
ALEX ALSINA

UN ASPECTE DE LA MORFOLOGIA HISTORICA CATALANA:

LA PRIMERA PERSONA DEL SINGULAR

DEL PRESENT D'INDICATIU

1. Introduccio

Un dels punts flacs de la morfologia historica catalana es 1'explica-

ci6 de les diverses desinencies que al llarg de la historia i en els dife-

rents territoris de llengua catalana han servit per expressar la primera

persona singular del present d'indicatiu (d'ara endavant, la. p. s. P. I.).

Amb aquest treball no pretenc resoldre tots els problemes que planteja

aquesta area tan complexa de la morfologia historica, sing analitzar-

los des d'una perspectiva radicalment diferent de l'adoptada fins ara

i explicar-los consequentment . Em proposo, doncs, (a) descriure 1'es-

tadi linguistic comu a tots els dialectes catalans en aquest punt de la

gramatica , (b) descriure les tres evolucions principals, corresponents

al valencia, als parlars insulars i als dialectes central i nord-occidental,

(c) cercar les causes dels diversos canvis i explicar per que els dialectes

catalans han tingut una evolucio divergent en aquest punt i no una de

comuna, i (d) desenvolupar tot l'estudi dins el mare de la fonologia gene-

rativa, cosa que ens permetra d'arribar a establir solucions altrament

impossibles.
Com se sap, en catala 1'expressi6 de la la. p. s. P. I. ha adoptat

quatre solucions diferents segons la zona: en valencia presenta la desi-

nencia -e en els verbs de la primera conjugacio i cap marca a les altres

conjugacions; en balearic i algueres no presenta cap desinencia; en

catala central i nord-occidental presenta la terminacio -o (foneticament

[u] i [o], respectivament) en tots els verbs excepte en aquells que

tenen un radical velaritzat; en catala septentrional presenta sempre ]a

desinencia -i. L'ambit d'aquest article, com s'ha dit, es limita a les trey

primeres zones esmentades, i, per tant, no tindre en compte en la
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discussio subseguent la desinencia -i de in. p. s. P. I. del catala septen.
trional, no pas perque manqui d'interes, sinci perque sembla bastant
probable que 1'origen d'aquesta forma no s'hagi de cercar en el catala
anateix, sing en 1'occita.'

2. L'cstadi lingttlstic cotlltl

Per poder estudiar correctament els canvis que s'han prodult en
les gramatiques dels diversos dialectes catalans, cal que establim in
gramatica del catala anterior a aquests canvis en aquells punts que
afecten el problema que interessa: les regles que introdueixen els morfs
verbals (vocals tematiques, morfs de persona i nombre, etc.), les regles
que converteixen les representacions fonologiques produldes pel com-
ponent sintactic i per les regles esmentades en representacions foneti-
ques (regla d'accentuacio, regla d'elisio vocalica, regla d'epentesi voca-
lica, etc.).

Aquesta gramatica produ7a representacions fonetiques en Ia morfo-
logia verbal que no es distingien de les de Ia morfologia no verbal pel
que fa a l'aparicio d'un suport vocalic, graficament -e, darrere de certs
grups consonantics. Aixi, quan el radical verbal acabava en un grup
consonantic complex, les formes de in. p. s. P. T. acabaven foneticament
en [e]; altrament, aquesta vocal no apareixia: per exemple, lliure,
cobre, etc., al costat de port, am, etc. En aquest sentit, les formes
verbals manifestaven tin parallelisme absolut amb Ics formr.es no verbals,
ja clue aquestcs presentaven sempre una vocal darrere cl radical quan

1. Per a una exposicio crftica de les diverses teories relatives a Ia formacio
de ]a terminacio -i rossellonesa i occitana, des de Ia de Fouch6 (1924, p. 104),
.icceptada per Badia (1951, p. 307) i per Moll (1952, p. 215), passant per la de
Coromines (1945, p. 317), fins a Ia de Blasco (1985, ps. 68-73), vid. Blasco 1985,
ps. 58-73. La proposta de Blasco 1985 es una possibilitat que cal tenir en compte
rot i els dubtes que suscita: ]a desinencia - i es generalitza a partir de formes de
Ia. p. s. P. I. com hai (<*haio), soi/sui (<*so + -i), vei (<video), etc. i de for-
mes de 3a. p. s. P. I. com plai (<placet), fai (<facit), chai (<cadit), trai (<tra-
git), etc. D'una banda, s'ha de veneer l'obstacle que representa interpretar un
segment no sillabic ([j] com en [vej]) com una vocal ([i] en [p5rti]); d'altra
banda, ens hem de preguntar per que les formes de 3a. persona han influit en
la interpretacio de Ia -i final d'aquestes corn a desinencia de la. persona, i tambe
corn es que no han afectat igualment 1'expressi6 de ]a 3a. persona en general.
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aquest acabava en un grup consonantic format, per exemple, per dues

oclusives o per una consonant i una liquida . Aquest fet permetia que

en la gramatica del catala les representacions fonologiques dels substan-

tius, dels adjectius i del,, adverbis poguessin prescindir d'aquesta [e]

final sempre que fos predictible a partir de l'estructura consonantica

del mot . Aixo requeria la postulacio d'una regla d'epentesi vocalica que

afegia la vocal [ e] Z als radicals acabats en certs aplecs consonantics,

coin per exemple els formats per dues oclusives o per una consonant

i una liquida 3 Aixi, als mots corn /),iwr/, /dupt /, /pDbl/, /sempr/,

ctc., s'hi aplicava aquesta regla, i apareixen sota representacions fone-

tiques corn [XIwre ], [ dt pte ], [ p5ble ], [ sempre ], etc. En canvi,

d'altres lexemes corn / pert /, /dur/, /ga),,/, / kant/, etc., es realitzaven

foneticament sense cap vocal afegida, es a dir , [ p5rt ], [ dur], [gad,],

[kant], etc ., ja que no s'hi donaven les condicions per a l'aplicacio de

la regla d'epentesi.

Aixo podria suggerir que les representacions fonologiques corres-

ponents a la la. p. s. P. I . tambe consistien solament en el lexema, ver-

bal en aquest cas, sense cap vocal al darrere i que la regla d'epentesi

vocalica hi afegia la vocal [ e] quan el lexema acabava en un dels

grups consonantics que exigien 1'aplicaci6 d' aquesta regla . Ara be,

aquesta hipotesi troba greus inconvenients quan prenem en consideracio

1'estructura morfo]ogica dels verbs . Aixi, per exemple , si ens fixem en

formes verbals corn [p3rtes ], [ prenem] , [ dormiew ], observem que el

radical -[ p5rt- ], [ pren- ], [ dorm-], en cada cas- va seguit d'una

vocal -[e], [e], [i], respectivament- i d'altres elements que aporten

el contingut funcional de les formes verbals ([ s] : segona persona del

singular, [ m]: primera persona del plural, etc. ). La vocal que segueix

el radical verbal es I'anomenada vocal tematica , un morf semanticament

buit que indica la classc o conjugacio a que pertany el lexema verbal.

En catala medieval , corn en el catala actual, els verbs es classificaven

en tres conjugacions:

2. Tingucu en compte, pero, que en els dialectes orientals la vocal epentetica

es [a] ja des d'una cpoca molt reculada. De tota manera, per simplicitat, les

representacions fonologiques i fonetiques usades en aquesta seccio corresponen
als dialectes occidentals , si no s'indica el contrari.

3. Per a una formulacio precisa d'aquesta regla en el catala modern, vid.
Wheeler 1979, p. 20.
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- La primera (I) conjugacio es caracteritzava per la presencia de
Ia vocal /+ a/ darrere el radical. Aquesta vocal es realitzava corn a
[a] en les formes accentuades a la vocal tematica: [portam] (la. p. p1.
P. I.), [portant] (gerundi), [portaven] (3a. p. pl. Imp. I.), [portas]
(1a. o 3a. p. s. Imp. S.). En les formes accentuades al radical, la vocal
tematica, en els dialectes occidentals (i tambe en els orientals abans
que s'adoptes la regla de reduccio de les vocals /a/, /e/, /e/ i /a/
atones en [a]), es realitzava corn a [a] quan no anava seguida de cap
altre morf: [p5rta] (3a. p. s. P. I. i 2a. p. s. Imper.); i es realitzava
corn a [el seguida d'una consonant: [pirtes] (2a. p. s. P. I.), [pirten]
(3a. p. p1. P. I.). Aquest es un fenomen general dels dialectes catalans
occidentals que s'observa en alternances fonetiques tant de Ia morfo-
logia nominal ([ kaza ] [ kazes ]) corn de Ia morfologia verbal ([ diga ] /
[digen], [portava]/[portaves]), i es pot descriure mitjancant una regla
fonologica corn ]a segiient:

(1) a->e/ C #
[ -acc ]

Finalment, resten, tanmateix, unes quantes formes de Ia i conjugacio
en que el radical no va seguit ni d'una [a] o [e] atones ni d'una [a]
tonica: es tracta precisament de Ia la. p. s. P. I. i de tot el present
de subjuntiu (excepte a 3a. p. pl.), que podem exemplificar amb Ics
formes segiients:

la. p. s. P. I. present de subjunt iui

part pert portem
parts portew
pert p5rten

(2)

- La segona (II) conjugacio es caracteritzava en els dialectes occi-
dentals per la presencia de Ia vocal [e] a Ia major part de formes accen-
tuades a la vocal desinencial: [perdem] (la. p. pl. P. I.), [perdeses]
(2a. p. s. Imp. S.), [perde] (3.a. p. s. Perf. I.), [perdent] (gerundi). En
els dialectes orientals, en canvi, aquesta vocal era [a] en uns casos
-[pardam], [volar], etc.- i [e] en altres -[parde], [pardent), etc.'

