
BLANCA PALMADA

LA CONSTRUCCIO DE LES SILLABES

I L'ELISIO VOCALICA DEL CATALA*

0. INTRODUCCIO

Si fan falta justificacions per a estudiar un fet de la llengua, en el cas

que ens ocupa ara en podem retreure moltes, 1 potser conve no deixar

passar I'oportunitat d'exposar-les. L'objectiu es proporcionar una descrip-

cio clara del proces d'elisio vocalica i trobar una explicacio de la seva

exisrencia. L'aspecte descriptiu no es de cap manera el menys important.

Els estudis que podem Ilegir coincideixen en dos problemes ben connec-

rats: no han trobat la clau per a entendre el proces i el presenten com un

fenomen extremament variable i arbitrari. Per corregir aquest defecte,

s'esforcen a sistematitzar els contextos i el conjunt de factors que actuen

coin a condicionants externs. Tambe l'inreres teoric de 1'elisi6 vocalica es

considerable. Aquest proces es una manifestacio for4a especifica de princi-

pis generals que son presents a totes les llengues. La possibilitat d'atribuir

el fenomen a 1'actuaci6 de convencions generals permer de simplificar i

entendre millor la fonologia del catala. Al mateix temps, l'observacio de la

intervencio d'aquests principis com a responsables del proces afegeix ele-

ments nous a la seva caracteritzacio.

La descripci6 mes encertada de l'elisio vocalica la dona Fabra a la

gramatica de 1912:

* Aquesr treball s'ha beneficial d'un ajut de recerca de la CIRIT (AR89) i d'un altre

do la DGICYT (PB 89-0324). Agraeixo les observacions de Joan Mascara, Salvador

Oliva, Daniel Recasens i Pep Serra.

Lien,yna & Literatura , 5. 1992-1993
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«I. La vocal neutra final (escrita a o e) se suprime ante vocal, y la consonan-

te o consonantes que formaban sillaba con ella pasan a formar silaba direrto
con esta vocal. Ej.: quinze anys quince anos, pron. quinzanys; quatre omen
cuatro hombres, pron. quatromes; sense amics sin amigos, pron. sensamics;
mitja ora media hora, pron. mitjora; una altra otra, pron. unaltra.

II. La vocal neutra initial (escrita a o e) seguida de consonante en la
misma silaba, se elide detras de vocal tonica, y dicha consonante pasa a
formar silaba inversa con esta vocal. Ej.: ma esquerra mano izquierda, pron.

masquerra; carbo ences carbon encendido, pron. carbonces; to enraones to
hablas, pron. tunraones; no escolta no escucha, pron. noscolta.»

Els merits que hi hem de reconeixer son (a) el tractament de l'elisi6 de la
vocal neutra com un proces diferent i independent d'altres elisions vocali-

ques i (b) la referencia a la stl•laba i la classificacio dels elements afectats en

dos grups segons els canvis que provoquen a aquest nivell. L'analisi que

presento parteix d'aquests plantejaments.

En catala hi ha almenys tres actuacions diferents que tenen corn a
resultat la perdua d'una vocal. En aquest treball m'ocupare del proces mes

general i regular del grup: el que es responsable de la caiguda de la vocal a
1'i1la i a aquesta ungla (aquestungla). Deixare de Banda, doncs, els altres

dos: la sincope, que explica la pronuncia brenar per berenar, i l'elisio uper

identitat>>, que es pot apreciar a rnunicip{i?ndustrial. Fare servir el terme

descriptiu elisio vocalica per al proces mes productiu i caldran noms mes

especifics per als altres dos.

El proces d'elisio vocalica no es pot tractar independentment de la
sil-labificacio. Hi ha una rao historica relativament accidental i una altra de
mes profunda que afecta la definici6 mateixa de llengua. Respecte de la
primera, conve revisar un aspecte de la construccio de les stl-labes i altres

mecanismes que s'hi relacionen com la ressilllabificaci6 i 1'epentesi. En la

tradici6 dels estudis de la fonologia del catala no s'han descrit adequada-

ment les relations entre aquestes operacions i aixo ha enfosquit 1'analisi de

1'elisi6 vocalica. Pei que fa a la segona, fare veure que el proces d'elisio to
un origen sil•labic clar. L'explicaci6 de la desaparicio de la vocal s'ha de

buscar en l'interes del sistema per millorar les stl•labes que genera.

L'elisio vocalica s'interessa pels contactes que impliquen vocals i el

resultat es 1'elisi6 d'un dels segments. El proces es pot observar en els
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(2)

^^
obertura runa

nucli \coda

t 9 ns

L'unic element indispensable es el nucli . Si to alguna consonant a darrere,

tot plegat formara part de la rima . La coda es el constituent consonantic de

la rima i els segments que son a l'esquerra del nucli formen l'obertura.

Hi ha una instruccio universal sobre com s'han de construir les sfl-labes

que es coneix amb el nom d ' Onset Principle o 'principi de l'obertura' i que

vol afavorir les sfl-labes que presenten aquest constituent ple.

