
DANIEL RECASENS I VIVES

TENDENCIES FONETIQUES I CLASSIFICACIO DIALECTAL

AL DOMINI LINGUISTIC CATALA

1. INIRODUCCIO

Aquest treball prova d'establir una classificaci6 dels dialectes del

catala fonamentada en diferencies i afinitats fonologiques i de rea-

litzacio fonetica. Un aspecte forca significatiu d'aquesta classificacio

es la presa en consideraci6 de tendencies de pronuncia. Certament,

una avaluacio de varietats dialectals ha d'aglutinar trets fonetics

individuals en tendencies i ressaltar l'impacte d'aquestes tendencies

sobre l'estructura fonologica. Aixi, per exemple, es desitjable entre-

veure fenomens de realitzaci6 fonetica en posicio de coda siliabica

aparentment heterogenis (lenici6 d'oclusives orals, transformaci6

d'oclusiva oral i s en consonant liquida, confusi6 entre r i 1...) com a

manifestaci6 d'una tendencia general a afavorir estructures siliabi-

ques de tipus CV en detriment d'estructures de tipus VC.

L'analisi que es reporta en aquest estudi es parcial pel fet que

nomes s'ocupa de fenomens fonetics i fonologics, i no pas de tots

(per exemple, no es prenen en consideracio les diferencies dialectals

d'accentuacio ni d'entonacio). Les dades procedeixen, sobretot, de la

bibliografia inclosa a la fi del treball, aixi com d'enquestes personals

dutes a terme per l'autor en diverses zones del domini linguistic per

tal de verificar la validesa de descripcions poc Glares i omplir

Ilacunes d'informaci6 (vegeu RECASENS 1991).

AIs apartats 2, 3 i 4 es fan diverses subagrupacions dialectals a la

llum de tendencies i trets linguistics especifics. Son analitzats separa-

dament el vocalisme tonic, el vocalisme aton i el consonantisme. La

referencia terminologica als dialectes majors del catala coincideix
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amb la que fa servir Veny (1983), es a dir, rossellones (ross.), catala
central (cat. centr.), catala nord-occidental (cat. n.-occ.), valencia
(val.), balear (bal.), algueres (alg.). Sovint esmentarem els blocs
oriental i occidental de dialectes tal com son entesos actualment
entre alguns especialistes (BADIA 1951; VENY 1983): el primer
compren ross., cat. centr., bal. (mall., men., eiv.), alg.; el segon
compren cat. n.-occ., val. Els simbols [E]-/E/ i [O]-/O/ son uti-
litzats per representar les vocals mitjanes anterior i posterior ni
obertes ni tancades.

2. VOCALISME TONIC

Horn ha postulat que les realitzacions corresponents a E, I
originaries del Ilati permeten d'agrupar els dialectes catalans en dos
blocs dialectals, oriental (realitzacions [E], [a], [E]) i occidental
(realitzacio [e]). Aquest criteri de classificacio reposa sobre I'estat de
la Ilengua en catala antic, per tal com les tres solucions actuals [E],
[a], [E] provenen d'una vocal comuna /a/. No resulta, pero, ade-
quat des d'una perspectiva sincronica. Efectivament, no hi ha mo-
tius aparents per considerar que el contrast entre /e/ (cat. n.-occ.,
val., alg.), per una banda, i /E/ (cat. centr.), /E/ (ross.) i /a/ (bal.),
per una altra, es mes rellevant que, per exemple, el contrast entre
/a/ i la resta de vocals. En consequencia, no es possible 1'agrupacio
de balear, rossellones i catala central en un mateix bloc dialectal.

La nostra hipotesi es que una comprensio adequada de la diversi-
tat dialectal en el cas del vocalisme tonic ha de prendre en conside-
racio tres factors: les propietats dels sistemes fonologics, la realitza-
ci6 fonetica sistematica dels fonemes i la incidencia lexica dels
fonemes.

2. 1. Sistemes fonologics i realitzacid fonetica de fonemes

Els sistemes fonologics de vocals mes estesos al domini linguistic
catala son : pentafonemic , amb una unica vocal mitjana anterior ([E])
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i una sola de posterior ([0]); heptafonemic, amb dues vocals mitja-

nes interiors alta i baixa ([e], [s]) i dues vocals mitjanes posteriors

alta i haixa ([o], [o]); octofonemic, amb aquelles dues parelles de

vocals mitjanes i amb una vocal mitjana central ([a]). Aquestes

diferencies i altres contrastos de realitzacio fonetica de fonemes

permeten d'establir la classificacio dialectal exposada a continuacio:

2.1.1 Rossellonis

Aquest dialecte mostra un sistema pentafonemic. La reducci6

del sistema de vocals mitjanes ha tingut lloc en virtut de dos

processos successius en el temps:

a) Fusi6 entre /o/ (que ja devia ser especialment tancada;

vegeu la seccio 2.1.2) i /u/ en [u] (analogament al que s'esdevingue

en occita [Rolil.FS 1970; RONJAT 1930-37]) i posterior poblac16 de

l'espai fonologic corresponent a les vocals mitjanes posteriors per

part de /3/ originaria (-ad[u] [-ador], h[O]rt [hort]).

b) Fusi6 entre /c/ (que tambe devia ser especialment tancada)

i /e/, segurament per tal de fer coincidir el nombre de vocals

mitjanes de les series anterior i posterior (d[E]nt [dent], div[E]ndres [di-

vendres]).

Enquestes personals indiquen, pero, que la identificac16 entre

/o/ i /u/ (1, per tant, la neutralitzaci6 entre /o/ i /3/) no s'ha

produ'it en una bona part del domini rossellones (ALPI; COSTA

1977) i que /o/ hi es emesa amb una realitzacio molt tancada pero

encara distinta de /u/ entre els parlants d'edat mes avan^ada.

Aquesta observaci6 sembla indicar que el vocalisme del rossellones

constitueix una continuacio del vocalisme dels parlars catalans sep-

tentrionals de transici6 (vegeu la seccio 2.1.2).

l.a presencia en rossellones de vocals d'influencia francesa en

manlleus lexics confirma la individualitat d'aquell dialecte al domini

catala: [y] (vocal alta anterior labialitzada; [pol:ysju] [polucio'j), [E']

(vocal mit)'ana anterior labialitzada; [faktE'rt] [fr. facteur]), vocals

nasal itzades ([ba], [t l i] [banc, tree]).
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2.1.2 Catala central i nord-occidental septentrionals de transicid, i al-

gueres

Aquests dialectes tenen un sistema heptafonemic i realitzacio

especialment tancada de les vocals mitjanes baixes, o be mitjanes

baixes i mitjanes altes (ALCOVER 1908; enquestes personals; CORO-

MINES 1974, 1976, DECLC). La realitzacio tancada de les vocals

mitjanes ha condicionat l'aparicio d ' un sistema hexafonemic en zones

del catala septentrional de transicio , amb una unica vocal mitjana

posterior . Aquesta evolucio sembla recent i to un origen diferent de

la que s'esdevingue en rossellones , per tal com ha resultat de la fusio

entre /o/ i /o/ en /0/.

Pot defensar - se la hipotesi que les diferencies de realitzacio de les

vocals mitjanes als dialectes de la Catalunya Vella son molt antigues.

Es possible que els parlars pirinencs presentessin inicialment vocals

mitjanes especialment tancades. Semblen confirmar-ho diversos

fenomens d'evolucio fonetica en aquella zona septentrional del do-

mini dialectal: l'ascensio no condicionada contextualment /o/ > [u]

en rossellones i, en el cas d ' algunes formes lexiques, en catala

septentrional de transicio (tota, jove , singlot...; ALPO); el fet que

rossellones i catala septentrional de transicio s'hagin mostrat refrac-

taris a la llei d'obertura de /o/ en sIHaba inicial de mot (so/, molla, olla,

plor, Nora ...; COROMINES 1974) i que, analogament a l'occita, tanquin

/:)/ (4o]nt) i /o/ (on) davant de consonant nasal (AI.COVER 1908;

COMAS CAUSSA 1970; LUNA 1982). Es possible que aquesta situacio

fonetica fos ben general en catala occidental antic, on el fet que /e/

tonica no hagues passat a [a] ha volgut explicar-se precisament a

causa del matis especialment tancat de la vocal mitjana alta anterior

(GULSOY 1981); per la seva banda, el catala oriental no pirinenc, mes

evolucionat, devia haver obert un xic mes les vocals mitjanes

(si mes no, les altes ), la qual cosa hauria possibilitat el pas posterior

/e/ > [;)] .