4. Vid. Alsina i Duarte 1986, ps. 207-211.
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Tanmateix, deixant de banda el participi passat, que presentava la vocal

/u/ -[perdut]-, hi ha tres situacions peculiars: l'imperfet d'indica-

tiu, que apareix amb una [i] accentuada -[perdia], [perdies], etc.-,

cl present de subjuntiu, on alternen [a] i [e] -[porda], [pordes],

[porda], [perdam], [perdaw], [perden]-, i les formes de singular del

present d'indicatiu i de l'imperatiu, que no presenten cap vocal afegida

al radical -[port] (la. i 3a. p. s. P. I. i 2a. p. s. Imper.), [ports]

(2a. p. s. P. I.).

La tercera (111) conjugacio es caracteritzava per la presencia de la

vocal [i] en totes les formes accentuadcs a In vocal desinencial (tret

del present de subjuntiu): [dormiw] (2n. p, pl. P. I.), [dormis] (la. i

3a. P. S. Imp. S.), [dormien] (3a. p. pl. Imp. I.), etc. En canvi, el pre-

sent de subjuntiu, com a la ii conjugacio, presenta 1'alternanca de [a]

i [e]: [d5rma], [d5rmes], [dormam], etc. Tambe com a la ii conju-

gacio, les formes de singular del present d'indicatiu i de l'imperatiu

inanquen de vocal: [d5rm], [dorms].
Aquesta situacio sembla que es podria descriure mitjancant In pos-

tulacio d'unes regles d'insercio de la vocal tematica que s'aplicarien en

totes les formes verbals, de manera que el morf /-I- a/ apareixeria en la

representacio fonologica de totes les formes de la t conjugacio, el morf

/+ e/ a la ii conjugaci6 (en catala occidental, pero /+ e/ i /+ a/ en
catala oriental) i el morf /±- i/ a in iii. A mes, caldria disposar d'unes
rcgles fonologiques que elidissin aqucstes vocals en les condi-
tions adequades, per exemple, en formes corn /perd + e/ --> [pert],
/sent + i + s/ -- [sents], /perd + e -1- a + m/ -> [perdam],
/sent + i + a/ -> [ senta], etc., en que el morf / + a/ d'aquestes dues
formes represents el present de subjuntiu de la it i de In iii conju-
gacions.

Ara be, hi ha un argument que s'oposa a la generalitzacio de la
vocal tematica a totes les formes de la ii i tie la III conjugations. Si ens
fixem en les formes d'imperfet d'indicatiu (per exemple, [kantaves],

[bevia], [sentien], veiem que s'estructuren morfologicament en el radi-
cal, la vocal [a] a la i conjugacio i la vocal [i] a les altres dues, la
consonant [v] a la i conjugacio pero no a les altres dues, les vocals [a]
i [e] segons 1'alternanca descrita per la regla (1), i els morfs de per-
sona i nombre. Veiem, doncs, que en aquestes formes la vocal que
segueix el radical coincideix amb la vocal tematica a la i i la iii conju-
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gacions -/a/ i /i/ respectivament-, peso no a la ii conjugacio
-[i] en comptes de la general [e]. De tots manera, seguint el criteri de
simplicitat de la gramatica, ]'ideal fora donar la maxima generalitat
a la regla que insereix la vocal tematica /+ e/ de la it conjugacio, de
manera que tambe aparegues en les formes d'imperfet d'indicatiu. Aixi,
si considerem que un imperfet d'indicatiu de la i conjugacio com [kan-
taves] deriva de la representacic subjacent /kant + a + v + a +s/,
en que:

kant - radical
+ a - vocal tematica de la t conjugacio

(3) + v - morf d'Imp. I. associat a la i conjugacio
+ a - morf de passat, comti a ]'Imp. I. i a ]'antic

passat irreal portara, cantares, perderem, etc.'
+ s - morf de 2a. p. s.

tambe podem fcr derivar els imperfets de ]a it i de la III conjuga-
cions com [bevia] o [sentien] de representacions subjacents corn
/bev + e + a/ o /sent +i + a + n/. En aquestes formes, despres dcl
radical hi ha la vocal tematica, / + e/ a la ii conjugacio i /+ i/ a la in,
i a continuacio no apareix el morf /+ v/, ja que es associat unicament
a la i conjugacio, sing directament el morf /+ a/ de passat. Ara be,
necessitem una regla que canvil la /e/ tematica seguida d'una vocal
en [i] per poder derivar formes com [bevia] de /bev + e + a/. Aques-
ta regla es pot formular corn segueix:

(4) e-->i/ + V

Atesa aquesta situacio pel que fa als imperfets d'indicatiu de la n i
de ]a tti conjugacions, ja no es possible pensar que les formes de pre-
sent de subjuntiu d'aquestes mateixes conjugacions presenten ]a vocal
tematica /+ e/ o /+ i / entre cl radical i el morf /± a/ de present
de subjuntiu d'aquestes conjugacions, ja que, si fos aixi, les formes de
present de subjuntiu i les d'imperfet d'indicatiu d' aquestes dues conju-
gacions serien identiques . Aixi, resultaria molt dificil de fer derivar
d'una mateixa representacia subjacent com /pr rd ± c -*- a/ o corn

5. Ibid ., p. 163 i ss.
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/dorm + i + a/, d'una banda, 1'imperfet d'indicatiu [perdia] o [dor-
mia] i, de 1'altra, el present de subjuntiu [perda] o [derma]. Per tant,
la solucio mes senzilla es que les regles que introdueixen les vocals
tematiques de la ii i de la iii conjugacions nomes s'apliquin en aquelles
formes en que la vocal tematica apareix realitzada foneticament, mentre
que la regla que inscreix la vocal tematica de la i conjugacio s'aplicaria
en totes les formes de la conjugacio .' Aixi, ]a regla que introducix I.I.
vocal tematica dc la 1 conjugacio to una generalitat maxima:

(5) o> + a/ [I] --- ]

Les rcgles que introducixen les vocals tematiques de la n i de la
III conjugacions contenen certes restriccions: nomes afecten (a) les
formes de passat, (b) les formes no finites i (c) les formes de la. is
2a. p. pl. de l'indicatiu i de l'imperatiu. Aixi, com a exemple, la regla
que introdueix la vocal tematica de ]a Tti conjugacio es pot representar
de ]a seguent manera:

r + III

(6) o ->+i

[+ PASS]
- FINIT]
- SUBJ
- 3P
+ PI

]

Segons aixb, a les representacions fonologiqucs del present de sub-
juntiu de les conjugacions ii i Hi, no hi apareix la vocal tematica:
/pcrd + a/, /prrd + a + w/, /sent + a + s/, /d3rm+ a + m/, etc.;
i tampoc no apareix a les reprcsentacions fonolbgiques de les formes de
singular i de 3a. p. pl. del present d'indicatiu i d'imperatiu d'aquestes
dues conjugacions: /prrd/, /perd + s/, /sent /, /dorm/, etc.

Encara hem de donar rao, pert, de ]a forma que adopten la
I a. p. s. P. I. i el present dc subjuntiu de ]a i conjugacio. Hem vist que
generalment aquestes formes manquen de vocal quan son accentuades
en el radical (port, ports), excepte la 3a. p. pl. P. S., que sempre pre-
senta una vocal (porten), i que la la. i ]a 2a. p. pl. P. S., accentuades a la.

6. Per a una formulacio d'aquestes dues regles, ibid., p. 210.
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desinencia, presenten una [e]' (portem, porteu). La manera mes satisfac-

toria de descriure aquests fets es considcrant: a) que ]a vocal tematica

/a/ de la i conjugaci6 s'afegeix al radical en totes Ics formes de la

conjugacio, tal corn requereix la regla (5); b) que el morf caracteristic

del present de subjuntiu de la i conjugacio es /+ e/ (1-k a/ en cis

dialectes orientals), que s'insereix despres de la vocal tematica en totes

les formes del present de subjuntiu; i c) que el contacte de la vocal tema-

tica /a/ amb la vocal /e/ del present de subjuntiu es resol mitjancant

l'elisi6 de la primera vocal. La regla que efectua aquesta elisio, l'anome-

nem regla de truncament, seguint autors corn Harris (1975) i Wheeler

(1979), i es pot formular de ]a scgiient manera:

(7)
V

+ baix
<- post>

V
<+ao / + + lt>

a

Condici6: si a, llavors b.