Onset Principle (ITO 1989)

Eviteu C V

6

Aquest principi expressa una recomanacio : « eviteu comen4ar les sil-labes

amb una vocal , que es el mateix que dir uprocureu comen4ar amb una

consonant , que la sihlaba tingui una obertura >>. D'acord amb 1'Onset Prin-

ciple una seqU^ncia ...VCV... nomes es pot sil•labificar ...V.CV... i la

combinacio ...VC.V... es exclosa ( el punt indica el limit s fl iabic). Ws

endavant (seccio 3) mostrare la intervencio d'aquest principi en l'elisio

vocalica . Hi ha tambe altres condicions que no tracto aquf que s'han de

donar perque una sil-laba es considers ben formada . Algunes son generals

com la que es fixa en relacio amb 1'escala de sonicitat i altres varien d'una

llengua a l'altra.'

2. Vegeu a WHEELER 1987 una descripcio de la sil-laba del catala.
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Al final de la derivacio tots els segments s'han d'associar a una sll-laba,
pero se sol acceptar que els elements que son periferics en relacio amb un
domini poden no ser tinguts en compte en la construccio de les unitats del

domini. Aixi parlem d'elements extrasilldbics per a referir-nos als que son

veins dels limits del domini i no son silFlabificats en el title que correspon a
aquest. Pot ser, per tant, que durant la derivacio es presentin sequencies de
segments nomes parcialment sil•labificades. S'observa, Pero, varia66 en el
tractament que obtenen aquestes sequencies. Mostrare que el catala to un
comportament en aquest sentit que, sense ser unit, es relativament excep-
cional.

L'acord sobre la manera com opera la silFlabificacio es encara poc
important. Durant un quant temps s'ha anat treballant sobre la hipotesi

que la formacio de les sil•labes tenia Iloc primer en !'ambit del mot; la
sil-labificacio s'aplicava un cop a cada cicle de la fonologia lexica. Aixo
respon a la idea que les regles que construeixen les slhlabes son regles del
tot paralFleles a les de la fonologia ciclica. Ito (1989) argumenta en contra

d'aquesta hipotesi i proposa d'adoptar la idea expressada en els primers
treballs sobre el tema, segons la qual la sil•labificacio seria continua i
s'aplicaria sempre que fos possible al llarg de la derivacio.; Paral•lelament,
s'ha defensat que la nocio classica de ressillabificacio pot ser substituIda
per la caracteritzacio de determinats segments com a extrapros6dics.4
D'acord amb aquest mecanisme, els elements perife'rics son invisibles i la
ressil•labificacio es reinterpretada com la suma de dues operations: l'elimi-
nacio del caracter extraprosedic i la sil•labificacio.s

1. 1. Patrons de la sillabificacio i direccionalitat

Encara que totes les llengues observen !'Onset Principle, hi ha un

3. Vegeu MCCARTHY 1979a.

4. Aquest concepte, defensat a RICE 1988, to antecedents clans a LIBERMAN-PRINCE

1977, HAYES 1980, 1982 i PRINCE 1983, entre altres treballs.

5. Un merit d'aquesta analisi es el fet que permet d'abandonar la visio de la ressil.labi-
ficacio cum un proces de canvi en l'estructura.
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aspecte de variacio important en els mecanismes que assignen estructura

sil-labica en les llengues naturals. Per veure -ho considerem les combina-

tions de (3).

(3) a. VCV - V.CV / *VC.V
b. VCCV-^ VC.CV / V.CCV

A (3a) s'expressa el que es universal en la sil•labificacio: una sequencia de

vocal-consonant-vocal nomes es pot organitzar prosodicament en una

silFlaba sense obertura (no hi ha cap consonant disponible per a la primera

vocal) i una altra amb obertura. L'assignacio de la consonant a la coda de

la silFlaba anterior constitueix una violaci6 del principi general que governa

la sil-labificacio: 1'Onset Principle. D'altra banda, les dues possibilitats re-

presentades a (3b) son igualment valides; 1'Onset Principle es respectat i no

es produeixen stl-labes sense obertura. L'opcionalitat que colFlabora a la

variacio linguistica es en l'associacio de 1'altra consonant disponible.

Aquesta pot constituir la coda de la si laba anterior (VC.CV, Onset Satis-

faction) o be formar part d'una obertura complexa (V.CCV, Onset Maxi-

mization).

Es pot donar encara que la sil-labificacio no obeeixi els mateixos pa-

trons en totes les actuations en una mateixa llengua. En catala l'estrategia

dins el mot es d'Onset Maximization i en la sil-labificacl6 entre mots

diferents es d'Onset Satisfaction.'