La realitzacio tancada de /E/ i /3/ en algueres sembla explicable

per influencia del sard logudores , si be no poden descartar - se altres

hipotesis.
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2.1.3 Parlars centrals

Aquest grup dialectal inclou els parlars catala nord-occidental central,

i catala central i meridional. Presenta un sistema heptafonemic, amb

vocals mitjanes de timbre ni especialment obert ni especialment tan-

cat.

2.1.4 Catala nord-occidental meridional i valencia

En aquest cas hi ha un sistema heptafonemic, vocals mitjanes

baixes amb timbre especialment obert, i vocal baixa de realitzacio an-

terior.

2.1.5 Balear

Mallorqu], menorqu] i eivissenc presenten un sistema octofone-

mic, vocals mitjanes baixes amb timbre especialment obert, i vocal

baixa de realitzacio anterior. Sembla que la realitzacio fonetica de les

vocals mitjanes baixes i baixa de 1'eivissenc es intermedia entre la

corresponent a] mallorqui i menorqui, per una banda, i al catala

central, per una altra.

Les realitzacions fonetiques esmentades a les seccions 2.1.4 i 2.1.5

son enregistrades a les descripcions existents a ]a bibliografia (ALPI;

MO>.1. 1980; NAVARRO TO,NIAS i SANCIIIS GUARNER 1934). Alguns

canvis fonetics confirmen la validesa de les transcripcions de les

vocals mitjanes:

a) Bimatisacio i posterior diftongacio de /E/ i // en zones

del valencia i del catala nord-occidental meridional, sobretot davant

de consonants obridores ([eE] > [jc] > [ja]; verd) (indrets del baix

Arag6 sud-occidental [RAFEL 1981], la Canyada de Biar [COLOMINA

1985], els Ports [FERRANDO i GUIRAU 1983]).

b) Pas de /o/ 1 /o/ a [a] davant de [u] en valencia meridional
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(COLOMINA 1985) i de /:)/ a [a] en el mateix context en punts dels

dialectes valencia , catala nord-occidental meridional i mallorqui

(ALCOVER i MOI.I. 1929-32; ALPI; FERRANDO i GUIRAU 1983;

SANCHIS GUARNER 1949) (dijaus , tau [d^ous, tou]).

Qui sap si el timbre obert de les vocals mitjanes es explicable per

evolucio autoctona en balear i per un desig de diferenciaci6 en

relaci6 amb algun sistema de cinc fonemes (castella ) en valencia. En

aquest sentit , cal ressaltar la grafia ceel del mallorqui a la Cronica de

Muntaner (possible indici d'una realitzaci6 especialment oberta de
/E/), i la indicaci6 de Gulsoy ( 1981) que el matis obert de /E/ i /o/

en mallorqui i en valencia data segurament del segle xiv.

Algunes evolucions fonetiques confirmen tambe el caracter espe-

cialment anterior de la vocal baixa /a/ en aquells parlars:

a) Pas a [E] en contextos anteriors (14E]rg, guit[ E]rra [llarg, guitar-

ra]).

b) Bimatisaci6 i diftongaci6 a zones especifiques (Son Servera
[MOLL 1955]; baix Arag6 [RAFEL 1981]) ([jE], [ja ]; guitarra).

c) Fusi6 entre Al i /e/ en una unica vocal mitjana anterior [e]

en felanitxer (GRINIAt;l' 1972; VENT 1983), segurament a causa de la

proximitat entre la realitzaci6 especialment palatal de /a/ i la rea-

litzaci6 especialment oberta de /E/.

Una possible explicacio en favor de Ia naturalesa palatal de /a/

als dialectes que tractern esta en la necessitat d'evitar la confluencia

entre /a/ i /3/, per tal com aquesta darrera vocal hi es especialment

oberta. Efectivament , /a/ es una vocal posterior i pot esser confosa

facilment amb una realitzaci6 oberta de /z)/.

2.2 Incidincia lexica de fonemes

La incidencia lexica dels fonemes de la serie mitjana de vocals,

que esta relacionada estretament amb 1'evoluc16 de E, I toniques del

llati, permet d 'establir l ' agrupacio dialectal esmentada a continuaci6.

IHustrem la diversitat de solucions amb la realitzaci6 de la vocal

tdnica del mot cadena , procedent del Had CATENA.
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2.2.1 Rossellonis ([E]; cad[E]na)

2.2.2 Catala nord-occidental, valencia, algueris ([e]; ca4e]na)

2.2.3 Catala central ([E]; cad[E]na)

2.2.4 Balear ([a]; cad[a]na)

Cal, pero, no oblidar que la incidencia lexica de /e/ i /E/ en

catala central (i segurament tambe en altres dialectes) no permet

d'integrar tots els parlars que en formen part. Pensem, sobretot, en el

contrast de solucions entre gironi i tarragoni o barceloni tradicional,

i en la inestabilitat de les realitzacions d'ambd6s fonemes a les arees

urbanes del dialecte esmentat. Aquest es un tema obligat de recerca,

sense el coneixement del qual es fa dificil una aproximaci6 correcta a

la divisio dialectal del catala.

2.3. Consideracions generals

Les dues classificacions apuntades a les sessions 2.1 i 2.2 perme-
ten d'arribar a conclusions interessants.

En primer lloc, deixen entreveure la importancia d'una agrupaci6

dels dialectes continentals que prengui en consideraci6 l'eix septen-
trional-meridional. Efectivament, ha restat demostrat que els siste-
mes fonologics esdevenen mes complexos, i que les vocals mitjanes es
fan mes obertes, a mesura que travessem el domini dialectal no
insular de nord a sud. Es possible que el timbre de /a/ hagi estat
condicionat pels requeriments sobre la producci6 d'aquelles vocals
mitjanes. Els parlars continentals emplagats al centre de l'eix esmen-

tat mostren solucions intermedies entre els parlars extrems septen-
trionals i meridionals, tant pel que fa a la complexitat dels sistemes
fonologics corn al timbre fonetic de les vocals mitjanes i baixa.

En segon Iloc, ambdues divisions proven la posici6 marginal dels
dialectes laterals extrems dintre del conjunt dialectal catala. Per una
Banda, el rossellones presenta el sistema vocalic mes reduit i el
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timbre mes tancat de les vocals mitjanes; per l'altra, el balear exhibeix

el sistema fonol6gic mes complex, i el timbre mes obert de les vocals

mitjanes i mes anterior de la vocal baixa. L'afiliaci6 de 1'algueres es

forca atipica: comparteix el timbre de les vocals mitjanes amb els

dialectes continentals septentrionals i la realitzac16 [e] de E, I amb els

dialectes occidentals del domini continental.

Cal remarcar l'afinitat entre aquestes classificacions i la teoria de

les arees de Bartoli (vegeu la secci6 5). En concret, sembla que un

tret forca distintiu es la posici6 central o lateral dels parlars al domini

dialectal: els parlars laterals s'han mantingut relativament aillats dels

centrals, la qual cosa ha permes que desenvolupessin tendencies

pr6pies, en perpetuessin d'antigues i n'adquirissin d'altres per in-

fluencia de llengiies veines.

Altres dialectes amb sistemes de cinc vocals no han estat presos

en considerac16. Es el cas de la parla de sectors de poblaci6 acastella-

nada de concentracions urbanes, d'algunes zones frontereres amb

1'aragones i el castella i de l'algueres actual. Aquests sistemes pentafo-

nemics han estat originats en virtut d'un proces de fusi6 entre

ambdues vocals mitjanes, per mimetisme amb el sistema de cinc

vocals del castella o del sard.

