba sota la tendencia a fer-s'hi, que a l'inreves (§§ 7,

nota 2 I, i 13, nota 56). Tenim, doncs : confusio entre q / q i entre Q / p,

i, dins la confusi6, tendencia que les vocals obertes siguin cada cop m6s

nombroses i pesin mes en el conjunt dels fonernes vocalics.

III

LES CAUSES

1. Factors socio-linguistics

27. Davant un fet linguistic constatat, com es el de les confusions

q == q i q = q, cal que assagem, si mes no, de donar-ne tuna explicaci6

satisfactoria. Prendreni en consideracio, de primer, la possibilitat que les

vacillacions en la pronunciaci6 de les ee i de lcs oo, i les confusions que

se'n deriven, siguin atribuldes a la influencia de la llengua castellana, pel

seu paper de llengua oficial. En efecte, el castella es 1'unica llengua ense-

nyada a les escoles, i prActicament l'iinica emprada pels mitjans de

connunicacio social del pals, aixi cone 1'6nica coneguda i emprada per

milers d'imrnigrants ; coin es sabut, aquests nou vinguts han modificat

la demografia socio-lingiiistica dels grans nuclis urbans, sobretot els indus-

trials (on atenyen, sovint, la meitat del cens), i, almenys durant anys,

desconeixen el catala. Aleshores, si el castella no practica la distincio entre

vocal oberta i vocal tancada, tipica del catala, i te, en canvi, un pes socio-

logic tan gran, hom podria pensar a concedir-li el fonament de les anoma-

lies descrites en el sistema vocalic catala.

No dire pas que la influencia castellana no pugui haver coadjuvat a

estendre els casos de confusi6. Singularment en els darrers decennis, en

els quals aquella influencia ha estat rues forta que mai, i les defenses i els

recursos del catala han estat, i son encara, insuficients. Pero penso que

el fenomen to arrels molt mes profundes i Ilunyanes. La cans6 popular

tradicional, per exemple, presenta casos de confusio vocalica ;107 d'aquest

107. Penso que ho he fet veure prou clarament amb el meu treball Rimas vo-
cdlicas an6malas en el cancionero popular cataldn, que apareixera dins «Cuadernos Hispa-

de Madrid (mimero dedicat a Ramon Menendez Pidal in memoriam).
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segle puc dir que, examinant les rimes de vuit poetes, potser els mes
remarcables (entre els del domini barcelonf o oriental), he trobat mostres
de les confusions entre vocals que acf estudio (§ 6). Son dos fets lingiiistico-
culturals de natura molt diferent l'un de l'altre, peril tots dos anteriors

a la immigracio en inassa dels darrers anys i que resten, en rigor, a part
de la manca d'ensenyament i difusio de la llengua.

Si no, mirem-ho a traves d'unes petites mostres de tipus linguistic.
Tot se centraria, diem, a 1'entorn de la influencia del castella. Pero els
anys d'influcncia intensa no han aconseguit, per exemple, que la zeta
interdental castellana s'infiltri dins el catala (ben al contrari, la pronun-
ciacio de la interdental continua essent una de les dificultats que han de
vencer els Catalans per a parlar el castella un xic correctament) ; tampoc
no s'hi ha infiltrat la jota (que encara es adaptada a la k en els medis
mes populars, o, si no, es pronunciada amb exageracio articulatoria). Unes
tals modificacions articulatories son senzillainent inconcebibles. En canvi
ocorren fets de signe ben oposat, corn es la sonoritzacio, tan habitual, de
la -ss- intervocalica (en impressi6, comissi6, glossa, etc.), fet que, si es
incorrecte des de 1'angle del catala mes pur, es una incorreccio que no
podria pas esser atribuida a la fonetica castellana (ja que, ad, les pronun-
ciacions correctes de totes dues llengfles coincideixen). Mes encara : malgrat
els anys d'influencia intensa del castella damunt el catala, els Catalans,
en parlar castella, segueixen fent la ((liaison)) de sonoritzacio - deshacer
(deza*6r), los hombres (loz6mbres ) -, o segucixen posant la I velar tfpica
del catala. I, encara, si en immigrants (o fills d'immigrants) ja integrats al
catala sentim la ((liaison)) amb s sorda, o la 1 dental castellana, aixo to una
explicacio. Pero es que les confusions vocaliques estudiades acf apareixen
en el llenguatge dels catalans genuins, precisament els qui no cedeixen la
((liaison)) amb z Sonora, ni la l velar...

