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1. INTRODUCCIÓ

L’harmonia vocàlica és un fenomen assimilatori pel qual tots o alguns dels trets
d’una vocal s’estenen a altres vocals, situades en la major part dels casos en síl·labes
adjacents. L’harmonia serveix, doncs, per igualar articulatòriament dos segments; és a
dir, simplifica l’execució del conjunt perquè homogeneïtza les seqüències. Complemen-
tàriament, des del punt de vista del receptor l’harmonia proporciona a determinats trets
la possibilitat d’incrementar la perceptibilitat. Aquests beneficis, tanmateix, vénen acom-
panyats per l’afebliment o fins i tot per l’eliminació de les propietats subjacents de la
vocal receptora, cosa que sovint es tradueix en una pèrdua d’informació.

L’harmonia apareix, per tant, com un fenomen polièdric, amb diverses variables en
joc. L’objectiu d’aquest treball és revisar, amb exemples extrets de les llengües romà-
niques de la península Ibèrica, algunes de les característiques compartides pels dife-
rents patrons d’harmonia vocàlica que s’hi documenten. En primer lloc (§2), descriu-
rem quines relacions de prominència s’estableixen entre els elements desencadenants
del fenomen i els elements assimilats, i avaluarem en quina mesura la fortalesa o la fe-
blesa de la posició que ocupen els segments ajuda a la propagació dels trets. En segon
lloc (§3), presentarem una anàlisi dels dominis que genera l’assimilació. L’estudi
d’aquest paràmetre palesarà que l’extensió de trets no segueix un únic patró, sinó que,
com a mínim, hi ha dues menes d’extensió: una en què els trets s’estenen a un domini
que es pot definir independentment de l’harmonia i una altra d’orientada cap al segment
idoni. En tercer lloc (§4), i en relació amb els dominis generats, estudiarem els beneficis
dels fenòmens harmònics existents i valorarem si les dades avalen una interpretació
exclusivament perceptiva o exclusivament articulatòria de l’harmonia, o si més aviat

1. Aquest treball forma part del projecte de recerca FFI2010-22181-C03-02, finançat pel MICINN
i el FEDER i del grup 2009SGR521, finançat per la Generalitat de Catalunya, i en el cas del primer
autor també del projecte HUM2006-13295-C02-01.
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exigeixen una combinació de totes dues perspectives. Finalment (§5), discutirem breu-
ment si els patrons trobats s’adiuen amb dues de les principals propostes formals actuals
per a l’extensió dels trets: l’extensió local iterativa i la propagació orientada, no neces-
sàriament local.2

2. ELS SEGMENTS INVOLUCRATS I LA DICOTOMIA FORT VS. FEBLE

En línies generals es documenten dos patrons d’assimilació segons les relacions de
prominència que mantenen el segment que desencadena l’harmonia i els elements mo-
dificats pel fenomen. En el primer model, els trets s’estenen des d’un element situat en
una posició perceptivament privilegiada —la síl·laba tònica, la síl·laba inicial, el radi-
cal...— fins a elements situats en una posició relativament dèbil —les síl·labes àtones,
les síl·labes no inicials, els afixos flexius... Es pot considerar un model assimilatori pro-
totípic, perquè els trets de les posicions més prominents, que solen ser més rellevants
informativament, s’amplifiquen fins a difuminar els trets associats a les posicions més fe-
bles, normalment menys rellevants (per a una anàlisi formal del patró d’extensió fort →
feble, veg. Bakoviã, 2000 i, per a la importància de la prominència en les assimilacions,
veg., p. e., Beckman, 1998).

