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DUES QUESTIONS DE FONOLOGIA DIACRONICA CATALANA

1. L'evolucio de les /e/ i /e/ etimologiques: problemes i perspectives

El tema que penso considerar dins el primer apartat d'aquest treball

es una de les transformacions vocaliques mes originals i alhora mes pro-

blematiques de la fonologia historica catalana dins el context mes gene-

ral de 1'evoluci6 fonica dels parlars romanics occidentals. De mes a mes,

es un fenomen que ha atret l'atencio de molts lingiiistes, aixi com la

dels parlants mateixos dels diversos dominis dialectals de la Lengua

catalana. Es tracta del desenvolupament del descendent de la e tancada

accentuada (/e/) del llati vulgar, el qual no pot analitzar-se sense tenir

en compte tambe 1'evoluci6 de 1'altra e tbnica, es a dir, la e oberta (/^/ ).

Es ben sabut que el reflex de la /e/ originaria no es identic en tots

els parlars catalans moderns. Si hom fa cas omis de les excepcions al

tractament basic d'aquesta vocal, les quals en realitat son poques, es

pot dir en linies generals que 1'evoluci6 de la e tancada etimologica en

catala ha estat la segiient: Ha esdevingut una e oberta en el dialecte

central (CA'rENA > cadena [ ka6ena ] ), una vocal mig-central neutra

(/a/) en ]a major part dels parlars balearics ([ ki55na] ), una e tancada

en el catala nord-occidental, en valencia i en algueres ([kasena] ), i

una e de timbre mitja (/e/), semblant a la e castellana, en rossellones

([kaSen,)]).

Quant a ]a e oberta originaria, aquesta s'ha tancat en /e/ en tots

els dialectes catalans sense exceptuar-ne el rossellones antic, el qual

* Aquest treball representa una versio abreujada Tuna conferencia feta per
l'autor el 20 de maig de 1985 a 1'Institut d'Estudis Catalans dins el cicle de
conferencies organitzat per la CIRIT i la Seccio de Llengua i Literatura de la
Societat Catalana d'Estudis Histories.
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parlar to actualment una e d'obertura mitjana a consequencia de la con-

fluencia de les /e/ i /^/ primitives. Aixo no obstant, el tancament de

la /^/ etimologica no arriba a produir-se en alguns contextos fonologics
concrets: La e oberta s'ha conservat davant una /1/ (gela [igla], mel
[ mil 1, davant una /i/ (ferro [ fgiu 1, terra [ tFrs ] ), davant una semivo-
cal bilabial d'origen consonantic (peu [ p^u ] < PiDE, preu [ prgti ] <

PRETTU, deu [d^u] < DECE), davant una /r/ seguida d'una consonant
no labial (merla [m^rla], obert [uli^rt]), i davant el reflex del grup
romanic -N'R- (divendres [dia^ndras] < DIE-VENERTS, tendre [tgn-
dra ] < TENERU ).

El problema del desenrotflament en catala de les dues menes de e
ha estat estudiat per diversos filblegs, els quals sovint hi han vist dife-
rents tipus d'evolucions. Avui sabem que no es tracts simplement d'una
inversio fortulta de les /e/ i /^/ Ilatines , sing que 1'evoluci6 d'aquestes
vocals fou molt mes complicada. Tenim per cert, pero, que no ocorre-
gue una diftongacio espontania de la /e/ corn la que suggeriren Fabra,
Fouche i Griera, entre altres ? Ultra aixb, gairebe tots els estudiosos
creuen actualment que el sistema vocalic modern del mallorqui, amb
el fonema /a/, representa si fa no fa el del dialecte central arcaic. En
aquest sentit, empero, resulta mes dificil precisar els limits geografics
antics de la /a/ en el catala peninsular, tot i que es probable que aquest
fonema neutre no es conegues mes terra endins de la linia que avui
separa els dos grans grups dialectals que Bolen anomenar-se catala orien-
tal i catala occidental.

La polemica que havia sorgit entorn de 1'evoluci6 de les /e/ i /g/
etimologiques en catala experiments un progres notable arran dell anys
1932 i 1934 amb la publicacio d'un estudi monografic sobre 1'algueres
escrit per Kuen, i una serie de treballs recents de Ludtke, Alarcos Llo-
rach i Gulsoy han ajudat a aclarir encara mes el problema.3 Respecte

1. Vid. A. M. BADIA MARGARIT , Gramhtica historica catalana (Barcelona 1951),

p. 132.