Repeteixo el que he dit abans. La influencia castellana pot esser una
concausa secundaria, de reforg, de les confusions vocaliques. Aquestes,
pero, s'haurien produit, ja s'anaven produint, sense aquella.

2. Factors geografico- linguistics

28. Hi ha una altra possibilitat : que les vacillacions i les confusions
entre les vocals obertes i les tancades hagin d'esser atribuldes a la influen-
cia de determinades zones dialectals, en les quals les vocals sbn pronun-
ciades amb timbre altre que a Barcelona. No en fare l'enumeracio, per no

ro8. Parlo d'aquestes sonoritzacions a L'alternance sourde / sonore daps les r6sli-
sations de / s / en Catalan , que apareixera dins els •MElanges Georges Straka.
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allargar aquest article fora mesura. Fero es ben sabut que, on principi, a

la e oberta del catala oriental ( < r tancada del Ilati vulgar; 11. classic £, 1)

correspon e tancada als parlars occidentals. 0 be que al domini de l'antiga

diocesi de Girona trobem sovint casos d'o tancada (corresponents a o

oberta de la resta), i We tancada enfront la recta (§ 23, nota). Que, a

diversos indrets, trobem tant F¢ per FO o r^s del barceloni (res), com,

a l'inrevcs, 101 o -rfl per les solucions barcelonines 101 o Fol (llei, rei).

Evidentment, pronunciacions coin les indicades (i moltes mes en

podricm assenyalar) poden haver exercit una influencia. I cs normal quc

hagin tingut una influencia personal, adliuc, si volem, familiar. D'altra
banda, aixo passa pertot arreu : a Franca, per exemple, una persona qu'

pronuncii o oberta per la o tancada del frances coma, denuncia la seva

provinenca meridional ; d'un hispano-parlant, si obre niassa algunes vocals,

entendrem que es andalus ; si les tanca, direm que es asturia, etc. Aixoo

es aixi, corn die, pertot arreu. Pero pertot arreu la influencia individual

o familiar es neutralitzada pel conjunt social dels parlants, es a dir, per
la llcngua ella mateixa. Aleshores, discrepancies com lcs esmentadcs no
pesen mai en la societat que constitueix la llcngua, i no poden alterar el
funcionament del sistema. La llcngua no en queda afectada.

En el nostre cas, el catala oriental, i, dintre d'cll, el parlar de Barce-

lona, representa dos gratis pesos (el demografic i el cultural) que fan

impossible qualsevol modificacio de I'estructura, si ha de venir de con-

trades dialectals. Si hi ha influencia, si In ha forca d'assimilaci6, aqucsta

es a favor del barceloni, per les raons ()bvics ja dites. Per() hi ha nru,
encara : ja hem vist que, dins les confusions vocMiques que s'insinuen,

sembla que hi ha una tendencia que s'esta prefigurant : la d'una major

obertura de les vocals e i o (§§ 7, nota 31 ; 23-26). I hC, el barceloni t",

ja mes vocals obertes quc el catala occidental i que el parlar de Ics terres

gironines. Aleshores, t corn podriem atribuir les modificacions que afecten
el barceloni (i que s'adrecen a obrir mes les vocals) a la influencia d'altres
contrades dialectals, si on totes elles les vocals no hi sf,n tan obertes corn
a Barcelona?

Sembla, Bones, que cal desestimar tamb6 els factors dialectoldgics
corn a causa de les pertorbacions del vocalisme barceloni. En tot ca,,
aquests factors serien una concausa, per() sempre menys important que la
influencia castellana (§ 27). Seguim sense trobar la raO d'aquelles per-
torbacions.
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3. Factors d' ordre lingiiistic intern

29. Com ja he insinuat (§ 27), la causa de les vacillacions i confusions
vocaliqucs del barceloni cs molt profunda. I cal trobar-la dins el mateix
sistema de la llengua. Ja sabein que es tracta d'un inici de falla de les oposi-
cions vocaliques (en aquest cas, entre c/ i entre 9,9, i es clar que aixo cs
molt greu, i si prospera, pot tenir consegiiencies importants per a tota l'es-
tructura lingiiistica del catala. La presumpta crisi del vocalisme es bass i es
nianifesta en les contradiccions entre la fonetica historica i els contactes
articulatoris (cfr. §§ 2-3) (ho veurcm ara mateix, a continuacio), i en les
neutralitzacions de les diferencies vocaliques pels arxifonemes e i u (ho
v eurem despres, § 30).