3. VOCALISME ATON

3.1 Classificacio i fenomens relacionats

Es convenient que una classificaci6 dialectal relativa al vocalisme

aton del catala resti fonamentada sobre el nombre de vocals del

sistema aton i la presencia o absencia de vocal neutra:

3.1.1 Catala central, rossellones, menorqui, eivissenc (3 vocals; presen-

cia de [a])
3.1.2 Algueres i parlars acastellanats (3 vocals; absencia de [a])

3.1.3 Mallorqui (4 vocals; presencia de [a])

3.1.4 Catala nord-occidental, valencia (5 vocals; absencia de [a]).
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Els quatre sistemes vocalics registren l'existencia de [i] i [u].

Mostren les diferencies seguents: [a], at sistema 3.1.2; [o], at sistema

3.1.3; [e], [a] i [o] at sistema 3.1.4.

Aquesta classificacio es especialment significativa si atenem el

fet que [a] es mes susceptible d'experimentar elisio i epentesi que no

pas [a] i [e]. En consegiiencia, els dialectes amb vocal mitjana central

participen en superior mesura dels canvis fonetics indicats que no

pas els dialectes sense 1'esmentada vocal.

Els exemples mes frequents d'elisio tenen lloc en contacte amb

consonant liquida (brena, brava, apriar, gribaldina..., en lloc de berena,

barana, apariar, garibaldina...), en posicio inicial de mot (aferesi; [a]bril,

[a]bella), i en el cas de hiats i diftongs (-i[a], [a]u-, pl[a]er, ab[e]urador...).

Els exemples d'epentesi, per altra banda, poden ser de tipus vocalic

(en contacte amb consonant liquida; car[a]bd, p[e]rego, alber[e]coc...) o

consonantic (insercio de [j] per tat de desfer un hiat i, segurament,

per tat d'evitar 1'elisi6 de la vocal neutra; pa[i]ella, ide[i]a).

3.2 Considerations generals

La classificacio apuntada a la seccio 3.1 s'adiu amb la diferencia-

cio traditional entre blocs dialectals occidental i oriental, tret d'al-

guns aspectes referents als sistemes de l'algueres i del mallorqui.

Efectivament, l'algueres presenta les mateixes neutralitzacions que

el catala oriental, pero fa [a] en floc de [a]; en relacio amb els

processos d'epentesi i elisio, [a] de l'algueres es comporta analoga-

ment a la vocal del mateix timbre dels parlars del bloc dialectal

occidental. Per la seva banda, el mallorqui no ha neutralitzat les

vocals mitjanes de la serie labial (com als dialectes del bloc occiden-

tal) i ho ha fet en el cas de e/a en [a] (com als dialectes del bloc

oriental). Un cop mes aquestes dues parles illenques ocupen una

posicio marginal dintre del conjunt dialectal. Des d'una perspectiva

linguistica Ilur tractament del vocalisme aton es intermedi entre el

corresponent als dialectes agrupats als apartats 3.1.1 i 3.1.4 (vegeu la

seccio 3.1).
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Caldra investigar la hipotesi que les diferencies de comporta-

ment de les vocals atones en relacio amb els processos d'elisio i
epentesi resten associades amb diferencies de compressio segmen-
tal i sillabica. Segons aquesta hipotesi, la durada vocalica seria
menys sensible a la compressio en valencia i algueres que a la resta
de dialectes; en consegiiencia, la durada vocalica romandria forca
constant, independentment de canvis de ritme de parla i d'empla-
cament de l'accent, al primer grup dialectal, pero no pas al segon.
Per altra banda, aquest fenomen de compressio vocalica estaria
inversament relacionat amb la compressio de les consonants en
posicio de coda sil•labica (vegeu la seccio 4.1.3.1): els dialectes mes
reticents al proces de compressio vocalica serien els mes favora-
bles al proces de compressio de consonants. L'objectiu d'aquestes
diferencies d'organitzacio temporal seria 1'afavoriment d'estructu-
res sil•labiques de tipus CV en un cas (val., alg.) i d'estructures de
tipus VC en l'altre. S'adiu amb aquesta hipotesi la tendencia a
1'epentesi d'una vocal centralitzada en valencia i, sobretot, en
algueres (potser per influencia del sard; Kt IiN 1932-34, VIRDIS
1978) als contextos seguents: en posicio postconsonantica final
absoluta de frase (sobretot despres d'oclusiva); entre C, oclusiva
oral i C2 heterosil-labica (preferentment, tambe, oclusiva oral) en
grups consonantics C,C2.

4. CONSONAN7TSME

La pronuncia de les consonants tambe permet d'adduir dades
en benefici d'una classificacio dialectal al domini linguistic cata-
la. Es aconsellable efectuar aquella classificacio a partir de ten-
dencies generals en Floc de fenomens individuals de pronuncia.
Les tendencies reportades en aquesta seccio son : afavoriment

d'estructures sil•labiques obertes (CV) vs travades (VC); grau de
palatalitat de consonants palatals; presencia vs absencia d'assimi-
lacio regressiva de Floc d'articulacio en grups biconsonantics;

diferencies de realitzacio de consonants.
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A continuaci6 es fa constar la bibliografia sobre fonetica dialectal

del catala utilitzada: general (ALCOVER 1908; ALLOVER i MOLL
1929-32; DF_CLC; DCVB; enquestes personals; VENY 1983); ross.
(FOUCIIE 1924; GUTTER 1984); a1g. (BLASCO 1984; KUEN 1932- 34);
mall. (BIBILONI 1983; MOLL 1934, 1980); men. (MOLL 1932); val.
(COLOMINA 1985; MONTOYA 1981; NAVARRO TOMAS i SANCIIIS

GUARNER 1934; SANCIIIS GUARNER 1950); cat. n.-occ. (COROMINES
1976; GILT GAYA 1932; GIMENO 1982; MASSIP 1979; RAFEL 1981;

SANCIIIS GUARNER 1949; SISTAC 1987).

4.1 Afavoriment d'estructures sillabiques obertes vs travades

Diversos fon6legs postulen una tendencia universal entre les
llengues del m6n a l'afavoriment d'estructures siHabiques obertes de
tipus CV. Vennemann (1988), per exemple, defensa 1'existencia de
dues Ileis universals que apunten vets la disminuci6 del grau de forca
segmental en la progressi6 cap siHabic (segment o segments que
precedeixen el nucli) > nucli siHabic > coda siHabica (segment o
segments que segueixen el nucli):

a) Llei de cap siHabic.

El cap siHabic tendeix a esser caracteritzat per (a') no mes d'una
consonant, (b') consonants amb grau maxim de forca segmental, (c')
contrast maxim entre el grau de forca segmental dels segments que
l'integren i el corresponent als segments del nucli sil•labic.

b) Llei de coda siHabica.

La coda siHabica tendeix a esser caracteritzada per (a') el minim
nombre possible de consonants, (b') consonants amb un grau minim
de forca segmental, (c') contrast maxim entre el grau de forca
segmental dels segments que l'integren i el corresponent als segments
del nucli sil•labic.

L'escala de graus de forca segmental ha estat objecte de diverses
classificacions. Resta fonamentada sobre dos criteris fonetics, a saber,
el grau de permissivitat de sortida de 1'aire durant la producci6
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del so (criteri articulatori) i el grau de sonicitat (criteri acustico-

perceptual). En realitat, la nocio de forca segmental no to un correlat

fisiologic clar; es tracta, mes aviat, d'un concepte derivat d'una

analisi previa dels segments que poden apar6xer en posicions sillabi-

ques determinades i de Ilur comportament en relacio amb processos

fonologics especifics. L'escala de forca segmental permet de classifi-

car consonants i vocals segons un ordre descendent de la manera se-

guent:

oclusives sordes

oclusives sonores

fricatives sordes

fricatives sonores

nasals

liquides

aproximants

vocals altes

vocals mitjanes

vocals baixes.