2. Pompeu FABRA, Les e toniques du catalan , <Revue Hispanique», xv (1906),

p. 20; Pierre FOUCHE, La diphtongaison en catalan , aButlleti de Dialectologia

Catalana», xiii (1925), ps. 27-31; Antoni GRIERA, Gramdtica histdrica del catala

antic (Barcelona 1931), p. 43.

3. Heinrich KUEN, El dialecto de Alguer y su posicidn en la historia de la
lengua catalana , aAnuari de l'Oficina Romanica de Lingiiistica i Literatura», v
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a aquests estudis, es important notar que se serveixen d'arguments de
tipus estructural per tal d'explicar el canvi de /e/ en /a/ i, tambe, el
pas d'aquesta vocal neutra a /g/ en el catala central. A continuacib
examinare breument les tesis principals dels treballs alludits pel que fa
a 1'evoluci6 que ens interessa aci.4

Kuen, en la seva monografia citada, proposa que el descendent de
]a e tancada del llati vulgar sofri un desplacament horitzontal tot esde-
venint un so central, es a dir [a]. A parer seu, aquest canvi fou ante-
rior a la simplificacio del diftong romanic /ai/ i tambe ocorregue abans
que s'acomplis el tancament de la e oberta llatina en [e], puix que si
no hagues succelt aixi, llavors tant la /e/ primitiva com les /ii/ i /e/
haurien sofert un proces de centralitzacio. El que Kuen no explica,
pero, es per que els reflexos de les /e/ i /e/ llatines es desplacaren cap
a [a] i [e] respectivament.

Ludtke, en canvi, suggeri una transformacio fonolbgica en forma
d'una cadena de propulsio, la qual, en el catala oriental, fou motivada
per la simplificacio del diftong /ai/. Aquest so complex, en monofton-
gar-se a [e], hauria empes la /e/ antiga cap a [a]; i aquesta vocal
neutra, al seu torn, hauria fet pressio sobre el reflex de la /e/ Ilatina,
tot empenyent-la cap a [61).

Segons Alarcos Llorach, la simplificacio de /ai/ no podia constituir
un motiu suficient per provocar uns canvis tan radicals com els de /e/
en /a/ i de /g/ en /e/. A diferencia de Ludtke, el que hi veia Alarcos
Llorach era una transformacio simultania de les /e/ i /e/ etimo]ogiques
en [6] i [6] respectivament, proces que fou originat no solament per
la simplificacio de /ai/, sing tambe per una tendencia antiga de ]a /a/
a convertir-se en [e1, tal com s'esdeve avui en el parlar d'alguns indrets
mallorquins.

(1932), ps. 121-177, vii (1934), ps. 41-112; Helmut L{DTKE, Die strukturelle
Entwicklung des romanischen Vocalismus (Bonn 1956), ps. 207-209; Emilio ALAR-
cos LLORACH, La constituci6n del vocalismo catalan, dins <<Studia Philologica:
1-Iomenaje ofrecido a Damaso Alonso>>, i (Madrid 1960), ps. 35-48; Joseph GULSOY,
L'evolucio de les ee toniques en catala, dins <Melanges de Philologie et de Topo-
nymie Romanes offerts a Henri Guiter>> (Perpinya 1981), ps. 81-104.

4. Per a un resum detallat de les tesis esmentades, vid. Philip D. RASico,
Estudis sobre la fonologia del catala preliterari (Montserrat 1982), ps. 35-41.
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Gulsoy, per la seva part, posa en dubte la tesi d'Alarcos Llorach

pel que fa al paper suposat de la /a/ en els reajustaments del sistema

vocalic del catala oriental, i explica amb arguments convincents que la

centralitzacio del reflex de la /e/ (> [a]) es degue a una tendencia de

tancar-se la /e/ etimologica en [e] dins certs contextos fonologics,

com ara davant una consonant o semivocal palatal i sovint tambe darrera

aquests sons (/)./, [i], etc.), davant una nasal, i davant una consonant

o semivocal bilabial (/b/, [u], etc.). Per aixo, la /e/ primitiva es des-

placa cap a /a/ per tal de protegir el marge de seguretat entre la /e/

(< /e/, /ai/) i la /g/ que havia restat en formes del tipus cel, terra,

gendre, etc. Quant al canvi de la /5/ en /e/ dins el catala oriental

peninsular, Gulsoy suggereix la possibilitat que l'obriment experimentat

per aquella vocal neutra fos motivat per un proces de dissimilacio en

mots que tenien una [a] atona procedent de les /e/ i /a/ inaccentua-

des; i aixl la /5/ s'obri en /e/ tot confluent amb la /g/ que encara es

pronunciava en cel, terra, etc.