D'antuvi, les contradiccions. Aquesta cs, sell,, dubte, la rao fona-
mental de la crisi vocalica. El catala no ha tingut diftongacio espontania,
i aixo ha fet que, en principi, les set vocals del llati vulgar fossin punt
do partensa del vocalisme catala, sense que calgues separar-ne les vocals
obertes (escindides, en altres llengiies romaniques, en diftongs, que, d'un
punt de vista fonologic, cal considerar com la successio de dos fonemes
s,imples). Tanmateix, aquest estat de coses, que, despres de tot, retrobem,
Hies o menys, a les altres llengiies romaniques sense diftongacio, ha sofert
novel alteracions, sobretot en el camp de les ee, prou desconcertants
(§§ 1-2), pero tambe en cl de les oo, que tampoc no resten inalterades
respecte al llatf vulgar (§ 3). Damunt aquest estat, ja bon xic irregular i
sorprenent, s'han sedimentat les alterations articulatories per rao del con-
tacte amb les consonants immediates. Hi ha hagut una mena de forceja-
mcnt entre la fonetica etimologica i els contactes articulatoris, el resultat
del qual es la pronunciacio actual, quo sembla estable en la immensa
majoria de casos, pero que costa de justificar tant per la base etimoldg ica
com pels condicionaments consonantics.

Hi lia, pero, un nombre considerable de situations que palesen Ia
incongnlencia interna del vocalisme catala. Em limito, ara, a recordar
alguns exemples ja comentats abans :

i) per a les ee: pes (^) / pesa (¢! (§§ 13, 20)
encen, entendre (0) / ences (0) (§§ 2, nota 9; 20)
entendre 0 / entis Y (§ 20)109

i o . En el camp de les ee, mes complicat del punt de vista fonetico- evolutiu, encara
caldria recordar altres cxemples adduits abans: decent ( ^) l decent ( 0) (§§ 20, 21 ); aprendre
(^) / atendre ( 0) (§ 21); sea ( g) / seas ( 0) (§ 21); rella ( f) l zrella ( ^) (& 21); dialecte (f) l in-
seete ($) (§ 21).
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2) per a les ox mola ( 0) / esmola (0) (§ 13)

cola (0) / encola (0) (§ 20)

foc (¢) / desfoga (0) (§ 2o)IIo

Davant la manta de fixesa del vocalisme referent a les cc i a les o0

(recordem, a grans trets, la parti6 entre catala oriental i catala occidental

per a la e, o be la que hi ha entre la diocesi de Girona i el rosscllones,

d'una Banda, i la resta del ;domini, de 1'altra, per a la o), els contactes

articulatoris poden haver assegurat, durant segles, les oposicions @,'q i q/c.

Precisem : els contactes articulatoris, que no son pas 1'llerencia - la base

etimologica -, sin6 la iinposici6 de 1'6s quotidia de la llengua, i, on aquest

terreny, hi ha hagut veritables rectificacions de la mateixa etimologia,

solucions que han contrarestat tota llei etimologica (coin el veinatge d'una

1, que ha fet oberta qualsevol e que no ho fos d'origen). Pero aixo no ho

era tot, sempre hi havia, al dessota, el vocalisme etimologic. I si els con-

tactes articulatoris han salvat, on bon nombre d'ocasions, les oposicions

entre vocals obertes i vocals tancades, ells mateixos podien convertir-se,

a la Ilarga, on 1'amenaca mes greu contra el sistema de set vocals (§ 4) En

efecte, els contactes articulatoris no han pogut destruir, on definitive,

l'etimologia (visible, ultra on catala, on qualsevol altra llengua romanica).