Aquesta regla s'encarrega no solament de convertir formes de present

de subjuntiu coin /pert + a + e/, /mir d- a + e + m/ i /kant + a

+ e + s/ en /pDrt + e/, /mir + e + m/ i /kant + e + s/, sin6 tambe

de convertir formes de la. p. s. Perf. I. corn /perd + e + i/ i /sent + i

+ i/ (en les quals la primera vocal desinencial es ]a vocal tematica i la

segona el morf caracteristic de la la. p. s. Perf. I.) en /perd + i/ i

/sent + i/ (finalment, [perdi] i [senti], respectivament). Ara be, les

formes de singular del present de subjuntiu que resulten de l'aplicaci6

de la regla de truncament encara mantenen una vocal final que normal-

ment no es realitza foneticament. Aixo suggereix que hi ha una altra

regla que es la responsable de 1'elisi6 de la vocal final en formes de

subjuntiu corn /port + e/ i /kant +e + s/. Es tracta de les testes

sincroniques de la regla de sincope-apocope,' que devers els segles viii

o ix provoca l'elisi6 de les vocals pre-toniques, posttoniques i finals

altres que /a/. Normalment els efectes d'aquesta regla foren absorbits

de seguida pel lexic6, de manera que els mots afectats es relexicalitzaren

7. [5] en els dialectes orientals.

8. Vid. Alsina i Duarte 1984, ps. 109-112.
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sense la vocal que havien perdut. Aixb es el que ocorregue si mes no en

el cas dels substantius , adjectius i adverbis, i, si nomes fos per aquestes

classes de mots , la regla de sincope-apbcope hauria desaparegut de la

gramatica, un cop hagues prodult els seus efectes. Per6 la morfologia

verbal es molt m6s complexa que la no verbal i s'hi troben alternances

que justifiquen el manteniment d'una regla semblant a la de sincope-

apbcope.
Aquestes alternances no es donaven solament en el present de sub-

juntiu de la i conjugaci6, com en port/portem. La morfologia dels per-

fets d'indicatiu del catala medieval son una font abundant d'alternances

d'aquest tipus, ja que hem de tenir en compte l'existencia dels perfets

anomenats febles -accentuats a la desinencia- i dels anomenats forts

-accentuats al radical. Una situaci6 semblant es produIa amb el passat

irreal (el descendent del plusquamperfet d'indicatiu Ilati, equivalent

aproximadament a] nostre condicional), que tambe podia ser fort o feble.

Entre els verbs de la segona conjugaci6, aquells que tenien els incre-

ments /+ z/ o /+ g/ en les formes de passat (com, per exemple, pres,

ris, plat, tent) i alguns altres d'irregulars (com feu, fou, etc. ) rebien

['accent al radical en certes formes del perfet d'indicatiu, i, a mes, els

que tenien l'increment /+ g/ tambe 1'hi rebien en el passat irreal9

Aixi, podem donar com a exemple de conjugaci6 forty del perfet i del

passat irreal el segiient paradigms del verb voler, devers el segle xiit:

pet-let d'indicatiu _ passat irreal

v5lk volgem v5lgra v5lgrem

(S) volgist volges v51gres v5lgrew

v5lk v5lgrcn v5lgra vSlgren

Aquest paradigma contrasta clarament amb el de qualsevol altre verb

de la it conjugaci6 que no rebi 1'accent en el radical en aquests dos

passats, com ocorre, per exemple, en el verb perdre:

perfet d'indicatiu

perdi perdem
(9) perdist perfes

perde perderen

passat irreal

perdera perderem
perderes perderew

perdera perderen

9. Per a una analisi mEs aprofundida de 1'accentuaci6 en les formes verbals

del catala medieval, ibid., ps. 181-193.

7
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El contrast es produeix gracies a la diferent posicio de 1'accent a la
la. i 3a. p. s. i a Ia 3a. p. p1. del perfet i a tot el passat irreal, pero es
manifesta, a mes, en el fet que en el paradigma de (9) apareixen en les
formes esmentades unes vocals que no apareixen en el paradigma de (8).
Aixi, comparern Ia la. p. s.-Perf. I. [vSlk] amb [perdi], la 3a. p. s. Perf. I.
[v5lk] amb [perde], la 3a. p. pl. Perf. I. [v5lgren] amb [perderen], etc.
Aquesta situacio suggereix que en les formes rizotoniques s'ha produTt
una elisio de Ia vocal tematica /e/ de la ii conjugacio i de Ia vocal /i/,
caracteristica de la la. p. s. del perfet d'indicatiu.

De Ia mateixa manera que les representacions fonologiques corres-
ponents al verb perdre son, per exemple, /perd + e + i/ per a la la.
p.s. Perf. I., /perd+e/ per a Ia 3a. p.s. Perf. I., o perd+e+r+a/ per a
la la. i 3a. p.s. del passat irreal, no hi ha motiu per pensar que les corres-
ponents al verb voler no hagin de tenir Ia mateixa estructura morfolo-
gica, ja que es tracta de verbs de ]a mateixa conjugacio i ja que dins el
mateix paradigma de perfet del verb voler hi ha formes coin [volgem]
i [volges] que presenten la vocal tematica quc es elidida en altres for-
mes. Per tant, aquestes formes tindran representacions fonologiques
com /vDl+g+e+i/, /v:)l+g+e/ o v:)l+g+e+r+a/. (El morf /+g/
que apareix en aquestes formes es tin increment que caracteritza certes
formes verbals d'un grup de verbs de Ia ii conjugacio que tenen unes
determinades caracterIstiques fonologiques.) 10

Aixi doncs, la regla que ha de donar rao dc 1'elisi6 de la vocal post-
tonica en les formes del perfet i de] passat irreal accentuades al radical
es Ia mateixa que elideix Ia vocal final en les formes del present de
subjuntiu de Ia i conjugacio accentuades al radical, i es pot formular
corn segueix:'l

10. Per a mes details, ibid., ps. 197-203.
11. Ibid., p. 185. Cal rernarcar que aquesta regla tai corn es formulada tambc

s'ha d'aplicar en les formes de 3a. p. pl. P. S. de la r conjugacio per elidir ]a
vocal de la siilaba final. Aixi, s'aplica en formes coin /kant + a + e +n/ i
/mir + a + e + n/, en 1'estadi /kant + e + n/ i /mir +e + n/, per do-
nar /kant + n/ i /mir + n/. Aquestes formes, perd, assoleixen la representacio
fonetica [kanten] i [miren] gracies a una regla que insereix la vocal [e] en el
context /C - + n/, que es la que explica tambe que les formes de la 3. p. p1.
P. I. de la ii i iii conjugacions corn /pErd + n/ o /sent + n/ siguin foneticament
[pe'rden] o [senten].
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Aquesta regla, logicament , s'aplica despres de Ia regla d ' accentuacio

ja que ha de distingir entre les formes accentuades al radical i les accen-

tuades a Ia desinencia . En les formes de la. p. s.Perf . I., corn /vZ)l+

g+e+i/, abans que s'hi apliqui Ia regla ( 10), s'hi cplica la regla (7!

de truncament, per donar /v:)l+g+i /. Per illustrar el funcionament de

Ia regla ( 10), vegern Ia derivaci6 d'algunes formes tant de perfets i pas-

sats irreals rizotonics corn de present de subjuntiu de Ia i conjugaci6:

(11)

(7)
v:)l+g+e+i

l i
tcn++e+r+a kant-l-a+e

kant+e
mir+a+e+s
mir+e+s+g+v:)

accentuacio v5l+g+i ten+g+e+r+a kant+c mir+e+s

(10) v51 +g t-en+g+r+a kant mir+s

altres regles [v5lk] [tengra] [ leant] [mfrs]

Encara ens falta, pero, acabar d'estahlir Ia forma de la la. p. s. P. I.

En el cas de les conjugacions ii i iii, corn ja s'ha dit, aquesta forma

manca en la representaci6 fonologica de vocal desinencial; aixi, per

exemple: /pcrd/, / tin+g/, plan+g/, / sent /, / serv +es+g/ o/kres+

g/.'Z A Ia i conjugacio, Ia la. p. s. P. I., ates que foneticament no es

distingeix mai de les formes de la. i de 3a. p. s. del present de subjun-

tiu, no hi ha cap ra6 perquc no tingui, fonologicament tambe, Ia ma-

tcixa represcntacio que aquestcs. Aixo voldria dir que Ia la. p. s. P. I.

del verb cantar, cant, seria al nivell fonologic /kant+a+e/, que, gra-

cies a les regles de truncament (7) -/kant+e/- i d'elisi6 vocalica (10)

resulta foneticament en [ kant] ).
Aquest fet comporta una modificacio en la regla morfologica que

12. Pel que fa a representacions com /serv + es + g/ o /kres" + g/, diverses
regles s'encarreguen de convertir-les en [serv6sk] o [kresk]. En els dialectes
occidentals, tanmateix, les formes com /serv + es" + g/ acabaren essent substi-
tuIdes per altres com /serv + i + a + g/, probablement gracies a Ia pressio de
Ia vocal tematica de Ia in conjugacio.