Ara be, no hi ha cap manera de documentar el tancament en /e/ del

reflex de la /c/ llatina, car els textos antics nomes representen aquesta

vocal amb la grafia e, que pot indicar tant una realitzacio oberta com

una de tancada. D'altra banda, pero, el canvi de la /e/ etimologica en

/a/ es constata en documents catalans de la darreria del segle xitl i del

principi del xiv. En el manuscrit P de les Vides de rants rosselloneses,

del segle xiv, hom descobreix una serie de mots en que la grafia a (que

sol representar on so central baix i per tant afI a una /a/) ha reemplacat

la de e, com ara pot veure's en aquala < *ACCU-YLLA, estasa < ExTENSA,

malasa < MALTTTA, o(n)ram < HONOREMUS, avats < HABETTS, entre d'al-

tres exemples. Aixi mateix, el manuscrit B del mateix text presenta

granda(s)a < *CRANDTTIA, mas < MTSTT, asta <TSTA i dretasa < *DTREC-

TITiA.` La Cronica de Desclot, el manuscrit mes antic de la qual data

del final del segle xiii o del comencament del seguent, proporciona

molts exemples de la grafia o per e (< /e/), els quals semblen repre-

sentar o be una altra manera d'escriure un so central neutre que no

tenia llavors cap grafia corresponent, o, cosa que es mes probable, l'assi-

milacio de la vocal /5/ a uns sons labials veins, tal com s'esdeve avui

5. C. Maneikis KNIAZZEH i E. J. NEUGAARD (eds.), Vides de Sans Rossellone-

ses, i ( Barcelona 1977), p. 5.
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en els parlars ba learics.' Aixi, hi trobem formes del tipus dou < DEBET,
doute < DEBITU, you < VIDIT, croure < CREDERE , boure < BTBERE i sem-

blants.' Alguns exemples addicionals del canvi de / e/ en /a / son for-

nits d'una banda per dos textos mallorquins del segle xiv i, de 1'altra,

per un document alt-empordanes de la mateixa centuria, si be nomes

conservat en un manuscrit del segle xv. La versio catalana de la Questa

del Sant Graal, obra traduida probablement pel mallorqui G. Reixach,
ofereix nombrosos casos de la grafia a pet reflex de la / 6/ llatina:

pla < PLENU, ras < RES, avau < HABETIS, marevala < MIRABILIA, vaura
< VTDCRE, etc.' Un altre text mallorqui escrit talment a Capdepera conte,
entre altres formes, latra < LITTERA, davats < DEBETIS, vandrau < VE-

NIRE-HABETTS, ntarsd < MERCEDE i afins.9 I notem que el mateix feno-
men es constata en les Ordinations d'Entpuries, on trobem laude < LI-
CITA, antra < TNTRET i prase < PRENSA, perk alhora hi surten leuda,
cntra, pena, deut(e), etc.10

Quant a la naturalesa del desenvolupament fonologic de la /e/ eti-
mologica en el catala oriental peninsular, ]a meva interpretacio dels
fets coincideix en general amb ]a de Gulsoy, si be no d'una manera
completa pel que fa al canvi de la /5/ antiga en /^/. Es sabut que en
el parlar d'algunes zones a les Illes Balears (els pobles de Binissalem,
Alaro i Lloseta a Mallorca; la regio oriental de Menorca; la part occi-
dental d'Eivissa)," s'han reduIt en una epoca relativament moderna les

6. Sobre aquesta assimilacio , vid. Joan COROMINES, Entre dos llenguatges, i
(Barcelona 1976), p. 138, nota 41.

7. Miquel COIL I ALENTORN (ed.), Bernat Desclot: Cronica, 5 vols . (Barcelona
1949-1951). Sobre la llengua de la Cronica i, especialment , els casos de o per e,
vid. Philip D. RAStco, Estudi fonologic i complementari de la Cronica de Bernat

Desclot (ms. 486 de la Biblioteca de Catalunya), dins Patricia BOEHNE i altres

(eds.), <<Actes del Tercer Colloqui d'Estudis Catalans a Nord-America: Estudis en

honor de Josep Roca-Pons>> (Montserrat 1983), ps. 37-38.