L’harmonia del valencià és un exemple clar d’harmonia condicionada per un ele-
ment fort: en alguns parlars valencians, les a posttòniques finals de mot esdevenen [D] i
[�] quan segueixen les vocals mitjanes obertes tòniques /D?/ i /�?/; és a dir, /D?/ i /�?/ propa-
guen els trets Palatal i Labial, respectivament, a la vocal final /a/, tal com mostren els
exemples de (1). Els trets articulatoris s’estenen des d’una posició fonològicament privi-
legiada —la síl·laba tònica— fins a una posició feble —una síl·laba àtona—, una asime-
tria perceptiva subratllada pel fet que el desencadenant de l’harmonia pertany al radical
mentre que el segment assimilat és normalment un afix flexiu.3

(1) Harmonia del valencià; trets estesos: Palatal i Labial
a. terra [tD?rD] (cfr. [tD?ra]) b. cosa [k�?��] (cfr. [k�?�a])

tela [tD?lD] (cfr. [tD?la]) mora [m�?Q�] (cfr. [m�?Qa])
pela [pD?lD] (cfr. [pD?la]) tova [t�?v�] (cfr. [t�?va])
perla [pD?QlD] (cfr. [pD?Qla]) vora [v�?Q�] (cfr. [v�?Qa])

En el model més estès, les dues vocals mitjanes obertes provoquen l’assimilació,
com en (1); en altres models, distribuïts pel territori harmònic bastant aleatòriament,
només una de les vocals desencadena el canvi. Per exemple, a Cullera sols la vocal ante-
rior provoca l’assimilació, mentre que a Borriana la vocal labial és l’única que permet

2. El contingut de §4 desenvolupa idees exposades a Jiménez / Lloret (2010).
3. Al llarg del treball indiquem amb negreta les vocals afectades per l’harmonia vocàlica, i amb

negreta i subratllat, la vocal causant del fenomen.
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l’harmonia (2). Amb tot, tant en la versió més àmplia com en la versió més reduïda, i fins
i tot en els casos esporàdics d’harmonia bidireccional que presentarem en §3, el patró
d’extensió fort → feble roman constant. (Per a una descripció de l’harmonia del valen-
cià, veg. Jiménez, 1998, 2001, 2002 i, per a una anàlisi acústica d’alguns aspectes del
fenomen, veg. Herrero, 2008.)

(2) Harmonia del valencià, versió restringida; trets estesos: Palatal o Labial

Cullera Borriana Cullera Borriana
a. terra [tD?rD] [tD?ra] b. cosa [k�?�a] [k�?��]

tela [tD?lD] [tD?la] mora [m�?Qa] [m�?Q�]
pela [pD?lD] [pD?la] tova [t�?va] [t�?v�]
perla [pD?QlD] [pD?Qla] vora [v�?Qa] [v�?Q�]

En el fenomen harmònic que acabem de descriure els trets s’estenen d’esquerra a
dreta. No falten, però, assimilacions en què els trets s’escampen cap a l’esquerra de la
posició prominent. Ocorre així en el tancament de les o pretòniques del mallorquí en
paraules que contenen una vocal tònica tancada: p. e., c[u]nill, c[u]sí, c[u]mú (cfr. Veny,
1982). El canvi implica l’extensió del tret Alt novament en la direcció dictada per la
relació de prominència fort → feble. Tancaments semblants es documenten en diferents
parlars occidentals; entre aquests, destaca el tortosí, on el fenomen, força variable i so-
vint limitat a la gent gran, presenta la peculiaritat que Alt no sols es propaga des de les
vocals tòniques, sinó que ho pot fer igualment des de les àtones (cfr. Morales, en prep.).
En línies generals, i d’acord amb les dades recollides per Morales (en prep.), les vocals
mitjanes pretòniques poden realitzar-se com a tancades per la influència d’una vocal
tancada del mateix punt d’articulació —Palatal o Labial— en les síl·labes següents;
d’aquesta manera, les seqüències vocàliques del tipus e...i i o...u esdevenen i...i (3)a) i
u...u (3)b), respectivament. L’assimilació de les vocals mitjanes a una vocal alta de di-
ferent punt d’articulació és possible, però en la seqüència e...u es redueix a algunes pa-
raules (3)c), i en la seqüència o...i se sol limitar a casos fossilitzats, de manera que les
alternatives sense harmonia de (3)d) reflecteixen únicament pronúncies calcades de l’or-
tografia.