V

- baix
-- acc

>o/ (+ C) V- ace
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insereix el morf /+e/ a la i conjugaci6 : en comptes de ser nomes el

morf caracteristic del present de subjuntiu , com era en llati vulgar, en

el catala medieval es converteix tambe en el morf de la la. p . s. P. I.

de la i conjugaci6. Aixi, Ia regla morfologica que insereix el morf /+e/

a la j conjug.ac : ci tindria la forma seguent:

(12) a-), +e/ + V --- - I

Pot semblar una mica estrany que un mateix element morfologic

serveix per caracteritzar alhora el present de subjuntiu i la primera

persona singular del present d'indicatiu, pero en catala aquest no es

1'6nic cas en que Ia la . p. s. P. I. s'aparella formaltnent amb el present

de subjuntiu . s el cas tambe de 1'increment /+ g/ de ]a ii conjugacio,

que en els radicals verbals que compleixen certes condicions fonolbgi-

ques marca , a mes de certs temps del passat , el present de subjuntiu i

la la. p. s. P. I. (p. ex ., mogui, moguis, moguem ... i moc ). Aquesta

associaei6 formal del present de subjuntiu i de in la. p. s. P. I. encara

era mes frequent en el catala medieval que en factual , si tenim en

compte la gran quantitat de verbs de la it conjugaci6 que disposaven

de dues formes basiques sincronicament inderivables 1'una de l'altra,

de les quals Puna s'emprava unicament per formar el present de sub-

juntiu i la la . p. s. P. I. i 1'altra per formar totes les altres formes de

la conjugaci6 , com, per exemple , en null, vu/la, vulles, etc ., davant de

viols, volem, volia, voler , etc., o en deig , deja, dejam, etc ., enfront de

deu, deveu, devia, devenl, etc. Tot aixb fa que I'estudi de 1'evoluci6 de

Ia desinencia de in. P . S. P. I. sigui sovint indestriable de I'estudi de

1'evoluci6 del present de subjuntiu, com ja va observar Coromines (1953,

ps. 204-206).
La taula segilent il1lustra com ]a identitat d'expressi6 de la in. p. s.

P. 1. amb el present de subjuntiu a In i conjugaci6 no fa sin6 reproduir
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la situacio que trobem en els verbs de Ia ri conjugacio que reben l'incre-

ment. -(-/g/:

(13) i conjugacio It conjugacio

pres. ind. pre s. subj. pres. ind. pres. subj.

uls. /part+a+e/

2s. /pert+a+s/

3s. '/part+a/

lpl. /part+a+m/

2pI. /pert+a+w/

3pl /pert+a+n/

/part+ a+e/ /m^v+ g/

/pert+a+e+s/ /mz)v+ s/

/part+a+e/ /mav/

/part+a+e+m/ /m:)v+e+m/

/part+a+e+w/ /m:)v+c+w/

/part+a+e+n/ /mw+n/

/m:)v+g+a/

/m:)v+g+a+s/

/m:)v+g+a/

/mDv+g+a+m/

/m:)v+g+a+w/

/mw +g+a+n/

3. El problema

Un cop analitzada Ia part de Ia gramatica del catala medieval que

doia compte de les formes de la. ps. P. I., ens podem preguntar que

era el que Ia feia inestable i susceptible de sofrir canvis. Quan compro-

vem que cap dels dialectes catalans moderns no ha conservat aquesta

part de Ia gramatica intacta, hem de concloure que les causes dels canvis

s'havien de trobar ja en Ia gramatica del catala medieval, deixant de

banda que 1'evoluci6 posterior de cada dialecte pogues afegir-hi altres

causes. Aixi, les causes d'inestabilitat que s'observen en Ia gramatica

del catala medieval son les seguents:

a) Opacitat. La regla (10) d'elisio de e i i atones es opaca com a

consequencia de 1'aplicaci6 de la regla d'epentesi vocalica. Ja que Ia

regla d'epentesi vocalica actua en alguns dels contextos en que s'aplica

previament Ia regla (10), els efectes d'aquesta regla deixen de ser trans-

parents en molts casos . Segons la definicio de Kiparsky (1971), ps. 75

i ss.), una de les condicions que produeixen opacitat en una regla es

dona quan existeixen a Ia superficie representacions del tipus clue 1.1

regla elimina. Aquest fet s'observa en les formes de la. p. s. P. I. i de

present de subjuntiu de Ia i conjugacio en el catala medieval:

/kant+a+e/ /sembr + a+e/
truncament (7) kant+e sembr+e

(14) accentuacio kant+e sembr+e

elisio (10) kant sembr
epentesi vocalica sembre
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Les formes com sembre fan que la regla (10) d'elisio vocalica signi

opaca. La hipotesi de Kiparsky es que l'opacitat de les regles augmenta

el cost de les gramatiques, cosa que emmena la prediccio que els canvis

tendiran a fer disminuir o desapareixer l'opacitat de la gramatica.

b) Allomorfisme. L'expressio de la la. p. s. P. I. i de les formes

de singular del present de subjuntiu de la i conjugacio presenta allomor-

fisme. Corn es veu a (14), hi ha formes de la. p. s. P. I. o de present

de subjuntiu que foneticament no presenten cap vocal darrere el radical

(com cant) i d'altres que foneticament tenen una vocal e darrere el radi-

cal (corn sembre). Aixo es el resultat de 1'aplicaci6 de la regla d'epentesi

vocalica en algunes formes peril no en altres . Segons la teoria avancada

per Kiparsky (1971, p. 65), s'assigna tin cost mes alt a una gramatica

que produeix alternances que no a una gramatica que no en producix,

d'on resulta el principi que 1'allomorfisme tendeix a desapareixer. De fet,

en el cas que ens ocupa, 1'allomorfisme observat es consequencia de

l'opacitat de la regla (10) d'elisio de vocals atones.

4. La solucio valenciana

Un grup important de formes que pot ajudar a entendre els canvis

en 1'expressi6 formal de la la. p. s. P.I. es el dels preterits forts, es

a dir, accentuate al radical. Durant els darrers segles de l'edat mitjana

hi hague una serie de canvis en la regla d'accentuacio verbal que pro-

voca la substitucio gradual dels preterits forts per formes debils, accen-

tuades a la desinencia, fins que a la fi de l'edat mitjana els unics prete-

rits forts que es conservaven eren els pocs casos residuals que encara

es coneixen en el catala literati actual (feu, veu, fou ). Aixi, formes corn

pres, moc, dix, hagra, pogra anaren essent substituides per d'altres

com prese/prengue, mogue, dixe/digue, hagucra, poguera, etc. Aquest

fet tingue una repercussio important en 1'aplicabilitat de la regla (10)

d'elisio vocalica. Mentre la regla d'accentuac16 accentuava formes com

/vz)l+g+e+i/ o /ten+g+e/ al radical (/v5l+g+i/ o /ten+g+e/),

la regla d'elisio (10) podia elidir la vocal desinencial i o e perque es

trobava en posicio atona, i en resultaven formes corn [vMlk] o [tenk].

Per6 en el moment que la regla d'accentuacio canvia per accentuar aque-

Iles formes a la desinencia (/v:)l+g+i/ o /en+g+e/), la regla d'eli-
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sio deixa de ser-hi aplicable perque les vocals i o e ja no eren atones.
La reduccio en 1'ambit d'aplicacio de la regla (10) d'elisio de vocals

atones fou Sens dubte un factor que afavori la soluci6 adoptada en va-
lencia: la perdua d'aquesta regla de la gramatica. Els efectes d'aquest
canvi en les formes de la. p. s. P. I. i del present de subjuntiu de la
i conjugacio en valencia s'observen en la derivacio seguent:

(15) /kant+a+e/ / sembr+a+e/
truncament ( 7) kant + e sembr+e
accentuacio leant + e sembr+e

Aquesta gramatica representa un estadi historic posterior a 1'illustrat

per la derivacio (14). No hi ha hagut cap canvi en les representacions

subjacents, pero la perdua de la regla (10) d'elisio vocalica to uns efec-

tes evidents. D'una banda, totes les formes verbals esmentades resulten

anivellades formalment a la superficie perque contenen sempre el seg-

ment e a continuacio del radical (a diferencia de 1'estadi linguistic ante-

rior, en que solament algunes d'aquestes formes presentaven la vocal

final -e com a consequencia de l'aplicacio de la regla d'epentesi voca-

lica): la regla d'epentesi vocalica ja no s'hi pot aplicar mai; per tant,

amb la perdua de la regla (10) es redueix l'allomorfisme en 1'expressi6

d'un mateix contingut funcional. D'altra banda, la gramatica que resulta

d'aquest canvi, ja que prescindeix d'una regla opaca -la regla (10)-,

tc menys cost; es a dir, es una gramatica preferida. Finalment, des del
punt de vista de la simplicitat formal, aquest canvi comporta una sim-
plificacio formal de la gramatica: una gramatica amb n regles es mes

simple que una gramatica amb n + 1 regles; i en el canvi linguistic les

gramatiques tendeixen cap a la simplificacio.
Per tans, en el canvi ocorregut en el valencia es combinen tres ele-

ments causants de canvis: la simplificacio formal, la perdua d'opacitat
i la reduccio de 1'allomorfisme.