8. Paul RUSSELL-GEBBETT, Mediaeval Catalan Linguistic Texts (Oxford 1965),
ps. 167-168.

9. Miquel BATLLORI, Dos textos mallorquins dialectals de les darreries del

tres-cents, <Randa>>, xi (1981 ), ps. 76-78.

10. Philip D. RAStco, Les eOrdinacions d'Empuries> : Estudi linguistic i
reedicio del text, <Miscellania Antoni M. Badia i Margarit», n (Montserrat 1985),
ps. 123-124.

11. Joan VENY, Els parlars catalans: Sintesi de dialectologia, 3a. ed. ( Palma
de Mallorca 1982), ps. 81, 83.
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oposicions fonologiques del tipus [ deu ] (< DEUS): [ date ] (< DEBET):

[d^^i] (< DECE) a un contrast entre els dos fonemes /g/ (< ant. /a/,

/;/) i /e/ (< 11. vg. /g/, /ai/) mitjangant la confluencia de la /5/ amb

la /^/ que ha restat en mots com cel, terra, etc. En aquest sentit, crec

que pot establir-se un parallel historic entre, d'una banda, el pas de /5/

en /g/ que s'ha esdevingut a diversos indrets de les Balears i, de l'altra,

la mateixa transformacio que ocorregue antigament en el catala oriental

de la Peninsula. En comptes d'una influencia obridora exercida damunt

la /5/ per la [a] atona (< /a/, /e/), tal corn suggereix Gulsoy,'Z em

sembla mes probable l'explicacio donada per Veny respecte al canvi de

/5/ en // en el balearic modern." D'acord amb aquesta tesi, i apli-

cant-la ara al cas del catala oriental peninsular, la /5/ primitiva devia

articular-se amb un cert grau d'obertura, i aquesta realitzacio fonetica,

juntament amb el baix rendiment que tenia l'oposicio fonologica entre

les /5/ i /^/ arcaiques, permeteren que les dues vocals confluissin en

/g/ (fonema que restava en cel, terra, etc.) tot augmentant aixi l'abast

de l'oposicio /e/:/^/ i simplificant alhora el sistema vocalic tonic. I, ben

mirat, sembla que es pot considerar l'obriment de la /a/ en /^/ en el

balearic modern com una manifestacio tardana, si be independent, del

mateix proces fonologic.

2. El desenvolupament de la /a/ posttbnica llatina : reflexions histb-

riques i dialectals

Un dels trets que caracteritzaven l'evolucio del sistema vocalic del

llati vulgar era l'afebliment de les vocals atones. En el cas del catala

naixent, aquest afebliment permete que es perdessin en general totes

les vocals intertoniques internes que no es requerien per mantenir 1'es-

tructura sillabica. Tanmateix, la /a/, la vocal mes oberta i per aixo la

mes resistent, no s'elimina en posicio posttonica, sing que es converti

en /e/ evidentment a consegiiencia del mateix proces de debilitament

que sofriren les altres vocals posttoniques. Aixi, el catala modern pre-

senta formes del tipus esparrec < ASPARAGU, l nec < ANATE, cases <

12. Joseph GULSOY, L'evolucid de les ee toniques en catala, p. 93.

13. Joan VENY, op. cit., ps. 33-34, 83.



Dues questions de fonologia diacrbnica catalana 13

CASAS, Cantes < CANTAS , bevies < BTBEBAS , partires < *PARTi( IG)RAS,

sentiries < SENTIRE-HABEBAS , cantavem < CANTABXMUS , bevieu < BTBEBA

TIS, ploren < PLORANT, temien < TIMEBANT , partirien < PARTIRE-HA-

BEBANT , digues < DICAS i semblants ,, les quals es pronuncien amb una
e tancada ([ e]) en els parlars occidentals moderns . Com 6s sabut, en
la majoria dels parlars orientals avui no existeix cap diferPncia entre la
pronunciaci6 de les /a/ i /e/ atones , les quals s'hi realitzen com a [a]
a causa d'una confusi6 que s'acompli en el catala medieval."