I aixf han sorgit les contradiccions entre la fonetica historica i els condi-

cionaments articulatoris, manifestades, entre d'altres ocasions, on les incon-

segiiencies de la llengua (reportades abans, §§ 19-22). Per a mesurar la

gravetat d'aquesta situacio fonetica, nomes cal veure la casuistica de les

sfntesis de fonetica catalana i de les gramatiques historiques (vegeu-ho

alludit abans, § 2).

30. La situacio fonetica de les cc i de les oo, quo acabem de presentar

ja corn a molt delicada, s'ha agreujat, encara, per un altre fenomen tfpic

de la pronunciaci6 del catala : les neutralitzacions."' Una e oberta o una

e tancada (o una a.) toniques (per exemple : Pena (0 ), sento ($), salt (a), si

1'accent es desplaca per qualsevol modificaci6 del mot a que pcrtanyen

(per derivaci6, per conjugaci6, etc.), de manera que aquestes vocals esde-

vinguin atones, es converteixen totes on la vocal neutra e (per exemple:

apfnar, sentir, seltet). Aleshores diem que la g cs l'arxifonema que neutra-

litza, on posici6 atona, les diferencies entre ^/ /a toniques. Un proccs

semblant ocorre, a la dimensi6 velar, entre o oberta, o tancada (i u) toni-

iio. Pel costat de les oo podriem recordar tamb6 altres contradiccions adduides

abans: rodol o redol ( q) / rodola (q); udol (q) / udola (q), etc. (§ 15).

i i i . Recordem els casos, esmentats abans: encetar / enceta; galobar / galopa;

llati m a n d i c a r e = * manjar = ,neniar / menjo ; recar / reca o race; rascar / rasca

o resca (§ 13, i notes).
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ques, que, en esdevenir atones, conflueixen totes dins u, que es, doncs,

l'arxifonema que neutralitza, en posicio atona, les diferencies entre ¢/0/G

tdniques (exemples : de fort (0), enlortir (u) ; de d6na ( b), donar (u) ; de
sue (u ), suc6s ( u).112

La neutralitzacio no ofereix dificultats, practicada en el sentit esmen-

tat, partint de Q o de Q, per arribar a la Q; o be, partint de g o de Q, per

arribar a la u, per tal com de sons varis pervenim a un de sol : la Q o la u
(segons que es tracti de la lfnia anterior o palatal, o de la linia posterior

o velar). Pero el proces invers es fa mes dificil, car hem de partir del so
neutralitzat e i desfer el cami, i per aixo cal saber triar entre la 4 i la e
(o be, si partim de la u neutralitzada, cal saber desfer el cami, cap a la k
o cap a la 0). Aixi, si partim d'ensopegar (amb op de neutralitzacio : enso-
prgar), hem d'escollir, en les formes rizotoniques, entre jo ensopggo i jo

ensop'go, ja que tant la Q con la Q corresponen a p; i be, aixo d'escollir

es el que no fan els catalans que vacillen quant al timbre de la vocal
tonica de jo ensopego, o es el que fan a tort (§§ 13 i 14, nfim. i6).

La neutralitzacio de vocals crea una situacio molt peculiar per a la

fonologia catalana. Si comparem la diferencia entre tonica/atona del

catala amb la corresponent del castella, veurem que en castella la diferen-

cia no implica canvi d'articulacio vocalica : una a tonica i una a atona
tindran diferencies, i ben remarcables, pero no deixaran d'6sser una sola
articulacio, identificable sempre com a a, i sense possibilitat de confusio;

en catala, al contrari, la a tonica 6s molt diferent, articulatoriament, de

la Q atona en que aquella es transmuta en perdre l'accent (situacio que,

com hem vist, comparteix amb la e oberta i la e tancada, aixi que perden

1'accent). Aquesta situacio to consegiiCCncies pertot, singularment dins la

conjugacio. "'

Segons els principis de la neutralitzacio, els ((parells minims)) basats,

en catala, en les formes rizotdniques dels verbs (en les quals la vocal

radical es tonica), queden neutralitzats en les formes arizotdniques : vota

(¢) /bola (y) s'oposen significativament; pero, quan la o esdeve atona (votem

= botem (but^m ), volar = botar (butt;), etc. ), neutralitzada l'oposici6 9/9

per 1'arxifonema u, ja no hi ha distincio significativa entre tots dos verbs.