A mes a mes, aquesta explicacio dona compte d'una manera molt

natural d'un fet que els estudis de lingiiistica historica catalana no han

pogut justificar: mentre que la desinencia -c es va generalitzar com a
marca superficial de la. p. s. P. I. (i de present de subjuntiu) a tots els
verbs de la i conjugacio, els verbs de les altres dues conjugacions no
van ser afectats per aquesta extensio. Una analisi que nomes tingui en
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compte el nivell fonetic de les formes no to cap manera d'explicar per

que la la. p. s. P. I. de la ii i de la rii conjugacions no van adquirir ]a

desinencia -e (per exemple, permet, perd, rep, crec, servixc, dorm, llig,

etc.). Si l'analisi tradicional atribueix 1'extensi6 de la -e en formes com

pens > pense, port > porte, camin > camine, etc., a 1'analogia amb

formes com sombre, dubte, compre, etc., que tenien una vocal de suport

exigida per 1'estructura fonologica del radical, no hi ha motiu per pensar

que aquesta analogia no hagues de funcionar en les altres dues conju-

gacions. En efecte, a la u i a la iti conjugacions tambe hi havia formes

de la. p. s. P. I. acabades en una vocal epentetica, com corre, omple,

obre, cobre (cobrir), etc. Aixi i tot, per alguna rao desconeguda, aques-

tes formes no pogueren actuar com a model analogic per estendre Ia

desinencia -e a la la. p. s. P. I. de la ii i iii conjugacions.

En 1'analisi proposada aqui, el fet que la vocal e no es genera-

litzes com a marca superficial de la. p. s. P. I. a Ia ii i iii conjugacions

es desprcn d'una manera automatica. Si en les formes de la primera

conjugacio apareix una e final a la superficie (p. ex., porte), es perquc

Ia forma subjacent conte una /e/ (p. ex., /pert+a+e/) i aquesta vocal

pot arribar al nivell fonetic en el moment que es perd Ia regla (10) que

l'elidia. En canvi, les representacions subjacents de Ia la. p. s. P. I. de

les conjugacions ii i iii no contenen cap vocal darrere el radical, perquc,

d'una banda, In regla que insereix el morf /+e/ de present de subjuntiu

i de la. p. s. P. I. nomes actua a la i conjugacio, i, de 1'altra, les vocals

tematiques de la ii i in conjugacions nomes s'insereixen en aquelles

formes de la conjugacio la representacio fonetica de les quals exigeix

una vocal. Per tant, si no hi ha cap vocal subjacent (p. ex., /prrd/ o

/sent/), Ia perdua do la regla (10) no pot aconseguir que broti cap

vocal fonetica.

L! soluchi ibsidar

Els dialectes balearic i algueres no pogueren adoptar Ia mateixa

solucio que cl valencia , tot i que era la mes simple . Tractant-se do

dialectes orientals , es a dir, que tenen ( i ja tenien als darrers segles de

I'edat mitjana ) una regla de reduccio de les vocals / a/, /e/, /e/ i

atones a / a/, aquesta solucio hauria creat mes prohlemes que no evitava,



Un aspecte de la morfologia historica 105

ja que Ia generalitzacio de Ia terminacio -e'; per a la la. p. s. P. I.

hauria eliminat la distincio formal al nivell fonetic entre la la. i Ia

3a. p. s. P. I.; i, segons Kiparsky (1972, p. 87), la conservacio de les

distincions funcionals rellevants a la superficie es un dels principis

rectors de l'evolucio linguistica. S'ha d'observar que en els dialectes

insulars, mentre que les formes de la. p. s. P. I. que rebien el suport

fonetic d'una vocal epentetica (p. ex., mostre o semble) no es distingien

foneticament de Ia corresponent 3a. p. s. P. I. (p. ex., mostra o sembla),

les formes de la. p. s. P. I. que no tenien aquesta vocal epentetica (p. ex.,

cant o pens) no presentaven cap ambiguitat. Aquest fet, tenint en compte

Ia tendencia a conservar la informacio rellevant a la superficie, es el

que explica que Ia solucio adoptada en els dialectes insulars fos la de

generalitzar 1'absencia de vocal a la la. p. s. P. I.

En aquests dialectes, Ia la. p. s. P. I. (i tambe les tres persones del

singular del present de subjuntiu, en els parlays mes arcaitzants) no

presenta mai una vocal darrere el radical, encara que aquest acabi en un

grup consonantic que en la morfologia nominal exigiria I'addicio d'una

vocal epentetica [a] (p. ex., mostr o sembr al costat de nostre o desem-

bre). En un primer estadi, respecte a la grarnatica del catala classic,

aquest canvi en les formes fonetiques es pot interpretar simplement coin

la incorporacio a la gramatica dels dialectes insulars d'una regla de

redundancia que rnarca les formes de la. p. s. P. I. de totes les conju-

gacions i de present de subjuntiu de la i conjugacio corn a excepcions

a Ia regla d'epentesi vocalica. Aixi, observem la derivacio d'unes formes

de la. p. s. P. I., dels verbs cantar i sembrar, de Ia i conjugacio, i dc

perdre, de la ii, i d'obrir, de la in:

/kant+a+/ /sembr+a+/ /perd/ /Dbr,

truncament (7) kant+ sembr+ - -

(16) accentuacid kant + sembr + pird 3br

elisio (10) kant sembr - -

epentesi vocalica - - - -

13. Cal tenir en compte que en aquests dialectes la vocal subjacent que

caracteritza la la. p. s. P. I. i el present de subjuntiu de la i conjugacio es

que ortograficament se sol representar corn a e.
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Com s'ha dit, a les formes de la. p. s. P. I. no s'hi aplica ja la regla
d'epentesi vocalica perque son excepcio a aquesta regla, i aixi les for-
mes resultants son [kant], [sempr], [pert], [5pr] (on ha actuat a mes
]a regla d'ensordiment d'obstruents finals). Cal tenir en compte que la
regla d'epentesi vocalica no desapareix de Ia gramatica, encara que no
actui en aquestes formes, perque continua aplicant-se en la morfologia
no verbal (p. ex., nostre, poble, etc.) i, dins de ]a morfologia verbal, en
totes les formes que tenen les caracteristiques fonologiques adequades
Ilevat del present de subjuntiu de la i conjugacio i de Ia la. p. s. P. I.
(p. ex., /perd + r/ --* [perdra] (inf), /z)br/ -* [3bra] (3a. p. s. P. 1.),
etcetera).

Per tant, el canvi que s'ha operat en la gramatica insular consisteix
en una complicacio formal -l'addicio d'una regla que marca com a
excepcions a Ia regla d'epentesi vocalica tota una serie de formes. Amb
aixo es mantenen inalterades les representacions subjacents i les regles
pre-existents. Amb aquesta complicacio formal s'aconsegueix d'eliminar
-0, si mes no, de reduir- 1'opacitat de Ia regla (10) d'elisio vocalica,
desapareix 1'alternanca allomorfica en 1'expressi6 de Ia la. p. s. P. I. i,
sobretot, es preserva en el nivell fonetic Ia informacio funcional relle-
vant -Ia distincio entre la. i 3a. p. s. P. I.

En un estadi posterior, la terminacio -i es va generalitzar a les for-
mes rizotoniques del present de subjuntiu 14 a Ia majoria de parlars insu-
lars. Amb aquest canvi, ja no es possible de mantenir Ia vocal /a/ com
a caracteristica de tot el present de subjuntiu i de Ia la. p. s. P. I.: la
vocal /i/ es la marca morfologica del present de subjuntiu en totes les
formes del singular i en la tercera del plural, i Ia vocal /a/ ja nomes
es pot considerar la marca del present de subjuntiu a la la. i 2a. perso-
nes del plural, com es veu,, per exemple, en les formes de present de
subjuntiu del verb pensar:

pensi [pansi ] pensem [pansam ]
(17) pensis [pensis ] penseu [pansaw ]

pensi [pansi ] pensin [pansin I

Aix% ja no es possible d'interpretar que la vocal /a/ apareix a Ia
rcpresentacio subjacent de la la. p. s. P. I. ni de les tres persones del

14. Vid. Gulsoy 1973 i Alsina i Duarte 1986.
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singular i de la tercera del plural del present de subjuntiu. En aquesta

nova gramatica podem pensar que no hi ha cap element morfologic que

caracteritzi la la. p. s. P. I. i que s'hi introdueix una regla que elideix la

vocal tematica /a/ de la i conjugacio en la in. p. s. P.I., que es pot

representar corn segueix:

(18) a->o/

-PI

+ Ip

- PASS

Corn a consequencia d'aquest canvi s'elimina la regla (10) d'elisio

vocalica de la gramatica. Corn a mostra del funcionament d'aquesta area

de la gramatica dels dialectes balearics moderns, vegeu la derivacio
d'algunes formes verbals:

(19)
/kant+a/ /sembr + a/ /kant + a/ /kant+a+i/
la. p. s. la. p. s. 3a. p. s. pres. subj.