La sil-labificacl6 dels mots de (4a) to hoc de manera que es dona

prioritat a la formaci6 d'obertures. L'assignacio d'estructura sil•labica als

segments en contacte dels mots de (4b), en canvi, observa l'Onset Princi-

ple, pero no atorga cap altre avantatge a les obertures sobre les codes. El

resultat d'aquesta actuacio diversa es que el grup consonantic obstruent

labial + lateral forma una obertura complexa quan els dos segments perta-

6. HARRIS 1983, 43 observa aquest comportament en espanyol: <in casual speech a

word-final consonant syllabifies with the initial vowel of the following word. 1...) Resyllabi-

fication requires that the second word starts with a vowel; final consonants will not link with

a nonvowel even though the cluster that would result is permissible within a word.o
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nyen al mateix mot ({u.(31i.6a)) i s'organitza en coda + obertura quan son

de mots diferents ([kab.limit}).

(4) a. ka. pa capa b . ka.pa . mik cap amic

u.(31i.aa oblidar kab . limit. cap limit

Per explicar el fet que el catala utilitza dos patrons diferents en la

sillabificacio, segons si es realitza dins el mot o entre mots diferents,

podem recorrer a la direccionalitat . La teoria prosodica incorpora el para-

metre de direccionalitat que afecta 1'aplicaci6 dels processor.'

Pardmetre de direccionalitat

• d'esquerra a dreta (no marcat)

• de dreta a esquerra

Els dos patrons que he presentat a (3b) i exemplifico a (4) per al grup

d'obstruent labial + lateral s'interpreten com el resultat de variacions en el

parametre de direccionalitat. En catala s'observen tots dos. Hem d'adme-

tre, per rant, que la sil-labificacio to lloc en els dos sentits, tal corn es pot

apreciar (5).

(5) a.

A
CF

(31 i 6 a

7. Vegeu ITO 1989, 220.
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b.

6 6 6 6 6 6

N
kab li mit kab li mit

El catala aprofita doncs les dues options del parametre de direccionali-
tat. La sil-labificacio to hoc de dreta a esquerra dins el mot (5a ) i d'esquerra
a dreta entre mots diferents ( 5b). Conve observar que la restriccio universal
que expressa 1'Onset Principle es la responsable de l'associacio de la lateral
a la posicio d'obertura en el cas de ( 5b); en la primera representac16 es
viola aquest principi.

1.2. La resrillabificacio i l'epentesi

La primera operacio de la sil•labificacio prescindeix dels segments periferics
que son considerats extrasil•labics . Aixi el mecanisme de construcc16 de
silFlabes que s'aplica a la forma verbal [kump a}, per exemple, no associa
els segments que son a les bandes . Ws tard, quan el verb es combini amb
altres mots en una frase , s'eliminara el caracter extraprosodic de {k} i {a}.

L'estructura sil-labica resultant no sera pas diferent de la que s ' assignaria a
aquest mot ailladament : la [k] constituira 1'obertura de la primera sillaba i
la vocal { a} el nucli de la darrera . En altres casos , la sil•labificacio dels
elements dels extrems canvia d'acord amb el context adjacent a la frase. La
consonant final de la forma {kump Em} s ' associa a la coda a ( 6a-b) pero es
l'obertura de la sil-laba seguent a (6c) i sempre que segueix un mot amb
vocal initial . L'Onset Principle es el principi que for4a 1'associacio de la
nasal a l'obertura de la silFlaba initial del mot que segueix.
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(6) a. No comprem

b. Comprem cases

c. Comprem edificis

De vegades passa que els segments no incorporats no es poden sil.labi-

ficar i s'ha d'afegir una vocal. Els mots ventre i escrit, per exemple, tenen

les formes originals [bentr) i [sk i it]. La primera operacio de sil•labificacio,

clue prescindeix dels segments periferics, no troba cap dificultat. Tot seguit

els mots son escollits per format part de sintagmes o frases. Pot set que

s'escaigui que el mot vei comenca o acaba amb una vocal que facilita la

sillabificacio dels segments dels extrems ([bent rindflat], [itina r a risk rit)).

Si aixe no es dona, una regla d'epentesi haura d'introduir una vocal que

sera una [a).' ts el que passa quan el so adjacent es una consonant

([bent ra(3utit), [kanunosk it]) i tambe quan el mot es pronunciat aillada-

ment ([bent ia), [ask lit))." Tambe 1'afegiment d'altres morfemes a radi-

cals del tipus de [bent r) i [sk r it] pot resoldre la sillabificacio dels seg-

ments periferics (7a). Si la morfologia no facilita la incorporacio de [ r) i [s]

a la sillaba la fonologia haura d'introduir una vocal epentetica: es l'opera-

cio minima imprescindible per a salvar aquests segments (7b).

(7) a. [b2nt r+e ra) [p i u+sk fit)

[bant r+ci 1 [in+sk r it]

[bant r+gsk;)) [at+sk tit)

b. [bent r )-,[bent f a) [sk ffr)-,[ask tit)

Pere no totes les Ilengues plantegen les mateixes exigencies a la sillaba.