112. A partir d'aci, no involucrare m6s la a ni la u ; malgrat que son neutralitzades

per Q (juntament amb les ee ) i per u (juntament amb les oo), respectivament, no pertanyen

al terra especific d'aquest treball, i puc prescindir-ne.
1 r3. Per aixd, en assajar d'aplicar al catala, mutatis mutandis, la descripcio mor-

fosintactica del verb castella de B. Pottier, em vaig veure obligat a introduir una nova

categoria, dins del verb catala: la vocal radical (ultra la vocal temdtica ). En castella, la a

de canto sempre 6s a tant si 6s tonica ( canto ) corn si 6s atom (cantamos ); en canvi en

catala, a la a tonica de canto (a) correspon la a atona de cantem (Q). Cfr. Morphosyntaxe

catalane, en premsa (apareixera dins les actes del Colloqui sobre la Linguistica Catalana,

tingut a la Universitat d'Estrasburg, pel mes d'abril de 1968).
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Remarquenr que, on el cas do volar/botar, hi ha homofonia a tota la conju-
gacio (llevat dels presents, persones jo, tu, ell, ells).

Hi ha, certament, verbs que, tot constituint casos de «parells minims»
on les formes rizotoniques, no es confonen tampoc en les formes arizotb-
riques, per tal coin el fet de pertanyer a conjugacions diferents cls allibera
de la neutralitzacio, on esdevenir atones les vocals. Aixi yens (Q)/vens ($),
o venen (0)/venen (f), son, realment, ((parells minims)) ; pero, en les formes
.;rizotoniques, les conjugacions, diferents, els bifurqucn : venem / vcnim,
o veneu / veniu, o vendreu / vindreu, etc., on 1'arxifonenra 4 coexisteix
amb altres elements nrorfemics diferencials. Aixo no obstant, aquests ma-
teixos verbs no deixen tampoc de fornir-nos, una vegada o altra, casos do
neutralitzacio (que provoca homofonia) : venies, venien (tant de 'vendre'
corn de 'venir').

Per aquesta rao hi ha verbs quo, de fet, han quedat arraconats del

ilenguatge mes corrent, o es troben on perill de sucumbir ; per exeurple :

llancar/llencar (honrofons en totes les formes arizotoniques, nomcs cs dis-

tingeixen a 4 persones dels presents : llancojllenco, etc. ; per aixo llancar,

nrenys emprat, menys popular, nrenys material, ha desaparegut del catala

parlat) ; adonar/adunar (honrofons en general, llevat de 4 persones dels

presents : adono/adono, etc. ; per aixo adunar, nrenys enrprat, ha desapa-

regut del catala parlat, malgrat que adonar-se tc, coin ara 1'esrnento, so-

bretot - i gairebc exciusivament - un ris pronominal).

Les neutralitzacions fan rues greu, doncs, la situacio especial de la

fonetica catalana, que, corn hear vist, ja es prou delicada. Si una dife-

rencia coin pes (O) / pesa ($) era ja contradictOria, la ncutralizacio de @ i o
en g hi afegeix una nova dificultat : i) el diminutin de pes (0) es peset, on

1'antiga g s'ha convertit on la vocal neutra c; 2) aixi que passem de

tesa!$) a qualsevol forma arizotonica, 1'antiga0 se'ns converteix igualrnent

en la vocal neutra V. 0 sigui que les diferencies entre la g do pes i la g

de pesa, deixen de funcionar coin a element de distincio.

Tots dos factors (les contradiccions entre fonetica historica i contactes

articulatoris, i les neutralitzacions vocaliques on posici6i atona), estesos a

bon nonrbre de casos, i anrb tendencia creixent a estendre's Hies encara,

han pogut provocar la crisi dita : que enregistrem, avui, tin nonibre tali

elevat de vacillacions i de confusions entre les cc i les oo, obertes i tancadcs.