(18) kant sembr - -
(7) - - - kant+i
accentuacio kant sembr leant+a leant+i
forma fon. [kant] [sempr] [kanta] [Until

G. La solucio central i nord-occidental

La solucio adoptada per aquests dialectes consisteix en la carac-
terizacio de la la. p. s. P. I. mitjancant la terminacio -o, i es lens
dubte la que presenta mes dificultats d'anMisi, corn ho demostra el
fet que ha rebut interpretacions absolutament incompatibles entre si:
d'una banda, s'ha argumentat a favor d'una interferencia del castella,15
i, de 1'altra, a favor d'una evolucio produIda amb mecanismes propis
de ]a llengua.16 L'explicacio que proposo a continuacio es basa en la

15. Vid. Par 1930, ps. 169-170, i, mcs recentment, Blasco 1985, ps. 73-78.
16. Vid. Coromines 1953, ps. 204-206.
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teoria de Coromines (1953), ja que considero molt mes estimulant i
enriquidor de cercar Ics causes i els mecanismes del canvi linguistic
en Ia forma i en el producte de la gramatica afectada pel canvi que no
pas de cercar-los en elements externs a la llengua. Sense estendre'm
donant arguments detallats contra la teoria del manlleu de Ia desincncia
-o de la. p. s. P. I., nomes vull apuntar alguns fets que ens haurien do
fer dubtar de la validesa d'aquesta teoria:

a) Aquesta desincncia es generalitza al scale xvt , epoca en que

el castella era una llengua descoreguda de ]a major part de Ia poblaci.G

catalana; i el coneixement que se 'n tenia es limitava als grups socials,

ben reduits numcricament , que tenien contacte amb Ia literatura de

1'cpoca i amb la cort espanyola , cosa que pot explicar alguns manlleus

lcxics pero mai un manlleu morfologic.

b) Si en la llengua d'origen Ia -o era una desincncia que caracte-

ritzava Ia la. p. s. P. I. de tots els verbs -en el cas de formes accen-

tuades a la desincncia s'hi afegeix una semivocal [j]: doy, voy, estoy,

etc.-, esperariem que aquesta desincncia s'hagues adoptat en catal•a

amb la mateixa generalitat . Tanmateix , hi ha un grup important de

verbs que no Phan adoptada : aquells que afegeixen (' increment /-1-

al radical ( p. ex., bec, trec , moc, prenc , etc.).

c) El fet que en una bona part dell parlars del Principat la desi-

ncncia -o caracteritzi, a mes a mes de la la . p. s. P. I ., les formes rizo-

toniques del present de subjuntiu no es pot considerar una mera coinci-

dencia formal . Si es pot trobar una explicacio autoctona per a aquesta

desincncia com a marca de present de subjuntiu ," i s'ha de trobar per-

que aqui no es pot recorrer al calc del castella, per que no pot servir

tambe per a Ia -o corn a marca de la. p. s. P. I.?

Aixi doncs , seguint 1'explicaci6 de Coromines, partim de la base

clue a Ia fi de 1'edat mitjana es comenca a generalitzar a tot el Principal

Ia terminacio -e com a marca de la. p. s. P. 1. i del present de subjuntiu

de Ia i conjugacib , igual cem ocorregue en el Pais Valencia ." Per tant,

el que hem anomenat la «solucio valenciana » representa una etapa

comuna als dialectes del Principat i del Pais Valencia . Prevalgueren,

doncs, els criteris de Ia simplificacio formal de la gramatica, de Ia reduc-

17. Com fa Blasco 1985, p. 77.
18. Vegeu l'api ndix.
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cio de l'opacitat i de la minimitzacio de 1'allomorfisme. Cal tenir en

compte que els canvis linguistics tenen sempre com a fi resoldre pro-

blemes concrets de la gramatica sense preveure els efectes que poden

tenir en altres sectors de la gramatica. En el cas dels dialectes del

Principat, el canvi representat per la «solucio valenciana» creava un

nou problema: la confusio fonetica de totes les formes rizotoniques

del present de subjuntiu amb les corresponents del present d'indicatiu

i de la la. p. s. P. I. amb la 3a. p. s. P. I., en els verbs de la i conjugacio.

En catala central, la confusio es produia per efecte de la regla de reduc-

cio vocalica, que converteix /a/, /e/, /e/ i /a/ atones en [a]; aixi per

exemp]e, les formes corresponents a les valencianes [kante] i [kanta]

eren pronunciades indistintament com a [kanta]. En una bona part de

]a zona occidental, en canvi, la confusio es produia com a consequencia

d'una regla morfo]ogica bastant estesa que converteix la /a/ final atona

en formes de 3a. persona singular en [c]; i aixi aquelles dues formes

tenien la representacio fonetica [kante].

Hi hague probablement una rao que hauria dificultat I'adopcio de

la «solucio insular>> en aquests dialectes. Cap a ]a fi de l'edat mitjana

segurament els dialectes del Principat havien adoptat una regla fono]ogica

desconeguda tant en valencia com en els dialectes insulars: la regla que

simplifica els grups consonantics finals constituits per una nasal o

una lateral i una oclusiva homorganica (mp # -+m #, nt # --> n #,

It # I # ). Si aquests dialectes haguessin mantingut formes verbals

com cant, escamp, salt (la. p. s. P. I. de cantar, escampar i saltar, res-

pectivament), aquestes formes s'haurien redult foneticament a [kan],

[askam] i [sal], cosa que hauria afegit un nou problema a la Ilengua:

una maraca d'uniformitat paradigmatica en un gran nombre de verbs.

Les gramatiques tendeixen cap a una situacio en que hi hagi una corres-

pondencia biunivoca entre tin inorfema i les sever realitzacions foneti-

ques. En el cas que estudiem, doncs, haurien comencat a apareixer

radicals verbals realitzats de maneres diferents segons que el radical

anes seguit o no d'una vocal.

La generalitzacio d'una terminacio vocMica evitava aquest proble-

ma. Ara be, aquesta solucio creava un nou inconvenient, i molt impor-

tant : provocava una confusio fonetica entre la la. i la 3a. persona del

singular del present d'indicatiu, d'una banda, i entre cadascuna de les
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formes rizotoniques del present d'indicatiu amb la corresponent del
present de subjuntiu, de 1'altra, a Ia i conjugaci6.

Ara be, durant els segles xv i xvl, la llengua desenvolupa un meca-
nisme per resoldre aquest problema. El catala disposava d'una regla que
canviava les vocals atones mitjanes en sillaba final en [o] en diversos
contextos, principalment despres d'una vocal tbnica labial: Ia regla de
labialitzaci6 de e.19 Aixb vol dir que ja des de Ia fi de 1'edat mitjana
degueren existir formes com mostro, cobro com a Ia la. p. s. P. I. i corn
a la. i 3a. p. s. P. S. i formes com usos, porton, etc., corn a formes de
2a. p. s. i de 3a. p. p1. del present de subjuntiu, fins i tot abans que
es generalitzes la «soluci6 valenciana» al Principat. Quan es generalitza

aquesta solucio es produi Ia confusi6 fonetica indicada mes amunt en tots
els verbs de Ia primera conjugacio excepte en aquells en que actuava
Ia regla de labialitzacio de e; i aixt mostro i cobro es mantingueren
distints de mostra i de cobra, i usos d'uses i porton de porten, mentrc

que d'altres com sembre/sembra o estime/estima, que eren majoritaris,

presentaven ambiguitat. D'aquesta manera, no es gaire dificil de veure

que Ia necessitat de distingir els continguts funcionals parcialment con-
fosos provoca la morfologitzacio de In terminaci6 -o corn a marca de In
la. p. s. P. I. (i en algunes zones tambe de les formes rizotoniques del
present de subjuntiu) de Ia i conjugacio i gradualment s'entengue a tots
els verbs de la i conjugacio, i posteriorment encara als verbs de les
altres dues conjugacions que no tenen l'increment /+ g/.

Hi ha un aspecte en l'explicaci6 de Coromines (1953, ps. 204-206)
que no es del tot satisfactori, lens dubte corn a consequencia de trc-
ballar en un marc tebric que nomes to en compte un sol tipus de repre-
sentacions, les representacions fonetiques: Coromines soste que In desi-
nencia -o no va substituir solament la desinencia -e de la. p. s. P. 1.,
sing que va substituir la -e atona en sillaba final de qualsevol forma
verbal de la i conjugacio. Aix,) seria el que explicaria que la terminaci6

-o hagi acabat representant no solament la in. p. s. P. I., sing tambe, en

alguns parlars, el present de subjuntiu en les formes accentuades al
radical. Ja que, per exernple, tant In la. p. s. P. I. cante com les formes

19. Vid. Alsina i Duarte 1984, ps. 119-121. Histbricament aquesta regla (s
la que dona compte de la -o final, en comptes de ]a -e que altrament esperarfem,
en mots com suro (<suberum ), toro (<tarum ), cuiro (<rorium), monjo (<mona-
chum), motllo (<modulum), etc.
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de present de subjuntiu canto, cartes, canter tenien una -e atom a la
sillaba final guar es produi la morfologitzacio de la terminacio -o, totes
aquestes formes canviaren la vocal final per o: canto (la. p. s. P. I.),
canto, cantos, canton (pres. subj.). Ara be, tambe hi ha formes del
present d'indicatiu amb una -e atom en sillaba final -p. ex., canter
(2a. p. s. P. L), canton (3a. p. pl. P. I.)--, pero aquestes no sofriren
mai la substitucio de la vocal desinencial per -o, tot i quo foneticament
no hi havia cap diferencia amb les corresponents formes del subjuntiu.
La teoria de Coromines, evidentment, no pot donar compte d'aqucsr<i
diferencia de tractament.