La posicio ocupada per vocals i consonants dintre de la siHaba

s'adiu amb Ilur grau de forca segmental: el nucli sillabic conte

segments de grau de forca minim (vocals), i el grau de forca de les

consonants del cap sol excedir el corresponent a les consonants de la

coda.

L'emplacament de les diferents categories consonantiques en

1'escala de forca segmental permet de conferir contingut als termes

reforcament i afebliment consonantics. Ambdos termes son presents

als escrits de Delattre (1946), Hock (1976), Hooper (1976), Malm-

berg (1949, 1952) i Vennemann (1988). En les posicions de cap i

coda de siHaba els parlars poden optar, en un estadi donat de Ilur

evolucio, pel reforcament (augment de grau de forca) o per I'afebli-

ment (disminucio de grau de forca) consonantics. Per la seva banda,

l'intercanvi entre consonants caracteritzades per un grau baix de

forca segmental (substitucio entre liquides / i r, NAVARRO '1'OMAS
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1975) ha d'esser entrevist com a resultat d'una tendencia a l'afebli-
ment consonantic.

Una classificaci6 de contextos sillabics en cap sillabic i coda
sillabica no permet, pero, d'explicar tots els casos possibles de refor-
cament i afebliment consonantics (HOOPER 1976). Altres posicions
contextuals i condicionaments diversos contribueixen tambe a la
modificacio del grau de forca segmental. La posicio intervocalica
provoca sovint ('afebliment segmental de consonants. Per la seva
Banda, les vocals toniques tendeixen a reforCar els segments adjacents
en superior mesura que les vocals atones, i el mateix pot afirmar-se
de la pronuncia acurada i energica en comparacio de la pronuncia
colloquial.

L'objectiu d'aquesta secci6 es mostrar l'existencia de tendencies
envers I'afavoriment d'estructures sillabiques oposades als dialectes
del catala actual: mentre que un grup de dialectes potencia estructu-
res de tipus CV, un segon grup potencia estructures de tipus VC. Les
dades exposades a continuacio informen sobre els processos utilitzats
gels parlants pertanyents als dos grups dialectals esmentats per tal
d'assolir 1'estructura sillabica preferida.

4.1.1 Afavoriment d'estructures de tipus CV

Alguns parlars del domini linguistic presenten una acusada ten-
dencia a l'afavoriment d'estructures de tipus CV mitjan^ant quatre
mecanismes que s'adiuen be amb les Ileis enunciades per Vennemann
(1988) (seccions 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3 i 4.1.1.4) i un cinque meca-
nisme exposat a la seccio 4.1.1.5.

4.1.1.1 Simplificacid consonantica del cap

a) Elisio mes o menys sistematica de 1'element aproximant [j] de
diftongs creixents tonics, darrere de fricativa alveolar i d'algunes
consonants palatals (pacencia , rel4 J]ds [religids], xular [xiular] ). Te Iloc
en valencia i en catala nord - occidental meridional.
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4.1.1.2 Increment del gran de forfa consondntica del cap

a) Lleugera aspiracio d'oclusives sordes i ensordiment parcial

d'oclusives sonores en posicio inicial absoluta de mot. Ambdos trets

han estat registrats en valencia colloquial. Es possible que I'apitxa-

ment progressiu d'africades palatals sonores a zones properes al

valencia apitxat (MORANT i ESCRIVA 1987) s'inscrigui dins de la

mateixa tendencia.

b) Realitzacions africada ([kfl, [c]3]) i reforcada amb [1] ([1 f ],

[13]) de /f/ i /3/ en algunes posicions contextuals als dialectes

meridionals del domini (vegeu la seccio 4.2.2). No es clar si la

presencia d'aquestes realitzacions complexes pressuposa el manteni-

ment de realitzacions complexes originaries o be el reforcament de

fricatives simples originaries, ni si ha estat propiciada per una

tendencia al reforcament consonantic o per una tendencia a l'incre-

ment del grau de palatalitat de consonants palatals.

c) Refor^ament de [j] i [w] mitjan^ant les realitzacions W3j ([j]) i

[g], [y] ([w]) en posicio inicial absoluta de mot i de siHaba (me[g]ua).

El proces es propi del valencia i del catala nord-occidental meridio-

nal i occidental.

d) Transformacio d'un hiat (VV) en diftong creixent (CV) en

posicions contextuals diverses (grups pretonics; diarrea, lluentor, realitat,

poalet). Aquest proces es especialment frequent en ritme rapid de parla i

en posicio allunyada de l'accent, i deu haver estat propiciat per intluen-

cia del castella i d'altres parlars. Es propi de l'algueres, valencia, catala

nord-occidental meridional i occidental, i parlars acastellanats.

4.1.1.3 Disminucio del grau de forfa consonantica de la coda

a) Lenicio d'oclusives orals.

Aquest fenomen consisteix en el pas d'una consonant oclusiva a

aproximant mitjancant un proces d'obertura a l'indret d'articulacio.

En consecl ncia, provoca un descens del nivell de pressio intraoral

i un augment del grau de sonicitat. '1'e hoc en les posicions contex-

tuals segUents:
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a') Preconsonantica.

Una consonant oclusiva preconsonantica pot esdevenir aproxi-
mant en valencia i en catala nord-occidental meridional (sa[y] bo,
pu[y]na, o[l3]stacle). En alguns casos hi ha, fins i tot, lenicio progressiva
de C, oclusiva (lliberta[a 8]'accid, ca[(3 y]os).

b') Final de frase.
El proces de lenici6 (joventu[3]) resta localitzat en zones del

valencia meridional, on sembla present d'una manera poc sistematica
en lloc de la pronuncia oclusiva general al domini linguistic.

b) Sonantitzaci6 d'oclusives orals.
Aquest proces promou la substitucio d'una consonant per una

altra consonant amb grau inferior o similar de for^a segmental. El
canvi pot tenir floc amb participaci6 dels mecanismes d'aproximan-
titzaci6 (gliding), bategantitzaci6 (flapping) o altres.

Oclusiva velar > [1] (davant de consonant dentoalveolar; caraite
[caracter])

Oclusiva dental > r (davant de consonant; coma [cotna])
Oclusiva dental > l (davant de consonant; almirar [admirar])
Oclusiva dental > n (davant de s, /3/, llinsd, rellonge [lletsd, rellotge]).
Tots els casos recollits son propis del valencia colloquial i dialec-

tal i pressuposen (almenys pel que fa al proces d'aproximantitzacio)
una realitzacio lenida intermedia.

c) Sonantitzaci6 de fricatives.

S'inscriuen en aquesta evolucio els processos de rotacisme (a
partir del qual cal explicar possiblement el pas s > 1), aspiraci6 i
assimilacio regressiva:

s > r (davant de consonant sonora; birbe, ermolar [bisbe, esmolar])
s > / (davant de consonant; deldeny [desdeny])
s > [h] (davant de consonant i en posici6 final)
s > C, (davant de consonant liquida o nasal).
Els fenomens de rotacisme i d'assimilacio regressiva son propis,

sobretot, del mallorqui dialectal; els altres dos processos constituei-
xen localismes del valencia. Cal recordar que la realitzacio vibrant [r]
corresponent al grup integrat per fricativa alveolar seguida de vibrant
es general en catala colloquial a tot el domini linguistic.
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d) Aproximantitzacio de r.

La consonant r pot esdevenir aproximant en posicio de coda

siHabica, preconsonantica o final de (rase, en valencia, mallorqui,

eivissenc i catala nord -occidental meridional.

e) Confusio entre r i 1 en posicio implosiva.

La substitucio de r preconsonantica per / es propia de l'algueres

d'una manera sistematica . En balear colloquial el canvi pot tenir floc

opcionalment davant de /1/ i /2./.