(3) Harmonia del tortosí; tret estès: Alt
a. milic ~ melic b. absulut ~ absolut

incriïble ~ increïble brumur ~ bromur
dilicat ~ delicat cunsumir ~ consumir
Binicarló ~ Benicarló lucutora ~ locutora
dispidir ~ despedir upurtu ~ oportú

c. bitum ~ betum d. ambutir ~ embotir
minut ~ menut angullir ~ engolir
piluca ~ peluca avurrir ~ avorrir
sigur ~ segur butiga ~ botiga
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Dels fenòmens presentats en (3), el més comú i sistemàtic és el canvi e...i → i...i; per
això, quan parlem del tortosí a partir d’ara, ens centrarem en aquesta modificació. Com
mostren els exemples de (4), e es converteix en i quan precedeix una vocal i tònica (4)a)
o àtona (4)b). El tancament pot afectar fins i tot una sèrie de dues vocals pretòniques (4)
c). L’assimilació no inclou mai les vocals tòniques (5)a), i tampoc no hi ha harmonia
quan e i i no ocupen síl·labes adjacents (5)b,c).

(4) Harmonia del tortosí; tret estès: Alt
a. milic b. dilicat c. dispidir

incriïble Binicarló inimic
pissic aviriguat viridicte

(5) Harmonia del tortosí; tret estès: Alt
a. privilegi *priviligi b. pretèrit *pritèrit c. gerani *girani

col·legi *col·ligi escènica *iscènica melodia *milodia
cèntim *cíntim negoci *nigoci remolí *rimolí

Amb certes restriccions, el fenomen pot modificar la vocal final del primer element
d’un compost (6)a) i elements proclítics com els numerals (6)b) o els pronoms àtons (6)
c). En l’últim cas, quan la vocal del pronom no és estrictament adjacent a la síl·laba que
desencadena l’harmonia, no existeix assimilació (6)d); segons Morales (en prep.), la
manca d’escampament es relaciona amb el fet que els grups de pronoms generen un ac-
cent secundari, que protegiria la qualitat original de la vocal.

(6) Harmonia del tortosí; tret estès: Alt
a. antrimig ~ antremig
b. quatri pins ~ quatre pins

tretzi pintures ~ tretze pintures
c. mi diuen coses ~ me diuen coses Cfr. me prenen coses

ti pinta les ungles ~ te pinta les ungles Cfr. te talla les ungles
me’n tiren / *mi’n tiren
te’l diu / *ti’l diu

Morales (en prep.) reporta, a més, alguns exemples d’assimilació cap a la dreta entre
elements febles; és a dir, casos en què una seqüència àtona i...e esdevé i...i. L’harmonia
cap a la dreta es documenta únicament entre vocals que es troben en posició pretònica (7)
a); queden exclosos del canvi, per tant, els elements flexius (7)b) i les vocals posttòni-
ques pertanyents al radical (7)c).

(7) Harmonia del tortosí; tret estès: Alt
a. dissicat b. llibre *llibri c. vímet, vimen *vimin