Per a una teoria quo disposa d'un nivell de representacions mes
abstracte quo el fonetic, el tractament divers d'aquelles formes foneti-
cament identiques no planteja cap obstacle. Situant-nos en el periode
en quo ja s'havia generalitzat la <solucio valenciana» al Principat i en
quo la presencia d'una -o atom en sillaba final en les formes verbals
encara era condicionada unicament per 1'estructura fonologica del mot,
hem de suposar quo la gramatica del catala nord-occidental contenia una
regla de labialitzacio de e i la regla (1) d'avan^ament de a ordenades
de manera quo s'aplicava primer aquella i despres aquesta. La regla de
labialitzacio de e es pot representar informalment de la seguent ma-
nera:

(20) e ^ o / o C^ C^ #

u

La interaccio d'aqucstes dues regles amb les representacions a les
goals s'aplicaven explica quo hi hagi formes quo contenen foneticament
una [e] atom en sillaba final i d'altres quo hi contenen una [o), tot i
quo, fora d'aquesta vocal, son identiques foneticament, com s'illustra
en la derivacio seguent:

/kant -I-a-{-s/ /kant-F-a^-e-r s/ /pert-{-a-}-s / /pert -ha-I--e-}-s/
- kart-l-e-{-s

kart -F- a -f s kan t -}- e -{- s

kart -^c -f-s -

- PJIttCtS
pSIttiH-S PSIHet^- pSIttots
PJIttets -
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AquI es veu ben clarament que, en aquells casos en que no es d6na

cl context d'aplicaci6 de la regla de labialitzaci6 (20), dues formes fono-

logicament distintes (/kant+a+s/ i /kant+ a+e+s/) tenen la ma-

teixa representaci6 fonetica ([kantes]), mentre que, quan la regla (20)

cs pot aplicar en una de les formes , la parella de formes (/pert+a+s/

i /pirt+a+e+s/) es mante distinta foneticament ([p5rtes] i [p5rtos]

respectivament). La regla (20) pot aplicar-se en la forma de present de

subjuntiu /pDrt+a+e+s/ perque en 1'estadi de la derivaci6 en que

s'aplica el mot compleix les condicions fonologiques adequades, per6 no

pot aplicar-se en la forma de present d'indicatiu /p:)rt+a+s/ perque

aquestes condicions no es donen quan s'aplica la regla (20).20

Com s'ha vist, la regla de labialitzaci6 tenia la utilitat de preservar

en alguns casos distincions funcionals que, altrament, no es manifes-
tarien foneticament: en verbs de la i conjugaci6 una la. p. s. P. I.

nomes es distingia foneticament de la 3a. p. s. P. I. del mateix verb

si la regla de labialitzaci6 es podia aplicar a la la. p. s. P. I. La necessitat

de distingir aquestes ( i altres ) formes d'una manera general provoca in
morfologitzaci6 de la regla de labialitzaci6: el context en que es pro-
du'fa el canvi e -> o, inicialment fonologic, adquiri condicionaments
morfologics -referencia a la categoria lexica- i n'abandona de fono-

logics. La regla de labialitzaci6, en morfologitzar -se, s'aplica a qualsevol
forma verbal que conte una /e/ atona en sillaba final, sense que importi

In qualitat de la vocal tonica. La regla de labialitzacio morfologitzada to
la forma seguent:

(22) e ->o/ C. # b

Aquesta regla substitucix la (20) i, per tant , continua aplicant-se

abans que la regla ( 1) d'avancament de a en el dialecte nord-occidental

i que la regla de reducci6 vocalica en el dialecte central. Amb aquest

20. Per simplificar, 1'explicaci6 precedent s'ha limitat al dialecte nord-occiden-

tal, peril 1'argument 6s valid tamb6 per al dialecte central tenint en compte Its
diferencies pertinents entre aquests dos dialectes : a) el morf que caracteritza el

present de subjuntiu i la la . p. s. P. I. de la i conjugaci6 no 6s /+ e/, sin6 /+ a/;

b) la regla (20) no s'aplica a la vocal /e/, sin6 a la vocal /a/; c) en comptes de 11

regla d'avancament de a hi ha la regla de reducci6 vocalica, que canvia /a/, /e/,

/E/ i /a/ atones en [a].
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canvi , Ia desinencia -o es generalitza corn a marca de la. p. s. P. I. a

tots els verbs de la i conjugaci6 i, en alguns parlars especialment nord-

occidentals , tamb6 com a marca de present de subjuntiu en les formes

accentuades al radical a tots els verbs de Ia i conjugaci6 . En una part

molt important del Principat aquesta desinencia no es pogu6 generalitzar

corn a marca del present de subjuntiu perque aquesta funci6 ja havia

estat ocupada per Ia marca /ia/, que, d'acord amb Gulsoy (1973), s'es-

tengu6 a tots els verbs a partir dels subjuntius capia i sapia i que poste-
riorment es redui a /i/.

Deixant de banda els parlars en que -o funciona com a marca de

present de subjuntiu , actualment minoritaris , un cop Ia la. p. s. P. I. de

Ia t conjugaci6 era caracteritzada sistematicament per Ia terminaci6 -o

gracies a la regla de labialitzaci6 morfologitzada (22), i sobretot a partir

del moment que les formes rizotoniques del present de subjuntiu es

formaven amb Ia terminaci6 /ia/, hi hagu6 una reestructuraci6 de Ia

gramatica . Com que ja no hi havia motius per postular tin morf subja-

cent /e/ -en catala nord-occidental- o /J/ --en catala central- per

a Ia Ia. p . s. P. I. i per a les formes rizotoniques del present de subjun-

tiu, Ia gramatica adopts el morf /o/ (possiblement /u/ en catala central)

per a la la . p. s. P. I . de Ia i conjugaci6 . I aixi s'abandona Ia regla (22)

de labialitzaci6 morfologitzada. La regla d'inserci6 del morf /+ o/ de la.

p. s. P. I. de la i conjugaci6 es pot representar de Ia segiient manera:

(23) 0 -3 -;- o /

+ 1P

- P1

- PASS

- SUBJ

- PUT

+1

+v #

En aquesta regla els simbols + V que precedeixen el mort /+ o/
indiquen que aquest no s'afegeix directament al radical, sin6 que sempre
s'insereix despr6s de la vocal tematica (que s'elideix en contacte amb
una altra vocal per Ia regla de truncament).

Ben aviat la conveni^ncia de distingir la la. p. s. P. I. de Ia 3a. tam-

8
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be en els verbs de Ia it i int conjugacions que no (iistingien aquestes

formes ptopicia una extensio de ]a regla (23) a lcs altres dues conju-

gacions. Aixo s'aconsegueix: a) eliminant el tret [+ 1] de Ia regla, cosa

que Ia fa aplicable a totes les conjugacions; b) considerant optativa la

presencia de la vocal tematica darrere el radical, ja que a Ia ii i in con-

jugacions la la. p. s. P. I. no conte vocal tematica (aixi, per exemple,

/perd + o/, /dorm + o/); i c) permetent que el radical vagi seguit

de 1'increment -eix- /es/ de la iii conjugacie, es a dir, d'un morf

compost per una vocal i una consonant (aixi, per exemple, /serv + rs

+ o/, /pat +cs + o/). D'aquesta manera, Ia regla del catala actual

que introdueix el morf /+ o/ de Ia la. p. s. P. 1. tc Ia forma segiient:

(24) o-> + o /

+ 11?
- P1
- PASS

- SUBJ

- FUT

(+ V(C)) #

Observeu quc, amb aquesta formulacio, cis unics verbs als quals

no s'aplica la regla (24) son aquells que, en Ia Ia. p. s. P. I., tenen el

radical seguit per un morf format per una sola consonant, es a dir, cis

verbs que afegeixen l'increment /+ g/ en certes formes del paradigms,

entre les quals hi ha Ia I a. p. s. P. I. Aixi, per exemple, Ia la. p. s. P. 1.

dels verbs prendre, moldre, moure ([prey], [milk], [m5k]) no sofrei-

xen 1'aplicaci6 de Ia regla (24) perque tenen 1'increment / + g/ afegit a]

radical: /prrn + g/, /mil + g/, /mz)v + g/. Si observem que el grup

de verbs amb l'increment /+ g/ es Punic en que Ia distincio fonetica

entre la la. i la 3a. p. s. P. 1. es manifests sense Ia necessitat de carac-

teritzar la la. p. s. P. I. amb el morf /+ o/, ja que la 3a. p. s. P. 1.

manca de 1'increment ([pren], [m3l], [mew] ), podem concloure que

el morf /+ o/ de la. p. s. P. I. es va generalitzar nomes als verbs

que no cstablien la distincio cntre aquesta forma i 1a 3a. p. s. P. I. per

altres mitjans.
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7. Conclusio

L'area de Ia gramatica del catala que dona compte de les formes

de primera persona singular del present d'indicatiu ha sofert diversos

canvis en els diversos dialectes des dels darrers segles de l'edat mitjana.