Respecte al canvi que ens ocupa ad, cal tenir present que el tanca-
ment de la /a/ posttonica en /e/ tambe s'ha realitzat, encara que amb
menys regularitat, en diversos parlars gallo-romanics i ibero-romanics,
com ara en l'asturiano-Ileones i en alguns parlars gascons i occitans.15

L'evoluci6 de la /a/ posttonica en catala s'ha estudiat sobretot en
relaci6 amb el canvi d'aquesta vocal en /e/ davant el morfema plural
/s/ en els substantius i els adjectius del tipus cases < CASAS, bones <
BONAS, i tambe davant els morfernes verbals /s/ (segona pers . sing.)
i /n/ (tercera pers. pl.) en formes com ara cantes < CANTAS, canten <

CANTANT. Molts linguistes han volgut explicar el canvi -AS > -es Corn
a resultat d'una influencia exercida sobre la /a/ atona per alguns sons
veins. Alvar, per exemple, en referir-se a 1'extensi6 geografica de la
isoglossa -as/-es al nord-est de la provincia aragonesa d'Osca, fa servir
el terme metafonia vocalica per descriure el canvi alludit, si be no ad-
dueix cap argument a favor d'un proces metafonic i, al capdavall, aquesta
tesi no recolza sobre cap fonament linguistic ni d'altra mena.16 Diversos
filolegs, corn ara Fouche, Badia i Margarit i Guiter han atribuit el tanca-
ment de la /a/ posttonica en /e/ davant una /s / final (tipus cases,
cantes) a la influencia assimilatoria d'aquesta consonant, la qual te, com
se sap, una articulaci6 apico-alveolar, i per tant de matis palatal, en
catala. Pel que fa al canvi de la desinencia verbal -ANT (> -an) en -en,

14. Vid. Philip D. RASICO, Estudis sobre la fonologia del catala preliterari,
ps. 96-107.

15. Ibid., p. 88.
16. Manuel ALVAIt, Catalan y aragones en las regiones fronterizas, dins A. M.

BADIA MARGARIT i altres (eds.), <VII Congreso Internacional de Lingiiistica Roma-
nica», II (Barcelona 1955), ps. 751-752.
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Fouche nomes indica que aquesta terminacio degue experimentar una

transformacio semblant a la que sofri. -AS (> -es) en mots del tipus coses

< CAUSAS, altes < ALTAS, etc., mentre que Badia i Margarit es del parer

que la desinencia verbal alludida esdevingue -en per analogia amb el

pas de -as a -es."

En llurs respectius tractats de gramatica historica catalana, Fouche,

Badia i Margarit i Moll no relacionen els canvis de -As en -es i -ANT

(> -an) en -en amb el desenvolupament general de la /a/ posttonica

interna, la qual s'ha fet /e/ (> [o] en els parlars orientals) en tots els

contextos fonologics." Coromines, en canvi, si que ha expressat aquesta

relacio en el seu estudi sobre el parlar de Cardos i la Vall Ferrera, on

observa que en aquesta regio pallaresa una /a/ posttonica tambe s'ha

convertit en /e/ en el reflex de la desinencia verbal -AT (tercera pers.

sing.), com en [kante] < CANTAT.'9 En aquest sentit cal recordar que

en molts parlars catalans del domini occidental una /a/ final atona es

pronuncia actualment com una e oberta ([ g]) o tancada ([q]),' i, segons

que sembla, aquest fenomen esta relacionat amb el canvi mes general

de la /a/ posttonica en /e/ que hem considerat fins aci. Convindra

examinar mes de prop, doncs, el sistema vocalic occidental pel que fa

al tractament de la /a/ posttonica.

En el parlar de Lleida i de la seva rodalia, i en el d'altres contrades

nord-occidentals, una /a/ final romanica atona ha esdevingut e oberta

([e]) en els descendents dels mots llatins del cas acusatiu singular que

acabaven, en la llengua classica, amb -AM, com en casa [kaze] < CASAM,

herba [e69] < HERBAM, etc. I la mateixa vocal etimologica tambe s'ha

continuat com a e oberta en les formes verbals de la primera persona

singular de l'imperfet i del condicional del mode indicatiu, i, a mes,

17. Pierre Fouc II c, Phonetique historique du roussillonnais (Tolosa 1924),

ps. 86-87; A. M. BADIA MARGARIT, Gramdtica historica catalana , ps. 167-169; Henri

GOITER, Els altres Capcirs, dins <<VII Congreso Internacional de Linguistica Ro-

manica », ii, p. 714.
18. Pierre FoUCHE, Phonetique historique du roussillonnais , p. 81, 86-87;

A. M. BADIA MARGARIT, Gramktica historica catalana, ps . 165-169; F. de B. MOLL,

Gramdlica historica catalana (Madrid 1952), ps. 98 , 102-103.