La fonologia de Tangles, per exemple, admet els grups d'essa seguida de

8. La vocal neutra es el segment vocalic no marcat del central. A 1'occidental hi ha

variants que presenten [e) com a vocal epentetica (no marcada) i d'altres que tenen

[al.

9. Tambe es epentetica la vocal de les pronuncies [ bent fain)flatl o [itinafa iaskrit]

quc es donen amb un tempo mes lent . La distancia en l'elocucio pot fer que mots o sons que

van seguits no siguin considerats adjacents a la fonologia.
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consonant a l'obertura i no ha de recorrer a 1'estrategia d'epentesi. Aques-

tes sequencies eren torrents tambe en Had classic, pero en llatf vulgar van

deixar de set acceptades i aixo va justificar la introduccio de [i] quan el mot

anterior no acabava en vocal (ilia stella-illas istellas).

Es interessant de comparar el catala i l'espanyol, totes dues llengues

exclouen els grups d'essa seguida de consonant a l'obertura i la diferencia

es en el moment de la derivacio, on esdeve executiva la restriccio. L'espa-

nyol exigeix que la sil-labificacio es completi en el nivell del mot. El catala,

en canvi, planteja 1'exigencia mes tard, a la fonologia de la frase. Es per

aixo que [itina r a i isk i it) es possible en catala i el castella rebutjaria una

pronuncia sense la vocal (*[itine r a r iosk r fto]). Aquest comportament del

catala no ha estat observat i ai)co ha reduft 1'analisi a la descripci6 dels

factors que afecten,l'elisi6'vocalica. Les alternances [sk r it}-[ask r ft], segons

si el mot anterior acaba en vocal o no, han estat interpretades sovint no pas

com una epentesi que afecta la segona forma, sing com el resultat d'una

regla d'elisio que actua sobre la primera.

L'occidental proporciona una prova addicional de l'ordenaci6 relativa

dels processos d'epentesi i ressilllabificaci6: l'alternanca [laskila]

([la]+[skila]) i [lezeskiles] ([lez]+[skiles], amb epentesi de [e]). Quan el

sintagma apareix en singular la [a] que correspon al morfema de genere de

Particle forma sIllaba amb la consonant inicial del mot seguent. Amb la

combinaci6 en plural no hi ha cap vocal que pugui esdevenir nucli i

s'afegeix una [e] epentetica. Tambe en 1'oriental el grup l'escola (central

[laskila]) aprofita la vocal de Particle, la que no to correspondencia grafi-

ca, i la regla d'epentesi no s'hi aplica.''

2. L'ELISIO VOCALICA

Enceto ara 1'estudi del proces d'elisio. Avan4are una generalitzacio

10. COROMINES 1983, 309 recull altres exemples que fan al cas la Scala-le.r escales
(catala occidental), sa spede une spede- (frances primitiu).

11. Vegeu a PALMADA 1991a la relacio entre aquest proces i l'obertura de la vocal

initial en l'occidental ([a]sperar, [a]ntendre).
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descriptiva que es fonamenta en tres observacions; tot seguit revisare les

condicions d'aquesta generalitzacio amb la intencio de fer veure que son

suficients i necessaries per a delimitar el fenomen d'elisi6.

Elisio vocalica (generalitzacio descriptiva)

Esborreu la primera vocal d'un grup de dues si es el nucli d'una

si1-laba amb obertura i es una vocal neutra.''

2.1. Ja primera vocal...

A la secci6 I he afirmat que 1'elis16 vocalica no s'aplica al grup [iti-

na r a r isk r it]. Ara ho he de demostrar per a poder mantenir que 1'elis16

nomes pot afectar la primera vocal d'un grup de dues. Conve examinar,

doncs, els mots que presenten la vocal ja a la forma original. La {al inicial

de {ask r it} es epentetica, no es una propietat d'aquest mot en Foncret, sing

de la fonologia del catala; podriem expressar-ho dues vegades, pero aixo
no s'adiu amb la hipotesi que fern sobre corn son les llengties. Es clay pero

clue les vocals neutres en posicio inicial no son sempre el resultat d'una
regla d'epentesi. La vocal inicial dels adjectius {azmatik} i {aficasl, per
exemple, es subjacent. En ambdos casos tenim una rao per a defensar que
Ia vocal es ja a la forma original. El mot {azmatik} es relaciona amb {azmal

i comparteix el mateix radical ({azm-1). Per a la vocal inicial de {afikasl no
podem trobar una realitzaci6 tonica del mateix morfema; interessa veure
pero clue la vocal neutra es Punic element de la primera sil•laba del mot. Si
l'epentesi to sempre una justificacio sil•labica, corn una estrategia de repara-
ci6 de les sil-labes, no podem explicar la 1nserc16 d'una vocal per a salvar
una sillaba que no existeix independentment d'aquesta vocal. El mateix
mecanisme, fos el que fos, convertiria fictici i facil en *[ fiktisil i
*{afasill.

Les pronuncies de (8) mostren que 1'elisi6 de la vocal neutra del segon
dels mots en contacte no es possible. El resultat que obtenim es la suma
dels mots independents.