En un primer moment, els dialectes continentals (valencia, central i

nord-occidental) simplificaren In gramatica del catala classic eliminant-

ne una regla, mentre que els dialectes insulars hi introduiren una petita

complicacio. Posteriorment, els parlars insulars mes evolucionats hi

afegiren encara algunes modificacions, i els dialectes del Principat intro-

duiren canvis en el component morfologic.

En I'evolucio d'aquest aspecte de ]a gramatica (l'expressio de la

la. p. s. P. I. i del present de subjuntiu) hem vist la interaccio de diver-

sos principis rectors del canvi linguistic (la tendencia a Ia simplicitat

formal, la tendencia a assolir In transparencia do les regles, Ia tendencia

a reduir 1'alternanca allomorfica i In tendencia a mantenir 1'expressi6 de

distincions funcionals). D'aquesta interaccio, n'han resultat gramatiques

diferents d'acord amb les caracteristiques de cadascun dels dialectes

estudiats.

Apendix

Els arguments que Blasco (1985, ps. 74-85) aporta contra Ia teoria

de Coromines (1953) de la formacib autoctona de Ia desinencia -o de
la. p. s. P. I., n'hi ha un que, si fos cert, seria una prova contra In
teoria exposada en aquest treball. Blasco (id., p. 75) opina que, en el

moment que apareix la desinencia -o, en el catala del Principat Ia

la. p. s. P. I. es formava sense cap vocal afegida al radical, es a dir,
corn en el sistema classic, i ho justifica aportant alguns exemples catalans
de Ia darreria del segle xiv i del segle xv.

Si fos cert que Ia desinencia -o no es va introduir en un estadi en
que Ia la. p. s. P. I. de Ia i conjugacio es manifestava sempre amb la
terminacio -e per Ia simple rao que aquest estadi no va existir mai en
els dialectes del Principat, caldria modificar radicalment Ia teoria expo-
sada en els paragrafs precedents. Efectivament, no es pot afirmar, a
partir dels documents escrits, que In desinencia -e de la. p. s. P. I. fos
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predominant al Principat al segle xv, pero si ens fixem en documents
del segle xvi veurem que aquesta desinencia ja es general. I hem de
concloure que la desinencia -o de la. p. s. P. I. no es va generalitzar abans

del segle xvl, un cop ja s'havia implantat la «solucio valenciana», enca-
ra que el proccs de formacio d'aquesta desinencia si que comenca abans.

Pot ser illustratiu de comprovar la situacio que reflecteixen els tex-

tos catalans del segle xvi pel que fa a les terminacions de la. p. s. P. I.

i de present de subjuntiu a Ia i conjugacio. Els textos epistolars editats

per Max Cahner (1977-78) constitueixen una mostra prou representa-

tiva de I'estat de la llengua als diversos territoris dels Paisos Catalans a

l'epoca que ens interessa, entre el 1478 i el 1577.

A continuacio analitzarem, a partir d'aquests textos, entre els verbs

de la i conjugacio que apareixen, d'una banda, en la la. p. s. P. I. i, de

l'altra, en les tres persones del singular del present de subjuntiu, la

frequencia de formes que segueixen 1'esquema classic i Ia frequencia de

formes innovadores a tres de les grans zones dialectals catalanes: el Pais

Valencia, Mallorca i la Catalunya sudpirinenca oriental. Entenem per

esquema classic aquell en que les formes estudiades (Ia. p. s. P. I. i I a.,

valencia

fi segle xv

valencia

segle xvi

catala central

fi segle xv

catala central

segle xvi

mallorqui

princ. segle xvi

mallorqui

rnitjan segle xvi

Taula de frequencies

1a. p. s. P. I. Pres. SUBJ.
formes

classiques
formes

innovadores
formes

classiques
formes

innovadores

o -e n -e

4 1 9 2 6 15

36% 64% 35% 65%

0 0 10 0 0 17

0% 100% 045 100%

43 4 5 19 1 4

90% 10% 83% 17%

1 1 105 0 0 73

2% 98 % 0% 100%

63 2 18 33 3 4

78% 22 96 90 % 10 %

2 0 26 5 1 26

7% 93% 19% 81 %
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2a. i 3a. p. s. P. S. de la i conjugacio) es presenten sense vocal darrere

el radical verbal (p. ex., treball, do, procurs, pens, etc.) o es presenten

amb la vocal -e darrere el radical verbal quan aquest acaba en un grup

consonantic en que la darrera consonant sigui una liquida o que sigui

compost per dues oclusives o, si es tracta d 'una 2a. p. s. P. S., quan el

radical acaba en una sibilant (p. ex., entre, compre, dubte, accepte,

passes, poses, etc.). Considerern formes innovadores aquelles que pre-

senten una vocal darrere el radical quan no es troben entre aquelles

que segons l'esquema classic requereixen 1'addici6 d'una vocal (p. ex.,

treballe, done, procures, pense, etc.).

Si ens fixem en els textos d'autors valencians, observem el seguent:

en els textos escrits durant el darrer quart del segle xv, un 36 o de les

formes de la. p. s . P. I. segueixen 1'esquema classic , davant d'un 64 %

que son innovadors, i, semblantment, un 35 % de les formes de sin-

gular del P. S. son classiques i un 65 % innovadores; en canvi, en

els escrits valencians del segle xvi, les formes innovadores, taut a la

1 a. p. s. P. I. com al P. S. representen el 100 % dels casos.

En els textos del catala central , principalment de Barcelona, el

pas del segle xv al xvi comporta un canvi important en la proporcio

de les formes estudiades: mentre que al segle xv les formes innovadores

nomes representen un 10 % per a la la. p. s. P. I. i un 17 % al P. S.

al segle xvi aquestes ja representen un 98 % en el cas de la la. p. s. P. I.

i un 100 % en el cas del P. S. (En el recompte de formes de present

de subjuntiu sense desinencia -e dels textos del segle xvi no he tingut

en compte disset ocurrencies de la forma guard en les expressions guard-

lo Deu o Deu lo guard. Es tracta, clarament, de subjuntius fossilitzats

en frases fetes (comparables a les actuals Deu vos guard o Diu n'hi do)

que ja no es fan servir fora d'aquestes expressions ; i, en efecte, el

subjuntiu habitual del verb guardar en aquests textos fora de les expres-

sions esmentades es guarde).

En els textos mallorquins de principis del segle xvi les formes inno-

vadores son minoria: un 22 % en el cas de la la. p. s. P. I. i un 10 %

en el cas del P. S. Ara be, cap a mitjan segle xvi, la situacio ha canviat

radicalment i son llavors les formes classiques les que son minoria: les

formes innovadores han passat a constituir un 93 qo i un 81 % en un

cas i en 1'altre, respectivament.
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Corn a conclusions de l'observacio d'aquestes dades, es poden esmen-
tar les scguents:

a) Dins de cadascun dell sis grups de textos estudiats, la propor-
cio de formes innovadores i de formes classiques per a la la. p. s. P. I.,
d'una banda, i per al P. S., de l'altra, es sempre molt semblant, si no
identica. Aixo indica que 1'evoluci6 de 1'expressi6 de la la. p. s. P. I. i
del present de subjuntiu es la matcixa i es produeix al mateix temps i en
el mateix sentit, cosa que reforca la idea que 1'estudi d'aquestes formes
s'ha de fer conjuntament.

b) El valencia es, sens dubte, el dialecte que abans va assumir el
canvi que representen les formes en -e: ja a la fi del segle xv aquestes
formes eren majoritaries en valencia, mentre que a Ia mateixa epoca en
catala central encara eren majoritaries les formes classiques, tot i que
ja havien comencat a ser desplacades per les formes innovadores.

c) El catala central, al segle xvi, ja havia incorporat completament
el canvi a la gramatica i les formes classiques eren merament residuals.

d) Les dades del mallorqui son les que plantegen mes problemes
d'interpretacio. Mentre que no costa gens d'acceptar que en valencia i
en catala central, al segle xvi, les formes classiques havien quedat defi-
nitivament arraconades per les formes innovadores en -e, sorpren de
veure que en mallorqui a mitjan segle xvi Ies formes innovadores havien

passat a ser absolutament majoritaries, si be no exclusives corn en els

altres dialectes, ja que aquestes formes no han deixat rastre en el mallor-

qui actual ni hi ha cap indici en la llengua actual que faci pensar que
hagin tingut vigencia en alguna etapa del mallorqui. Hi ha, doncs, dues
interpretations possibles: que els textos analitzats reflccteixin una situa-
cio real pel que fa a les formes de la. p. s. P. I. i de P. S. en el mallorqui

del segle xvi o be que reflecteixin una norma literaria que en aquest

punt no tingui corresponencia amb la llengua parlada. La seona inter-r,
es, sens dubte, la mes versemb iznt, ja que fora molt forcat de

creure que, despres d'una etapa de generalitzacio de la desinencia -e en

les formes estudiades, s'elimines aqucsta vocal, quan el mes natural cs

que les formes innovadores en -c no haguessin cxistit mai en el mallor-

qui colloquial.
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