4.1.1.4 Sirnplificacio consonantica de la coda

a) Perdua d ' oclusiva oral i de I'aproximant corresponent. En

valencia i cat. nord -occidental meridional la desaparicio pot pro-

duir- se, sobretot , en el cas que C, d'un grup consonantic sigui dental

(di[t]gros, to [t] to dia, to [t]s), i, en menor mesura, en el cas que C, sigui

dental o alveolar (re[c]tor, su [c]ceir). Caldra investigar fins a quin punt

el proces de simplificacio del grup consonantic en aquests contextos

i dialectes pressuposa lenicio i elisio previes de C,, o be assimilacio

regressiva de C, a C, i fusio subseguent entre els elements de la

consonant geminada. L ' algueres colloquial i el catala general collo-

quial presenten casos d'aquesta darrera operacio (algueres: dissa[t]te,

su[r]mar% a[m]mirar [dissabte, submar% admirar]; catala general : se[t]-

mana).

b) Elisio de fricativa alveolar davant de consonant del mot

seguent, sobretot si C, es sonora i to mes sonicitat que la consonant

fricativa precedent . Es tracta d'un fenomen propi de I'algueres

(davant de consonant liquida i de [j ]) i, mes ocasionalment, del

valencia i del catala nord-occidental meridional coHoquials ()no[s] la

diuen).

c) Elisio de r final de mot . Es tracta d'un proces general al

domini, tret del valencia central.

d) Elisio mes o menys sistematica del segon element aproxi-

mant del diftong decreixent tonic [uT] (tru[i]ta), en rossellones i en

catala nord-occidental meridional.
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e) Simplificaci6 d'alguns grups consonantics finals de mot, com

en el cas de - rn > -n (mall .; ca[r]n), -r (ribagorca ; for[n]), - l (alg.;

fol[n]). Els grups finals integrats per oclusiva nasal seguida d'oclusiva

oral homorganica (sobretot /mp/ i /nt/) elideixen I'oclusiva oral

pertot, tret del valencia , mallorqui, menorqui i algueres.

J) 'I'ransformacio d'un diftong decreixent (VV) en diftong

creixent (CV) en el cas dels grups in i ui (cuina, fruita). Aquest canvi

resta associat amb el ritme de parla , ] a posicio allunyada de l'accent

i/o la influencia del castella . Es propi de I'algueres , valencia, catala

nord-occidental meridional i occidental i parlars acastellanats.

g) L'afegiment d'una vocal pot propiciar la transformac16 d'una

estructura siliabica de tipus VC en una estructura de tipus CV.

I.'epentesi vocalica pot tenir lloc entre C, oclusiva i Cz heterosillabi-

ca d'un grup biconsonantic , i despres de consonant final de frase, en

algueres i, en menor mesura, en valencia (vegeu la secc16 3). Segons

HOCK ( 1976), el canvi s'inscriu en la tendencia al rebuig de grups

consonantics implosius.

4.1.1.5 Afebliment de consonant de baix index de forfa segmental en

posicid interuocalica i altres contextos

a) l,enici6 i elisi6 d'oclusiva final de mots d'us frequent davant
de vocal inicial del mot seguent (ca[P] aci, sa[y] ample), en valencia i en
catala nord-occidental meridional.

b) El isi6 mes o menys sistematica de [j], [(3], [a], [y],[.i],intervo-
caliques en posicio interior de mot. L'elis16 de [[3], [y] i [j] es
condicionada textualment per tal com sol tenir Iloc en contacte amb
o i u ([(3], [y]; re[b]ujar, a[g]ulla) i amb vocal anterior ([j]; ce[i]a [cella]);
el menorqui elideix [j] intervocalica sistematicament. Tambe hi ha
condicionament contextual en el cas de 1'elisi6 de [5] (tret del val.
meridional, on l'elisio es molt general) i de [.i], per tal com sol tenir
Iloc en contacte amb vocal oberta unicament (-a[d]a, -a[d]or, enca[r]a,
pa[r]eix [asembla»]).
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Heus aci la distribucio dialectal del fenomen: elisio de [j] (mall.,

men., pallares, ribagorca); elisio de la resta de consonants indicades

(cat. n.-occ. meridional, val.). El fet que el balear (men. i, en menor

mesura, mall.) i la zona septentrional del domini linguistic catala

nomes elideixin [j], i que no ho facin valencia ni catala nord-

occidental meridional, fa pensar que el proces forma part d'una
tendencia envers la despalatalitzac16 de consonants palatals en zones
on aquestes consonants son emeses amb grau baix de palatalitat

(vegeu la secci6 4.2).

c) Canvis relacionats amb consonants liquides.

d > [.i] (en posicio intervocalica interior de mot; carira [cadira]),

ocasionalment en valencia i sistematicament en algueres.

d > / (en posicio intervocalica interior de mot; melecina [medicinal),

ocasionalment en valencia.

/ > [f] o [z] (en posicio intervocalica interior de mot), [r] o [f]
(darrere de consonant isosiliabica en posicio interior de mot), siste-
maticament en algueres segurament per influencia del sard.

/f/ > [.j] (en posicio intervocalica interior de mot), sobretot en
valencia, catala nord-occidental meridional i algueres.

/f/ > / (entre vocals i darrere de consonant isosillabica en
posicio interior de mot; crossa, retolica [crossa, retorica]), ocasionalment
en valencia i en catala nord-occidental meridional.

4.1.2 Processos afavoridors d'estructures de tipus VC

Un altre grup dialectal del catala modern es mostra favorable al

manteniment d'estructures siliabiques travades de tipus VC. Les
dades dialectals deixen entreveure que aquesta tendencia es assolida
mitjanCant un increment del grau de forca segmental de les conso-

nants emplacades en posicio de coda siliabica. En son particips,

sobretot, els dialectes rossellones, catala central i catala nord-

occidental. Alguns fen6mens de realitzacio fonetica proven la plausi-
bilitat d'aquesta hipotesi:

a) Geminacio de b, g entre vocal t6nica precedent 1 [j] i !
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isosil•labiques seguents (rabia, seguia [sequia]; poble, regla). El proces es

propi del catala nord-occidental central i septentrional (davant de [j]

i 1), del rossellones, del balear i del catala central (davant de /), i

tambe de l'occita (ALIBERT 1935). L'oclusiva pot ensordir-se als

territoris dialectals citats (vegeu c).

b) Manca de sonoritzacio regressiva d'oclusiva oral davant de

consonant sonora en catala nord-occidental central.

c) Geminacio de ]'element oclusiu d'africades alveolars i pala-

tals intervocaliques interiors de mot (seize, plaja) en mallorqui,

menorqui, catala central, catala nord-occidental septentrional i cen-

tral i rossellones. La geminacio de 1'africada sonora es propia tambe

de l'occita (ALIBERT 1935). Analogament al que s'esdevenia amb els

grups esmentats a la seccio a), l'africada palatal es pot ensordir

immediatament darrere de vocal tonica (metge, fetge) als dialectes

citats. En ambdos casos, aquest proces d'ensordiment deu restar

associat amb un augment del nivell de pressio intraoral provocat per

la durada de l'oclusio.

d) Reforcament de r implosiva en consonant vibrant, en rosse-

llones, menorqui, catala central i catala nord-occidental centro-

septentrional. En posicio final de mot pot haver-hi epitesi de t

(sobretot en rossellones i catala central), segurament en virtut de la

mateixa tendencia reforCadora.

4.1.3 Consideracions generals

Una comparacio entre 1'emplagament geografic dels dialectes

afavoridors d'ambdues estructures siliabiques permet de diferenciar

els parlars septentrionals i centrals, per una banda, i els parlars

meridionals, per l'altra. Un cop mes, la posicio del balear i de

l'algueres resulta especial: a diferencia del que s'esdevenia amb el

vocalisme tonic, ara l'algueres forma part mes aviat del bloc dialectal

meridional, i el balear s'integra al bloc dialectal septentrional.

Cal fer, a mes a mes, observacions relatives a cada grup dia-

lectal.
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4.1.3.1 Dialectes afavoridors d'estructures de tipus CV

La hipotesi mes satisfactoria per tal d'explicar l'afiliacib dels

dialectes afavoridors d'estructura CV es la proximitat geografica amb

les llengues veines, castella (en el cas del val.) i sard (en el cas de

l'alg.). La majoria de fenomens assignats al valencia tambe es vigent

en espanyol modern (CATALAN 1971; DELAT RE 1946, HooPER

1976, MALNIBI=.RG 1949, 1952; NAVARRO "I'OMAS 1972), i es d'ori-

gen forca antic o be es bastant recent i coincideix amb la progressiva

castellanitzacio de la poblacio de parla valenciana. Per la seva banda,

la majoria de fenomens assignats a l'algueres tambe es vigent en sard

(r preconsonantica > l; simplificacio de geminades generades per
assimilacio regressiva; epentesi i epitesi vocaliques) (VIRDIS 1978).