12. Aquesta versi(i correspon a }'oriental.
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(8) [ C0 r u} + [azmatik ] [A,)1uozmatik }, * [iC^)I uzmatik}

[ramgj} + [afikas ) .-* [r3mEj3fikas }, * [ram£jflkas)

[itina I a ri) + [sk I it ) -* [itin;) l a l isk I it)

Hem vist com la consideracio de l'epentesi com un proces que interve

nomes quan la sillabificacid no es possible permet de veure que 1'elisi6

vocalica no afecta en cap cas la segona vocal d'un grup." Tot seguit dono

on conjunt d'exemples per mostrar que el comportament que he presentat

amb un grup reduit de casos es general i regular. A la columna I de (9) es

pot apreciar l'absencia de la vocal epentetica: les sequencies es poden

pronunciar sense la vocal. A la columna II la vocal es subjacent i s'ha de

pronunciar perque 1'ells16 no es pot aplicar a la segona vocal. A cap dels

exemples de (9) no hi ha elisio vocalica.

(9) I 11

itinerari escrit procuri estudiar lloro asmatic domicili equivocat

pressio arterial vei espontani hindu errant nucli equilibrat

somni estrany delft enfollit pugui arribar ianqui efectiu

vulgui escoltar incendi estudiat somni erotic gironi educat

anunci estupid tabu esquimal recanvi economic individu asiatic

suburbi especial tribu asteca telescopi etrusc to aprens

estudi esplendid to escoltes ratoli egoista monjo atent

La vocal neutra initial d'arterial (columna I) es indispensable per a la

bona formacio de la sIllaba. Es pot defensar que es absent de la representa-

13. M'ha conduit a aquesta observacio la descripcid de COROMINes 1976, 54,

referida al parlar de Cardos i Vail Ferrera: <Una e initial atona desapareix darrere un mot

terminat en a, especialment darrere Particle femeni , determinat o indeterminat. No es,

doncs , la a de larticle, com en la llengua literaria, sing la e inicial del mot segiient, la que

s'elideix . Es tracta d'un fenomen general a tot el catala occidental , amb inclusid del

valencia [ ... 1. Quan la e- esta en sildaba oberta sembla que es conserva i passa a formar

diftong amb la a: la e lila.»
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cid subjacent i que s'ha introduit per epentesi. La primera vocal d'errant o
arribar (columna II), en canvi, no es epentetica. No hi ha cap justificacid
per a 1'epentesi perque una vibrant seguida de vocal es una obertura
valida. N'es prova l'existencia de mots com rata o riba. Nomes podem
explicar la diferencia entre pressio arterial ([p rasjor to rjal]) i hind, errant
([induoran, *induran]) si ens adonem que l'epentesi s'aplica despres de la
ressillabificacid.

El fet que certes formes presentin opcionalitat entre les solutions de
manteniment i elisid (procurare arribar [p r uku r a r eari3a, p r uku f a r e-
ripa]) es deu a una operaci6 de simplificacio que-ha actuat sobre la primera
vocal de certs elements 1exics independentment del context adjacent. No es
tracta, per tant, del proces sincronic d'elisi6 vocalica.''

Hem vist doncs que el catala retarda la intervencio de la regla d'epen-
tesi fins al final de la derivacid. Aquesta forma d'actuaci6 ha contribuit a
complicar la descripcid dels contextos d'elisi6i.15 L'observac16 d'aquest
comportament permet simplificar considerablement la regla d'elisid: no-
mes actua sobre la primera vocal d'un grup de dues.

2.2. ...d'una si/laba amb obertura

L'elisi6 vocalica esborra regularment la primera vocal dels grups de (lOa),

14. Els parlants que diuen [pr uku f a I eril3a] diuen tambe [rip2 f edema] per arribare
den^d. La simplificacio ha afectat el lexic i no hi ha, per cant, cap proces fonologic actiu que
sigui el responsable de 1'elisio de la vocal initial.

15. Vegeu, per exemple, it QUINTANA 1987, 161-162, en relacio amb els parlars del
Baix Matarranya: «Per raons de fonetica sintactica, la e dels prefixos en-, es-, tan usuals, es
absorhida per la a arona que la precedeix, generalment de Particle femeni singular, i aixf
renim 1'astacio, l'ascola, l'ascriu al costar de les escoles, les estacions, les escriu, etc.)) El que
tenen en com, aquests mots no es on prefix, o mes d'un, amb comporrament igual. Els
mots escola. estacih i escriu s'assemblen perque la primera vocal es epentetica.
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en aquest cas la vocal que resulta elidida es el morfema de femeni. Pero els

grups de (10b) no es poden pronunciar sense la vocal.