19. Joan COROMINES , El parlar de Card6s i Vall Ferrera , dins Entre dos llen-

guatges , II (Barcelona 1976), p. 35.

20. Joan VE^;Y, op. cit., p. 129.
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en l'imperatiu singular ; aixi, portava [portal3^] [portaif] < PORTA-
BAM, portaria [portarig] < PORTARE-HABEBAM , porta [pprtg] < PORTA.
En canvi, quan en el mateix parlar el reflex de la /a/ posttonica es
troba davant una Consonant , corn en els plurals del tipus cases [ kazes ]
< CASAS o en les formes verbals com ara cantes [ kantes ] < CANTAS,
porten [porten] <PORTANT, aleshores es pronuncia com a e tancada.
Una e tancada tambe se sent en posicio final en la tercera persona
singular dels verbs de la primera conjugacio (-ar), com en porta [pyrte]
< PORTAT, portava [portage] [portage] < PORTABAT, portaria [porta-
rle] < PORTARE-HABEBAT, etc." Finalment, Cal notar que una e tan-
cada s'articula igualment en els casos en que una /a/ posttonica esde-
vingue final de mot mitjaneant la perdua d'una /n/ final romanica,
tal com palesa la pronuncia occidental de formes com rave [rage] (ant.
raven) < RAPHANU, orfe [Qrfe] (ant. orfen) < ORPHANU, i altres afins 22

Ara be, 1'evbluci6 de la /a/ posttonica etimologica en catala esdeve
mes Clara a la Hum de les observacions precedents. La qualitat de les
vocals atones, i d'una manera especial la de les posttoniques, devia ser
relativament feble en el catala del periode dels origens, la qual obser-
vacio recolza sobre el testimoni de 1'ap6cope dels reflexos de les /e/
i /o/ finals atones del llati vulgar, aixi com sobre el de 1'eliminaci6 de
les vocals posttoniques (i no necessaries per a I'estructura sillabica) lle-
vat de la /a/. Nogensmenys, darrera I'accent el reflex de la /a/ post-
tonica Ilatina tambe experimenta un afebliment; pero, en virtut de la
seva qualitat molt oberta, pogue resistir la perdua i es tanca en una
mena de /e/ el timbre de la qual no devia ser gaire precis en un prin-
cipi. Despres, i segurament molt abans dc I'epoca en que es confon-
gueren les /a/ i /e/ atones en el catala oriental, la nova /e/, procedent
d'una /a/ originaria, esdevingue una e tancada ([ q]), si mes no en
alguns parlars occidentals, quan es trobava encara en una sillaba que
acabava amb una consonant. Si no es trobava en aquest context, es
a dir en una sillaba tancada, llavors es converti en una e oberta ([e] ),
tal com palesen els fets fono]ogics moderns dels mateixos parlars occi-

21. Vid. Samuel GILT I GAYA, Estudi fonetic del parlar de Lleida, dins
«Miscelanea Filologica dedicada a D. Antonio M.' Alcoveru (Palma de Mallorca
1932), ps. 247-249.

22. A. M. BADIA MARGARX., Gramktica bistorica catalana, ps. 165-166.
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dentals Z' Ja se sap que en Had la consonant nasal bilabial /m/, en for-

mes com CASAM, PORTABAM, etc., s'elimina d'hora en posicio final de

paraula, i, per tant, la /a/ final secundaria podia tractar-se com si fos

una vocal final originaria semblant a la /a/ de l'imperatiu PORTA.24

Aixo no sembla haver succeit, pero, en el cas de la desinencia verbal -T

en la tercera persona singular dels verbs del tipus PORTAT, PORTABAT,

etcetera, la qual consonant s'elimina mes tard i, aixi, hi rests el temps

suficient per poder tancar una /a/ posttonica precedent en /e/.' Tan-

mateix, en el parlar arcaItzant del Pallars aquest tancament no assoli

una /a/ posttonica final d'origen llati o romanic en mots com casa,

herba, etc., i tampoc no ho feu en el cas dels imperatius del tipus porta,

els quals es pronuncien encara avui amb una a final de timbre relaxat.'