Cal observar que valencia i algueres utilitzen recursos diferents

en el proces de formacio d'estructures de tipus CV: mentre que el

fenomen de lenicio d'oclusives pot tenir lloc en valencia pero no pas

en algueres, el proces d'afegiment vocalic es molt mes frequent en

algueres que en valencia. Es possible que, en ambdos dialectes,

I'afavoriment d'estructures de tipus CV s'adigui amb una tendencia

a mantenir una durada vocalica constant en detriment de la durada

consonantica (vegeu tambe la seccio 3.2). Aquesta tendencia perme-

tria d'explicar, per exemple, les modifications de forca segmental i
la simplificacio de grups en posicio de coda consonantica i el proces

d'afebliment de les consonants intervocaliques.

La distribucio geografica d'alguns fenomens fonetics afavoridors

d'estructures sillabiques de tipus CV (per exemple, 1'elisi6 de C, als

grups consonantics finals integrats per oclusiva nasal + oclusiva oral

homorganica) no s'adiu amb I'agrupacio de dialectes presentats en

aquesta seccio. Altres fenomens demanen explications particulars:

a) El mallorqui presenta exemples d'afebliment consonantic en

posicio de coda. Es el cas del rotacisme de s preconsonantica i de

l'assimilacio regressiva d'aquesta consonant a una consonant se-
gUent, aixi com de la realitzacio no vibrant de r implosiva i de

I'assimilacio regressiva d'aquesta consonant a una consonant lateral

seguent. Cal afegir a aquesta relacio tota una serie d'assimilacions
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regressives d'oclusiva preconsonantica, que tractem a la seccio 4.3.

Amb tot, hi ha motius per excloure el mallorqui del grup de

dialectes afavoridors d'estructures sillabiques de tipus CV: a diferen-

cia de l'algueres i del valencia, el resultat d'aquells processos es

l'afebliment de la coda consanantica en el cas de siHabes d'estruc-

tura de tipus VC, pero no pas la creacio de noves estructures de ti-

pus CV.

b) Els factors diacronics que motivaren l'elisio de r final a tot el

domini linguistic, tret del val. central, no son prou coneguts. Certa-

ment, 1'esmentada elisio ha d'esser entrevista com a proces d'afebli-

ment de consonants implosives i comporta la formacio de siHabes

amb estructura de tipus CV. El fet que una gran part del domini

valencia no hagi conegut aquell canvi no ha d'esser atribuft a una

tendencia al reforcament consonantic, sing mes aviat a la ainfluencia

conservadora tant de l'aragones com del mossarab>> (RASICO 1982).

4.1.3.2. Dialectes afavoridors d'estructures de tipus VC

La tendencia del catala medieval a afavorir estructures de tipus

VC a partir d'estructures llatines originaries de tipus CV es ben

documentada (vegeu, en aquest sentit , GUISOY 1982). Pot suggerir-

se que els dialectes septentrionals i centrals del domini dialectal

catala no tan sols han mantingut les sequencies segmentals que

s'adequaven a les estructures de tipus VC, sing que fins i tot n'han

reforccat la coda consonantica en casos especifics.

4.2 Grau de palatalitat de consonants palatals

En aquesta seccio defenso la hipotesi que els dialectes catalans

tambe difereixen en virtut del grau de palatalitat amb que son

emeses les consonants palatals. Concretament, es possible distingir

dialectes que afavoreixen 1'emissi6 de consonants palatals amb grau

de palatalitat baix i dialectes que afavoreixen l'emissio de les matei-
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xes consonants amb gran de palatalitat considerable. Es tracta d'una
altra tendencia general de producci6 de sons que permet d'explicar
diversos processos fonologics i fenomens de realitzacio fonetica.

4.2.1 Decrement del gran de palatalitat de consonants palatals

Aquesta tendencia promou la perdua de contacte articulatori a la
zona alveolopalataf. Horn ha volgut entreveure un proces d'afebli-
ment en el cas d'algunes despalatalitzacions (vegeu DEL ATIRE 1946
pel que fa al ieisme ). Pot manifestar- se a traves de les transforma-
cions seguents:

a) Realitzaci6 alveolar de /j-i/i /./ en posici6 implosiva final
absoluta de mot o preconsonantica , i de /J/ final de mot davant de
consonant inicial del mot seguent (a[n], ga[ l], pe[s] car [any, gall, peix
car]).

b) Realitzacions aproximant i alveolar en sequencia de /p/
final absoluta de mot preconsonantica (a[In] nou [any nou]).

c) Realitzacio aproximant de /3/ i /f/ implosives ([t]), i de /3/
intervocalica ([j]) (pe[T], ro [ t], a[j]udar [peix, roig, ajudar]).

d) Realitzacio aproximant de /),./ (ieisme ), en virtut d'un pro-
ces generalitzat a tot el lexic (pa[j]a, va[t ] [palla, vall]), o be condicionat
etimologicament (pa[j]a pero va[X]) o contextualment.

e) Elisi6 de [j] en posici6 intervocalica (vegeu la secci6
4.1.1.5).

La distribuci6 geografica dels fenomens esmentats permet de
destacar les seguents zones dialectals : a) el ribagor^a i el pallares
presenten realitzacio alveolar de /p/ implosiva , realitzacio aproxi-
mant de /3/ intervocalica i implosiva i elisi6 mes o menys sistemati-
ca de [j] intervocalica en contacte amb vocal anterior; b) el rossello-
nes mostra ocasionalment realitzacio aproximant de /^./ pre-
consonantica i de /f/ i /3/ implosives ; c) el catala central
nord -oriental i els sectors acastellanats i afrancesats de poblaci6 de
tot el domini presenten ieisme (condicionat etimologicament en el
primer cas , 1 generalitzat a tot el lexic en el segon cas) 1 poden
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alveolaritzar /p/, /2/ implosives; d) 1'algueres presenta realitzaci6

alveolar de /ji/ i /J./ implosives i de /f/ preconsonantica; e) el

mallorqui i el menorqui transformen /ji/ implosiva preconsonantica

en [T]n (sobretot mall.), registren ocasionalment realitzacio alveolar o

aproximant de /X/preconsonantica, fan aproximant tota /f/ implo-

siva preconsonantica (nomes en mall.), elideixen [j] intervocalica

(sistematicament en men.) i registren ieisme condicionat etimologi-

cament. En definitiva, els parlars afectats poden agrupar-se de la

manera seguent: algueres, mallorqui i menorqui (dialectes insulars),

rossellones i catala central i nord-occidental septentrionals (catala

septentrional), parlars acastellanats (dialectes urbans). En consonan-

cia amb aquestes dades he pogut verificar el baix grau de contacte

alveolopalatal de les consonants palatals en aquells parlars (per

exemple, en posici6 final absoluta de frase).

4.2.2 Increment del gran de palatalitat de consonants palatals

Aquesta tendencia promou un augment de grau de contacte

articulators a la zona alveolopalatal. En ocasions ha estat interpreta-

da com un proces d'enfortiment consonantic (per exemple, en el cas

de la realitzacio [c43] de [j] inicial; vegeu la secci6 4.1.1.2). Heus acs

els casos mes remarcables:

a) Palatalitzaci6 progressiva de s darrere de consonant palatal

(any[ J], ball[ J], retU], peix [ f]alat [ant's, balls, reis, peix salat]) i de n darrera

de [T] (cunya [cuina]), sobretot en catala nord-occidental central i

meridional, catala central meridional i valencia septentrional i cen-

tral. A les zones que presenten grau maxim de palatalitat de la

primera consonant del grup hi ha inserci6 d'oclusiva homorganica

entre /p/ i />./ precedents, i s seguent (any [f], ball [J} [ant's, balls]).