(10) a. [akesta] + [i 31

[prime a} + [imad3a}

b. [atea} + [unik2}

[bla] + [unika]

[tfa} + [indiO)

[insinua] + [imnas}

[3kcstLC2]

[p time i imad3a]

*[atcunika}

*[biunika]

*[tiindia}

*[insinuimnas]

Hi ha una condicio compartida pels exemples de (10b) que es pot

relacionar amb la impossibilitat d'esborrar la vocal. Es la naturalesa de

l'ultima sil-laba del primer mot que en tots els casos es una sil-laba sense

obertura, constitulda unicament per un nucli ([ate.01, [bi.a}, etc.)."

L'elisio vocalica en silflabes formades nomes per una vocal comporta la

desaparicio de la silllaba. D'acord amb aixo es podria pensar que hi ha

algun mecanisme que s'interessa per la preservacio de les stlHlabes subja-

cents i evita 1'aplicaci6 d'una regla que les anullaria. En tot cas, pero,

aquest mecanisme no to cap altra manifestacio i deixa que 1'elisi6 s'apliqui

normalment a [akgstiA2} de (I Oa), tot i que la segbi ncia resultant nomes

to quatre sil-labes i la initial en tenia cinc.

El que diferencia els exemples de (lOa), amb elisib, dels de ( lob) es el

fet que la sillaba que conte la vocal que es l objecte de la regla d'elisi6 es

una sil-laba amb obertura en el primer cas i sense en el segon. Hem de

concloure, doncs, que la regla que esborra vocals afecta nomes els nuclis de

les stl-labes amb obertura.

2.3. ...i si e.t una vocal neutra

Es pot comprovar facilment que les vocals altres que [;)] no s'esborren:

16. Compareu Lambe [biuniRatsa1l, vi universal i [bi2uniP2tsa1l via universal.

Sembla que la diferencia entre els dos casos es pot traduir tambe en la possibilitat o no de

lormar un diftong, [iw] enfront de [iu}.
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r no cau la [i] de compri avellanes ni la [u] de Porto informer . El fet que 1'6nic

element elidible sigui una vocal neutra s'ha de relacionar necessariament

amb el caracter asimetric d'aquest segment que es tambe 1'element epente-

tic per excellencia.

El grup de vocals que constitueix l'inventari del catala oriental admet

de set descrit amb la representacio de (11 ). D'acord amb la teoria de la

.rubespecificac io, tota la informacio que es redundant o previsible es contin-

guda en el sistema de manera diferent que la informacio especifica i neces-

saria . Aquesta ultima es marcada a les representations subjacents i els

valors no marcats son introduIts per les regles de redundancia . La graella

final totalment especificada caracteritza 1'inventari d'acord amb els valors

de cada segment respecte de quatre trets .'- La representacio subespecifica-

da de ( 11) ajuda a entendre el comportament dels sons."

a( 11) i e E a 3 0 U

posterior - - -

alt + +

labial + + +

AA - - -

{ I [+pos}
{ } -, [-alt}
[ } -, [-lab}
[ } [+AA}

17. [AA} correspon a Arrel A¢'anfada que es el tret que distingeix les vocals mitges

obertes ([-AA}) de. les vocals mitges tancades ([+AA}), i tambe [a] ([-AA}) de [al

([+AA}).

18. Les representations vocaliques subespecificades que proposo son justificades en la

mesura que serveixen per a descriure les actuations dels sons que representen. A PALMADA

1991b tracto diversos aspectes de la fonologia de les vocals de l'oriental sobre la base

d'aquestes representacions. Noteu que la vocal neutra i la vocal baixa son dos segments

diferents a (1 1): represento [a} sense cap tret associat i per cant diferent de [al que es

marcada amb I'especificacio [-AA}.
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La vocal neutra es 1'6nica vocal de 1'oriental que no to cap caracteristica
propia , no presenta cap especificaci6 marcada a la representaci6 inicial.
Aquesta circumstancia es la clau del seu comportament especial.

L'elisi6 vocalica no es una regla obligatoria pero s ' aplica amb una
regularitat molt important . Les excepcions aparents a aquest proces es
poden donar per defecte o per exces . Si una vocal que es podria haver elidit
no s'ha esborrat , l'explicaci6 s'ha de buscar en el temps d'elocucio' i,
excepcionalment, en la intenci6 de preservar informaci6 ( la asimetria, la
anormalitat)."' D'altra banda , si la segona vocal d'un grup , que s ' hauria
de conservar , no es pronuncia , s'ha de veure si la impressi6 de la seva
absentia es pot deure a on grau elevat de coarticulaci6 . Recasens (1986,
130-134) observa que la vocal { 2] determina otransicions d'extensi6 infe-
rior a les corresponents a les altres vocals i , per tant , una configuraci6
articulatoria molt adaptable a la consonant adjacent . (...) Les frequencies
corresponents a [a] presenten una dispersi6 considerable i, segons l ' entorn
fonetic , poden interferer amb els camps de dispersi6 de totes les vocals
toniques Ilevat de les altes [111 {u]». La base fonetica fa preveure , per rant,
que [2] es percebra clarament , quan no hagi estat elidida , en contacte amb
una vocal alta . Es per aixo que els exemples crucials demanen que 1'altra
vocal del grup sigui {i] o [u] (some , hindu o imatge , ilia , ungla).