ximinea ascriure *ascriuri origen *origin
ginicòleg patine *patini
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En l’harmonia del valencià, del mallorquí i, majorment, del tortosí, els trets s’estenen
des d’un element fort fins a un element feble. En l’altre model possible, en canvi, els trets
s’escampen en la direcció inversa, és a dir, des de posicions poc prominents fins a posicions
més fortes des del punt de vista perceptiu. El detonant del canvi és en aquest cas un element
feble (cfr. Walker, 2005). El català central forneix un exemple d’harmonia —amb bastant
variació geogràfica i idiolectal— condicionada per segments situats en posicions febles.
En aquest dialecte, les vocals mitjanes tòniques de les paraules provinents d’altres llengües
tendeixen a adaptar-se com a mitjanes obertes, com en els paroxítons de (8)a), amb reduc-
ció regular en la síl·laba àtona, això és, amb les vocals [ª], [i] i [u] en aquesta posició. Els
manlleus presenten, a més, la peculiaritat que es tendeix a bloquejar la neutralització de les
vocals mitjanes àtones e i o, que es realitzen com a [e] i [o], respectivament. En principi,
aquestes dues tendències no haurien de ser excloents; tanmateix, si la posttònica és una
mitjana tancada, les mitjanes tòniques solen realitzar-se també com a tancades, com mos-
tren els mots plans de (8)b), en què l’anivellament entre les dues vocals és gairebé general.
Per tant, la qualitat de la vocal més prominent és determinada pels trets de la vocal següent,
ja que l’aparició de vocals mitjanes tancades en posició tònica depèn de la presència de
vocals del mateix timbre en la síl·laba posttònica. (Sobre el patró d’adaptació de (8)a), veg.
Cabré, 2006, 2009 i Mascaró, 2008. Sobre l’harmonia del català central, veg. Cabré, 2002,
2006, 2009, Mascaró, 2002, 2008 i Bonet / Lloret / Mascaró, 2006, 2007.)

(8) Harmonia del català central: tret estès [+AA]
a. Creta [kQD?tª] b. Lesbos [le?�Aos]

euro [D?wQu] euro [e?wQo]
Betty [bD?ti] Bette [be?te]
Rodes [r�?Cªs] Rodos [ro?Cos]
poli [p�?li] polo [po?lo]
gnosi [n�?�i] Cnossos [no?sos]

En els proparoxítons hi ha una major variabilitat. En la varietat analitzada per Cabré
(2009) els mots esdrúixols estan generalment sotmesos a les mateixes restriccions i la
presència d’una mitjana tancada en posició posttònica implica la presència d’una mitjana
tancada en posició tònica (9)a); l’adjacència sil·làbica entre les dues vocals és clau per a
l’harmonia, ja que mots com Sòcrates [s�?kQªtes] o Hèrcules [D?rkules] solen presentar-se
sense assimilació tot i la presència d’una e posttònica sense reduir. En la varietat descrita
per Bonet et al. (2007), en canvi, les vocals posttòniques no condicionen la realització de
la vocal tònica en els esdrúixols (9)b). D’altra banda, i d’acord amb la interpretació dels
esmentats autors, l’adaptació de les vocals tòniques com a mitjanes obertes és compati-
ble en totes les varietats amb l’aparició de vocals mitjanes sense reduir en les síl·labes
pretòniques (10).4

4. Segons Cabré (2009), la generació més jove tendeix a generalitzar l’harmonia sempre que apa-
reix una vocal mitjana àtona en el mot. Així, en aquesta franja d’edat és freqüent sentir pronúncies,
coincidents amb les del castellà, amb assimilació cap a la dreta (p. e., vedet [beCe?t], Toyota [tojo?ta]) i
cap a l’esquerra sense restriccions de localitat (p. e., Sòcrates [so?kQates], Hèrcules [e?rkules]).

021-Romanics XXXIII 01.indd 57 22/3/11 15:19:32



58 J. JIMÉNEZ - M.-R. LLORET

Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans], Vol. 33 (2011), p. 53-80
DOI: 10.2436 / 20.2500.01.72

(9) Harmonia del català central: tret estès [+AA]
a. Jespersen [Ye?spersen] b. Jespersen [YD?spersen]

Penèlope [pene?lope] Penèlope [penD?lope]
Hölderlin [xo?lderlin] Sòfocles [s�?�okles]

(10) Everest [eAeQD?st] OPEC [opD?k] Flaubert [�loAD?rt]
Interpol [interp�?l] Repsol [reps�?l] Montessori [montes�?Qi]

Trobem una segona mostra del patró feble → fort en l’extensió del tret Alt en alguns
dialectes asturians i càntabres (cfr. Hualde, 1989, Walker 2004, 2006 i també Campos-
Astorkiza, 2007, l’anàlisi de la qual descrivim aquí). En aquestes varietats Alt es propa-
ga des de les vocals àtones finals si es compleixen dues condicions. En primer lloc, la
vocal desencadenant ha de pertànyer a la flexió, és a dir, els trets han de dependre d’un
element doblement feble: flexiu i, a més, àton. En segon lloc, ha d’existir un contrast
d’altura mínim entre, d’una banda, l’afix flexiu amb vocal alta que origina l’harmonia i,
de l’altra, un afix flexiu amb una vocal mitjana del mateix timbre. L’emfasització
d’aquest contrast és justament el que l’assimilació tracta de preservar.