Acabem aquest estudi amb un cop dull als testimonis antics del

canvi que hem considerat mes amunt. L'exemple mes primitiu que en

conec data de mitjan segle ix, si be ignoro si es troba en un manuscrit

original o en una copia posterior; es tracta del toponim rossellones

Cabanes (854) < CAPANNAS.27 D'altres testimonis primerencs del ma-

teix fenomen son Caller (988) < CAL(T)DAS,' volies (1010-1035) < vo-

23. Els fets dels parlars orientals a la mateixa epoca no son gaire clans, puix

que no se sap si la /e / provinent de la /a/ posttdnica etimologica havia arribat

a pronunciar-se com a e tancada o oberta abans de la confusio de les / a/ i /e/

atones, confluencia que degue acomplir-s'hi cap al segle xnt . Tanmateix, ates el

caracter conservador dels parlars occidentals, podem postular si mes no tebricament

que el vocalisme del catala oriental era, al comencament del periode pre-literari,

semblant al dels parlars occidentals respecte al tractament del continuador de la /a/

posttonica llatina.
24. Vid. C. H. GRANDGENT, Introducci6n al latin vulgar , 4a. ed. (Madrid

1970), ps. 193-197, 225.

25. Sobre la conservacio tardana del reflex de la -T en els dialectes ibero-

romanics, vid. Ramon MENENDEZ PIDAL, Origenes del espanol: Estado lingiiistico

de la Peninsula Iberica hasta el siglo XI, 3a. ed. (Madrid 1950), ps. 351-353.

26. Joan COROMINES, El parlar de Card6s i Vall Ferrera, p. 35.

27. Henri GUITER, Phonetique evolutive et Toponymie historique, Revue

des Langues Romanes», Lxxiv (1960), p. 37.

28. J. Rtus SERRA (ed.), Cartulario de Sant Cugat del Valles, i (Barcelona

1945), p. 179. Aquest cartoral data del segle xut i recull el document en que

apareix el mot citat.



Dues questions de fonologia diacronica catalana 17

LEBAS,2v chases (1044) < CASAS,30 calces blaves ( 1047 ) < * CALCHAS BLA-
VAS,31 Vigoles ( 1085 ) < VINE6LAS ,32 vaCes ( s. XII ) < VACCAS;33 frangien
(1043-1117 ) < FRANGEBANT ,34 podien ( 1115 ) < * POTEBANT ; 35

Nogere
(c. 995 ) < *NOCARIA,3f' proclame ( 1036-1079 ) < PROCLAMAT ,37 esbalc-
zave ( 1085 ) < * EXBALT1ABAT.38

Aixi, doncs , el canvi que s'ha analitzat aci ha de ser molt antic en
catala, i segurament s'hi acompli abans del comencament de l'epoca
preliteraria.

29. Joaquim MIRET I SANS, Aplech de documents dels segles XIe y XIIe per
a 1'estudi de la llengua catalana, aBoletin de la Real Academia de Buenas Letras
de Barcelona>>, vi (1912), p. 382.

30. Arxiu Capitular de la Seu d'Urgell, Sant Sadurni de Tavernoles, carpeta i.
31. Joaquim MIRET I SANS, op. cit., «Boletin de la Real Academia de Buenas

Letras de Barcelona>>, vi (1912), p. 355.
32. Arxiu Capitular de la Seu d'Urgell, Santa Cecilia d'Elins, carpeta ii.
33. Arxiu Capitular de la Seu d'Urgell, Documents en catala, carpeta i.
34. Paul RUSSELL-GEBBETT, Mediaeval Catalan Linguistic Texts, p. 67.
35. Joaquim MIRET I SANS, Documents en langue catalane (Haute Vallee du

SPgre, XIe-XIIe siecles), «Revue Hispanique>>, xix (1908), p. 17.
36. Arxiu de la Corona d'Arago, Ramon Borrell, carpets iii.
37. Paul RUSSELL-GEBBETT, Mediaeval Catalan Linguistic Texts, p. 65.
38. Arxiu Capitular de la Seu d'Urgell, Santa Cecilia d'Elins, carpeta iI.
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