3. EL PERQUE DE L'ELISIO

Mostrare ara com la formulaci6 del proces d'elisi6 vocalica pot set
molt simple si es to en compte la intervenci6 de convencions i principis
independents. Amb aquesta intenci6, presentare primer alguns dels ele-
ments basics de la teoria fonologica que participen en el fenomen d'eli-
sio.

L'esquelet temporal es coneix tambe com a grada CV. Quan s'incorpora
l'estructura sillabica, la representaci6 de 1'esquelet es mes simple: les
C(onsonants) i les V(ocals) no es distingeixen en aquest nivell i aixi les

19. Tambe es pot donar el manteniment quan 1'aplicacio dels processos porta a
esborrar mes d'una vocal seguida (anava a amagar-se, tanaRarOyafs01,
tanaRaamaya f sa] o [OnaR2:rOya f sa]). Hi ha tambe les exceptions de tipus lexic com la
una o la ersa.

t
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unitats de 1'esquelet son Xs no diferenciades. L'esquelet to un paper central

en les representacions perque expressa el temps i es el nivell on conflueixen

les propietats prosodiques o metriques i les propietats melodiques o seg-

mentals. Ho represento esquematicament (12).

(12)

esquelet temporal

fonologia

segmental

Els elements de les altres grades s'han d'associar necessariament a una

unitat de l'esquelet per a poder set interpretats. El principi del Licensing o

'llicenciament' expressa aquesta necessitat que cadascun dels elements s'as-

socu als altres nivells previstos a la jerarquia, i d'aquesta relacio n'ha de

derivar la seva legimitacio.21, Si ens fixem en el que pot considerar-se el

centre de les representacions, l'esquelet temporal, podem caracteritzar el

Prosodic Licensing com aquell que lliga les unitats de l'esquelet per dalt de

manera que els atorga un estatus en la sfllaba i aixf en els altres constituents

de la jerarquia prosodica. L'Autosegmental Licensing, d'altra banda, legiti-

ma els elements de l'esquelet per rota a traves dels autosegments, que son

1'expressi6 de les seves propietats melodiques. El principi del Ilicenciament

recull el que en la bibliografia es coneix separadament com a Prosodic

Licensing2' 1 com a Autosegmental Licensing.`

20. El Ilicenciament respon a un principi mes general que exigeix que tots i cadascun

dels elements presents en una representacio rebin una interpretacio : es el principi de Full

Interpretation de CHOMSKY 1986.

2 1. Vegeu SELKIRK 1982 i ITO 1986. A PULLEYBLANK 1988, Slot Visibility respon

at mateix concepte amb una formulacio diferent.

22. Vegeu GOLDSMITH 1990 i les referencies que s ' esmenten en aquest treball.
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Principi del Ilicenciament

Una unitat X de 1'esquelet temporal es llicenciada si

a. pertany a una unitat prosodica (Prosodic Licensing), o

b. to almenys un tret melodic associat (Autosegmental Licensing)

Una convenci6 que es coneix corn a Stray Erasure o elisio d'elements

esgarriatszi s'ocupa d'eliminar les unitats de 1'esquelet i els altres elements

que no han estat Ilicenciats; pot esborrar tambe autosegments flotants o no

associats. L'equivalent formal de 1'associaci6 que fa possible el Ilicencia-

ment son Ifnies que uneixen els autosegments a la Lira CV.

Elisio d'elements esgarriats

Els elements no llicenciats son elidits.

A la secci6 1 ja he presentat el parametre de la direccionalitat i I'Onset

Principle. Tots aquests principis estan justificats independentment. Mos-

trare ara que si s'admet que I'Onset Principle es un principi actiu que pot

intervenir en la sil1labificaci6 entre mots diferents, l'explicacio de 1'elisi6

vocalica deriva de 1'actuaci6 combinada de les convencions generals que he

esmentat." La relacio entre I'Onset Principle i el proces d'elisio vocalica to

sentit perque el canvi que es dona es tradueix en una reparaci6 demanada

per aquest principi. D'acord amb aixo, l'elisio vocalica es el resultat d'una

intervencio de I'Onset principle que actua corn a bloquejador. Impedeix la

incorporaci6 de la primera vocal d'un grup de dues a 1'estructura sil-labica i

proporciona aixf una obertura a la segona vocal. Vegem-ho en la derivaci6

de (13).

(13) 6 6 6 6

I I II I

kEs tQi 1a

I

2 3. Te l'origen en el treball de MCCARTHY 1979a.

24. Vegeu PALMADA 1991c.
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La ressilFlabificacio ha construIt les silFlabes d'esquerra a dreta, seguint

el valor del parametre de direccionalitat que s'aplica en els contactes entre

mots. La incorporacio de la vocal final del primer mot a l'estructura

sil-labica no ha tingut lloc, perque, altrament, la primera vocal del segon

mot no respondria a les exigencies de 1Onset Principle. Aquest principi ha

bloquejat la sil1labificaci6 de la vocal neutra.25

L'Onset Principle es universal, pero s'han de reconeixer dues opcions.