Tambe es possible que el canvi hagi estat propiciat per la realitzaci6

especialment palatalitzada de s als dialectes meridionals del domini

linguistic.

Un altre fenomen es la palatalitzaci6 regressiva de s en [J] davant
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de /k/ en valencia , potser a causa del seu timbre palatal en aquest
dialecte (mo[f]ca, vr4J]ques [mosca, visques]).

b) Realitzacio complexa de /J/ i /3/ (vegeu tambe seccio
4.1.1.2).

a') Africacio d'ambdues consonants en les posicions inicial

absoluta de mot i postconsonantica ([; f ]ines, pun[; f ]a [xines, punxa]) en
catala central meridional , catala central i balear emfatics, algueres
(/3/ i, en menor mesura, /f/), catala nord -occidental (sobretot,
central i meridional ) i valencia ( sobretot , central en el cas de /J/).
Tambe, en el cas de /3/ intervocalica interior de mot , en valencia
( sobretot , central i meridional ) i algueres.

b') Afegiment de I'apendix [1] en les posicions medial intervo-
calica interior de mot i postvocalica final absoluta de mot (ba[i f ]a,
pe[i f ] [baixa, peix]) en catala central meridional , catala nord-
occidental (sobretot , central i meridional ), valencia ( sobretot, sep-
tentrional i central pel que fa a /f/, i septentrional pel que fa a /3/

intervocalica ). Tambe, en posicio inicial , en valencia septentrional i
meridional pel que fa a /f/ ([els/f]ativa [Xativa]). Ocasionalment, els

grups [if] i [13 ] esdevenen africats (en posicio intervocalica medial

de mot, sobretot en contacte amb vocal tonica; a[5 J]ella [aixella]).

c) Africacio de [j] inicial en [ cj3] (vegeu la seccio 4.1.1.2).

En resum, afavoreixen les realitzacions especialment palatals de
les consonants pertanyents a aquesta serie de lloc d'articulacio els
parlars empla^ats al sud de la linia Lleida - Barcelona i, mes especifi-
cament, les zones meridionals del Principat i septentrional del Pais
Valencia.

4.2.3 Precisions generals

La distribucio dialectal de les tendencies exposades a les seccions
4.2.1 i 4.2.2 deixa entreveure que el grau de palatalitat de les

consonants palatals augmenta en direccio de nord a sud del domini

dialectal (si be sembla que el valencia meridional escapa a I'esmen-
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tada tendencia). Ara, algueres i mallorqui i menorqui s'arrengleren

amb els dialectes septentrionals.

Analogament al que s'esdevenia amb el vocalisme tonic, pot

pensar-se que aquesta distribucio reflecteix una situacio molt antiga,

almenys al domini continental. En suport d'aquesta teoria poden

adduir-se Pets com la manca de palatalitzacio de -NN- als parlars

del dialecte nord-occidental septentrional en epoca medieval (RASI-

co 1982) i la presencia de realitzacions despalatalitzades de fonernes

palatals en gasco i/o Ilenguadocia dialectals (realitzacions alveolars

de /n/ i /),/ finals de mot; realitzacions 0 procedents de les

consonants liatines G(e, z), j en posicio intervocalica... (ALIBERT

1935; RO1I1.F-'S 1970; RoNJAT 1930-37). Es possible que en rossello-

nes la tendencia sigui reminiscent de l'occita, i que el mallorqui i el

menorqui I'hagin manilevat del rossellones en epoca antiga (vegeu

VEINY 1983 pel que fa a altres parallelismes entre ambdos dialectes).

Per la seva Banda, les realitzacions amb gran baix de palatalitat han

d'esser explicades per influencia del castella en el cas dels parlars

acastellanats de concentracions urbanes, i potser del sard en el cas de

1'algueres. Es consistent amb aquesta hipotesi el fet que ni el castella

ni el sard no presenten consonants palatals en posicio implosiva

final de mot (1,UD'I'KE 1953; NAVARRO TOMAS 1972).

4.3 Assimilacid regressiva entre consonants de grups consondntics

El proces d'assimilacio regressiva entre consonants de grups

consonantics ha estat qualificat sovint com un proces d'afebliment

per tal com comporta la perdua de trets de la consonant assimilada

(HOOPER 1976). Es clar, pero, que el manteniment de Cl oclusiva

en Hoc de la seva lenicio o elisio no permet de considerar aquest

proces corn d'afebliment en la mesura que ho son els processor

exposats a la seccio 4.1.1. Es per aquest motiu que conve exposar

ambdos processos per separat.

El comportament dels dialectes catalans en relacio amb els

processos d'assimilacio de C a C, de grups biconsonantics no es
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homogeni. Mentre que un seguit d'assimilacions es general a tot el
domini, d'altres son exclusives de dialectes especifics i han d'esser
assignades en un Hoc a part. A continuaci(5 s'adjunta una classificaci6
dels parlars catalans a partir d'aquestes darreres assimilacions. S'estu-
dien, sobretot, les assimilacions de lloc i s'exclouen aquells casos
explicables per palatalitzaci6 i despalatalitzaci6 (vegeu la seccio
4.2).

a) L'eivissenc i el catala nord-occidental son forCa refractaris a
1'assimilaci6 de C, a C, (lloc, mode i sonoritat).

b) L'algueres no sol assimilar en el cas que C, sigui oclusiva,
per tal com ho impedeix la insercio de vocal epentetica entre C, i C,.
Certament, hi ha assimilacio en alguns casos, especialment en posi-
ci6 interior de mot i abans que tingui lloc el proces de fus16 (o[t:]ubre,
-[ts], dissa[t:]e [octubre, ps/-cr, dissabte]; vegeu la seccio 4.1.1.4.a). C,
nasal s'assimila totalment i obligatoriament a C,.

c) El rossellones presenta assimilacions de C1 oclusiva a C, en
posici6 interior de mot i, potser en altre temps, a traves de frontera
de mot (drjn:]e, o[t:]enir, cad:z]a [digne, obtenir, capsa]).

d) El mallorqui i el menorqui presenten assimilacions totals i
obligatories als contextos segiients: C, oclusiva oral i nasal davant de
qualsevol C,; C, fricativa labiodental davant de qualsevol C, (mall.),
i de fricativa palatal i de liquida (men.).

e) El valencia i el catala nord-occidental meridional colloquials
poden presentar assimilacio regressiva en el cas de C, nasal (co[n] no,
tenrjrl] que [com no, tenim que]). Sembla que el catala de sectors de
poblacio urbana tambe participa d'aquesta tendencia.

Les dades adduides en aquesta seccio proven I'existencia d'una
tendencia forca marcada a l'assimilacib consonantica en el cas de
parlars allunyats dels parlars centrals del domini dialectal catala. En
concret, s'estableix un contrast clar entre mallorqui i menorqui i, en
menor mesura, rossellones, algueres, valencia i catala nord-occiden-
tal meridional, per una banda, i la resta de parlars, per l'altra.

En el cas del catala nord-occidental, la resistencia a ('assimilacio
regressiva sembla confirmar una tendencia a 1'enfortiment de les
oclusives implosives en aquest dialecte. Mallorqui i menorqui pre-
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senten el tractament mes favorable al proces assimilatori, segura-

ment per influencia de l'occita antic. El rossellones i l'algueres

mostren casos d'assimilacio en posicio interior de mot; es tracta,

sembla, d'una situacio reminiscent d'un estadi mes antic en que la

tendencia devia fruir d'un rendiment mes elevat (almenys en rosse-

llones) i que cal explicar per influencia de l'occita (ALIBERT 1935) i

del sard (VIRDIS 1978; WAGNER 1907). El cas del valencia i del

catala nord-occidental meridional s'integra dintre del proces d'afe-

bliment de consonants implosives en aquests parlars; es tracta d'un

fenomen de neutralitzacio de diferencies de floc d'articulacio entre

consonants nasals similar al que to lloc en castella.