31. Sembla, doncs, que hi lra un indici de crisi en el sistenra d'opo-

sicions entre les vocals medials : g/g i 9/4. L'examen de les dales on joc

ens ha permes d'imaginar que un non estat fonologic s'estava insinuant.

l~;s clar que, avui, no podem afirmar si es tracta del comenc d'un cami

que la llengua anira seguint, o d'una situacio passatgera que sera supe-
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rada, mes aviat o mes tard, per la resistencia a canviar que hom observa

pertot, adhuc en les Ilengiies. Nogensmenys, l'estat de crisi de les ee i de

les oo, si prospers, no fara sing reforcar una tendencia que sorgeix de les

capes mes pregones de 1'estructura fonologica del catala. Ja hem fet avinent

que, dins les confusions vocaliques, hi havia una orientacio que semblava

forca clara i evident : en el fons, les vocals cercaven una major obertura
articulatoria (§§ 23-24).

Aixo ens duu a superar la visio limitada a les vocals, i a examinar

viers on diriem que s'encamina la fonologia catalana tota sencera, vocals

i consonants. Els sons catalans tendeixen a recobrar sonoritat, a augmentar

la sonicitat global de la llengua : sembla que la llengua estigui sotinesa

a una mena de necessitat de guanyar perceptibilitat o sonicitat, pct- vessant

que sigui (vocalic o consonantic), pel cami que sigui (sonoritzant sons

sords, obrint vocals tancades, etc.). Ara no em puc estendre sobre aquesta

tendencia, que per a mi es evident, i que haurs d'csser objecte de recerqucs

ulteriors. Fero no puc deixar de fer-hi allusio, ates que la veig en relacio

aml; la crisi vocalica que analitzo en aquest treball.

Pel costat de les consonants, enregistreni, entre altres, una vigorosa

tendencia a sonoritzar articulacions : ja n'he dit quelcom abans (a proposit

d'impressiu, comissio, glossa, etc., pronunciats correntment anrb so-

n(;ra) (§ 27). Afegim-hi Pantejar (per panleixar), que es habitual en el

llenguatgc mes corrent, que trobein en escriptors popularitzants (corn Ver-

daguer i d'altres), per() que adhuc Carles Riba adopts, feat-se resso d'una

pre ona directriu fonetica del catala.""

Pct costat de les vocals, ja, d'antuvi, tenim un fet prou simptomatic

la is tancada del llati vulgar roman corn e tancada als parlars occidentals

,,on lcs vocals atones son rclativament tenses, i on no es confonen a arch e,

ni o amb u, fora de 1'accent) ; en canvi, en catala oriental (amb el harce-

loni) la i tancada originaria hi esdevc, en definitiva, e oberta (i rernarquetn

que, aixi, la h tancada s'obre, es a dir es fa mes sonora, mes perceptible,

i que aixd ocorre precisament alli on les vocals atones son confoses en g i

en u). S.embla, doncs, clar que la llengua necessita augmentar la sonicitat

de les vocals, i aixi veiem coin la e oberta i la o oberta han assumit una

mena de paper de representacio de totes dues ee i de totes dues oo, res-

pectivaurent, coin aquestes vocals obertes s'irnposen a les tancades corres-

ponents en diverses situacions.15 Sembla que es tracti de compensar la

i,erdua de sonicitat que implica la relaxacio de a, e atones a la vocal

ncutra 9. Aquesta seria la direccio del vocalisine catala, avui. Per aixd,

114. Vegeu Algunes normes, § 7, pag. 606.
115. Vegeu Predominio , 317-320.
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en produir-se la situaci6 de crisi en les oposicions q/p i 9 /9, la Ilengua
se n'ha aprofitat, per orientar-la cap a la seva tendencia mes profunda :
l'obertura de les vocals tancades, es a dir, l'augment de la sonicitat voca-
lica, i en definitiva, de la perceptibilitat total dels sons de la llengua.
Altranient, ates que, malgrat que aquesta sigui la directriu darrera, no
deixa de manifestar-se dins una situaci6 de crisi, aix6 explica que la con-
fusi6 origini, en algunes ocasions, el canvi en sentit contrari (cap a vocal
tancada). Pero la direcci6 mes definida, cap a l'obertura, cap a una major
sonicitat de la llengua seinbla, doncs, assegurada.

A. M. BADIA I MARGARIT

Institut d'Estudis Catalans.
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