La mes permissiva, que pren el nom general i es Lambe la mes torrent es la

de (14a). El catala actua d'acord amb aquesta versio i admet les si1•labes

sense obertura quan no hi ha cap consonant disponible. Les llengues que

observen el Strict Onset Principle (14b) no les accepten. El principi no fixa

en aquest cas una recomanacio, sing una prohibicio (representada per

1'asterisc que es la marca d'agramaticalitat).

ft
(14) a. Onset Principle b. Strict Onset Principle

Eviteu r V V

6 6

La variacio en aquest terreny es pot traduir en 1'observaci6 que I'Onset

Principle forca el sistema a evitar les sil•labes sense obertura, pero no

I'autoritza per esborrar-les nomes perque no compleixen aquesta exigen-

cia. El Strict Onset Principle, en canvi, si que podria set interpretat com

una instruccio en aquest sentit. Es a dir, en catala 1'elisi6 vocalica obeeix a

la necessitat de proveir d'una obertura la vocal que segueix. En cap cas no

es pot justificar 1'elisi6 d'una vocal perque ella mateixa i no una altra no to

obertura: aixo es el Strict Onset Principle.

Nomes es produeix l'efecte que coneixem com a elisio vocalica quan

concorren dues circumstancies. D'una banda, la implicacio de I'Onset Prin-

2 La sil labificacio lexica , que actua de dreta a esquerra , tampoc no ha incorporat els

segments periferics que son considerats extrasil-labics a aquest nivell.
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ciple i, de l'altra, el fet que es tracti d'una vocal neutra. La no associacio de
la vocal final d'aquesta facilita la satisfaccio de LOnset Principle i es per
aixo que aquest principi bloqueja la incorporacio de la vocal a l'estructura
sil•labica. Corn que la vocal afectada es una vocal neutra, la menys marcada
de l'oriental, sense cap propietat melodica associada, no hi ha cap lligam al
nivell segmental que pugui legitimar la posicio (X) de l'esquelet temporal.
D'aquesta manera, l'ultima vocal de aquesta a aquesta ilia no pot obeir el
principi del llicenciament, perque no s'incorpora a la jerarquia prosodica i
tampoc no to cap autosegment associat. La convencio d'elisio d'elements
esgarriats esborrara la posici6 de l'esquelet que correspon a la vocal.'`'

Reviso tot seguit alguns exemples per veure corn opera la regla d'eli-
si6. A aquesta ilia l'elisio es produeix perque la vocal que no es incorpora-
da per satisfer LOnset Principle no to trets associats. Altres vocals que es
troben en la mateixa situacio, com la [i} de compri avellanes o la [u] de
Porto informer, no son esborrades per elisio d'elements esgarriats perque
obtenen la seva legitimacio en el nivell segmental (la [i] es [-pos, +alt] i la
[u] es [+lab, +alt)). Finalment rebran tambe una interpretacio prosodica:
s'associaran a la sillaba.

Crucialment l'elisi6 no es produeix quan el recurs a la no incorporacio
de la vocal no pot resoldre el conflicte que afecta 1Onset Principle. Es el cas
de les vocals encerclades a (15): la sillaba que segueix sera iualment una
silHlaba sense obertura. L'Onset Principle no en treu res de bloquejar la
sillabificacio i no interve. Conve recordar que la no incorporacio d'una
vocal no es pot justificar a partir del fet que aquesta mateixa vocal seria el
nucli d'una sil-laba que no seguiria la recomanacio que estableix el principi.
Aquesta interpretacio correspon al Strict Onset Principle que no es actiu en
catala. Es per aixo que no sIaplica 1'elis16 vocalica amb aquesta justificacio
a les vocals de (15) i la posicio de 1'esquelet es legitimada per la seva relacio
amb l'estructura prosodica. Les regles de redundancia proporcionaran la
interpretacio d'aquesta posicio vocalica no especificada: sera una [a].

26. Les vocals que s'introdueixen per una operacio d'epentesi troben sempre la seva
legitimacio per la relacio que estableixen amb l'estructura prosodica. Es tracta, general-
ment, de vocals sense cap propietat segmental associada que son afegides per assegurar la
realitzacio de la sfl•laba.
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(15) 6 6 G G 6 G

a re u ni ko

b. G G G

in du ®z ma t i k

r

1

L'elisio vocalica es el producte d'una intervencio de I'Onset Principle

que actua com a bloquejador. L'observacio d'aquesta actuacio permet de

definir millor el comportament d'aquest principi.

L'estudi de 1'elisi6 vocalica del catala es justifica Lambe, doncs, per la

contribucio al coneixement d'allo que fa que les llengues s'assemblin tant

com els homes: la facultat del llenguatge.

BLANCA PALMADA

Universitat Aut6noma de Barcelona
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