4.4 Diferincies de realit acio de consonants

Alguns fets de pronuncia son exclusius de parlars especifics i

contribueixen a la diversificacio dialectal.

a) Manteniment de /v/ en alg., bal ., val. sept . i mend., i zones

meridionals del Principat.

b) Presencia de /0/ d'evolucio autoctona en zones occidentals

del baix Arago , de la baixa Ribagorca i de la Llitera.

c) Realitzacio sorda de /z/ i /3/ als dominis apitxats del cat.

n.-occ. i del val. central, i en sectors urbans de parla acastellanada.

a) 't'imbre clar ( aig., val., sectors de poblacio urbana i zones

frontereres ) vs velar (bal., Principat i ross. ) de /1/.

e) Variants [ R] i [K] de r en ross. per influencia del frances.

J) Realitzacions palatals [c] (/k/ i [3] (/g/) en contextos espe-

cifics en parlars mallorquins.

g) Lloc d'articulacio retroflex o dental de /1/ en mall. i

men.

h) Manca de diferenciacio entre les realitzacions [f] i [s] en val.

i cat. n .- occ. meridional.
r) Grups biconsonantics i triconsonantics finals de mot de bal. i

alg. (infl, unfr; cobr).

j) Llocs d'articulacio dental o prealveolar de /s/ en val ., ross.



304 llaruel Recasens i I 'it'es

actual, alg. i bal., de manera mes o menys frequent (realitzacions
[ts], [dz] de I'africada alveolar en val., men. i alg.; realitzacions
[nts], [Its] dell grups ns, Is en alg.).

k) Realitzacio palatalitzada de /s/ en val. i cat. n.-occ. meridio-
nal (pronuncies [ f k] de /sk/ i [i;f ] de /ts/).

1) Lloc d'articulacio laminodental (o predorsodental) dels al16-
fons oclusius de /t/ I /d/ en men. i mall.

1i) Elevat nombre de castellanismes amb [0] i [x] en zones
frontereres amb el castella i l'aragones.

m) Realitzacio oclusiva frequent de /d/ i /g/ en contextos de
lenicio, en alg. (vegeu, pero, ]a seccio 4.1.1.5 peI que fa a la posicio
intervocalica), men. i, en menor mesura, en val. i mall. Realitzacio
oclusiva frequent de /b/ en aquells mateixos contextos als parlars
que mantenen /v/ (vegeu la seccio 4.4a).

n) Realitzacio especial de grups triconsonantics de tipus
-CC # # C- per influencia sarda en alg., i probable influencia
occitana en ross., cat. central sept., mall. i men. (ALIBERT 1935). El
valencia opta sovint per la simplificacio del grup biconsonantic final
de mot.

Una classificacio de parlars segons les tendencies indicades en
aquesta seccio permet de concedir individualitat manifesta, sobretot,
a alguns parlars laterals. Son, en concret, l'algueres, el mallorqui i el
menorqui, el valencia i el catala nord-occidental i meridional.

5. CONCLUSIONS

5.1 Arees dialectals

Les dades de vocalisme (seccions 2 i 3) i consonantisme (seccio
4) presentades en aquest treball confirmen, en primer lloc, la inde-
pendencia relativa de tres arees dialectals dintre del domini catala, a
saber, lateral aYllada, lateral i central. Aquesta agrupacio es forca
consistent amb la teoria de les arees de Bartoli (1925) (vegcu tambe
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VI?NY 1959-60), que reconeix 11'impacte que les llengiies velnes han

tingut sobre el catala parlat a les diverses frees geografiques.

a) Area lateral aillada (dialectes balear i algueres).

Les dades addu*fdes confirmen la individualitat dialectal dels

parlars insulars, que combinen solucions autoctones, solucions con-

servadores i solucions manllevades d'altres llengues i dialectes al

llarg de la histdria. L'algueres contrasta totalment o parcial amb el

catala del Principat en totes les grans tendencies de vocalisme i

consonantisme analitzades en aquest treball; per la seva banda,

mallorqui i menorqui nomes concorden plenament amb les solu-

cions dels parlars del Principat en el cas de l'afavoriment d'estructu-

res sil{abiques de tipus VC. Algueres, mallorqui i menorqui presen-

ten concomitancies fonetico-fonologiques amb la resta de parlars

catalans, sense, pero, que predomini una relacio especial amb cap

d'aquests. Es particularment rellevant I'afinitat entre les realitza-

cions de l'algueres i del sard, la qual cosa fa de l'algueres un parlar

particularment independent dintre del conjunt dialectal catala. La

situacio de 1'eivissenc no es estrictament comparable amb la del

mallorqui i menorqui.

b) Arees central (dialectes del Principat) i lateral (dialectes

rossellones i valencia).

Pel que fa als parlars del domini continental, la classificacio

tradicional en dialectes orientals (cat. central, rossellones) i occiden-

tals (cat. n.-occ., val.) es claram.ent imperfecta. Efectivament, no pot

esser passada per alt la relativa independencia dels anomenats par-

lars laterals, rossellones i valencia, en relacio amb els parlars del

Principat. El cas del valencia es especialment remarcable, per tal

com aquest dialecte difereix del catala central practicament pel que

fa a tots els criteris exposats en aquest treball, i del catala nord-

occidental sobretot pel que fa a tendencies de pronuncia de conso-

nants.

Els parlars del Principat que limiten amb rossellones i valencia

constitueixen veritables subdialectes de transicio. Es el cas dels

parlars pallares, ribagor^a, garrotxi..., per una banda, i dels parlars

del baix Arago, tortosi..., per una altra.
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5.2 Divisid dialectal

Les arees laterals aillades i laterals presentee dos dialectes cada
una, a saber , balear i algueres , i rossellones i valencia. Resulta tambe
apropiada la distincio entre dos dialectes en el conjunt dialectal del
Principat , a saber , oriental i occidental , tal com proven, per exem-
ple, diversos trets diferencials de vocalisme . En definitiva, l'analisi
sincronica de trets i tendencies linguistics confirma l'entitat dels sis
dialectes del catala exposats a continuacio : rossellones , catala orien-
tal, catala occidental , valencia, balear , algueres.

L'analisi linguistica presentada aqui no confirma una classifica-
cio dels parlars catalans en blocs oriental (dialectes rossellones,
catala oriental del Principat o catala central , balear, algueres) i
occidental (dialectes catala occidental del Principat o nord-occiden-
tal, valencia ). En consegiiencia , els parlars laterals aillats algueres i
balear i els parlars laterals valencia i rossellones no son estrictament
afiliables ni amb el catala occidental del Principat ni amb el catala
oriental del Principat.

En bona part, la divisio dialectal en blocs oriental i occidental es
segurament atribuible a una sobrevaloracio dels aspectes de linguisti-
ca diacronica sobre les consideracions de tipus sincronic. Efectiva-
ment, la supeditacio dels parlars laterals i laterals aillats als parlars
centrals afavoreix una realitat dialectal reminiscent de 1'anterior al
periode historic d'expansio del catala a les Balears , Pais Valencia i
l'Alguer. Com a consequencia d'aquest fet hom pot argumentar que
la classificacio en blocs no atorga prou individualitat lingiiistica als
parlars laterals aillats i laterals del domini catala. Es clar que una
divisio dialectal del catala actual ha de reposar sobre trets sncronics
(que, al seu torn, poden tenir correlats diacronics diferenciadors).

L'emfasi sobre els criteris diacronics fa que sovint hom conce-
deixi massa importancia als trets linguistics individuals en lloc
d'avaluar tendencies generals que englobin el major nombre possible
de trets. Sembla que una divisio dialectal es mes representative com
mes exhaustiu es el llistat de trets presos en consideracio . Es conve-
nient, doncs, que una classificacio dialectal sigui elaborada a partir
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de l'avaluacio d'un nombre suficient de diferencies i d'afinitats

lingi.iistiques entre dialectes. En aquest treball hem volgut atorgar

prioritat manifesta a tendencies generals de pronuncia sobre realitza-

cions fonetiques particulars.

DANIEL RF,CASENS I VIVES

Universitat AutOnoma de Barcelona
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