En l’asturià de la vall del Lena (varietat asturlleonesa que prendrem com a referència
per a aquest fenomen), per exemple, Alt s’estén des de la vocal labial [u] del masculí
singular (masc sg) fins a la vocal tònica (11)a). El morf /u/ s’oposa mínimament al morf
/o/, que indica ‘incomptable’ (incompt) i que no provoca cap mena d’harmonia (11)b).
Quan [u] final no contrasta amb un altre morf de flexió /o/, bé perquè [u] pertany a un
element sense flexió com els adverbis, bé perquè forma part de la denominació d’ob-
jectes que no admeten la distinció entre masculí i incomptable, no hi ha escampament
(11)c). Tampoc no hi ha assimilació quan Alt depèn d’una vocal flexiva anterior i, per-
què no hi ha una distinció morfològica /i/ vs. /e/ paral·lela o similar a la distinció /u/
(masculí singular) vs. /o/ (incomptable) (11)d).

(11) Harmonia de l’asturià de Lena; tret estès: Alt
a. [tu?ntu] ‘badoc, masc sg’ b. [to?nto] ‘badoc, incompt’

[�!?u] ‘lleig, masc sg’ [�e?o] ‘lleig, incompt’
[se?ntu] ‘sant, masc sg’ [sa?nto] ‘sant, incompt’
[mu?ntRu] ‘molt, masc sg’ [mu?ntRo] ‘molt, incompt’
[�Q!?u] ‘fred, masc sg’ [�Q!?o] ‘fred, incompt’

c. [aba?xu] ‘baix’ d. [be?nti] ‘vint’
[jie?lsu] ‘guix’ [ma?dQi] ‘mare’
[�je?ru] ‘ferro’ [mate?stis] ‘vas matar’

El muntanyès de Cantàbria presenta el mateix comportament: únicament les vocals
labials de la flexió en contrast morfològic desencadenen l’harmonia (12).5 L’asturià
d’Aller permet, addicionalment, l’extensió del tret Alt des de les vocals anteriors (13)c),

5. El muntanyès de Cantàbria presenta, a més, tancaments de vocals pretòniques similars als que
hem vist en tortosí, que no tractarem aquí; per a aquesta qüestió, veg. Hualde (1989).
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només, però, en la flexió verbal, que és l’únic cas on apareix un contrast morfològic entre
vocals anteriors altes i mitjanes: /i/ ‘2a persona imperatiu’ (2a imp) vs. /e/ ‘3a persona
present indicatiu’ (3a pres ind) (el contrast és clarament visible en els exemples amb
harmonia vàcua de (13)e,f)). Per completar la classificació, i a tall de comparació, en les
varietats sense contrast entre morfs amb vocals altes i no altes (entre /u/ i /o/ o entre /i/ i
/e/) no hi ha harmonia d’Alt, com palesen l’asturià occidental (14) i l’oriental (15).

(12) Harmonia del muntanyès de Cantàbria; tret estès: Alt
a. [lix!?Qu] ‘lleuger, masc sg’ b. [lixe?Qo] ‘lleuger, incompt’

[fu?rdu] ‘gros, masc sg’ [fo?rdo] ‘molt, incompt’

(13) Harmonia de l’asturià d’Aller; tret estès: Alt
a. [kald!?Qu] ‘calder, masc sg’ b. [kalde?Qos] ‘calders’

[�!?tRu] ‘fet, masc sg’ [�e?tRos] ‘fets’
c. [e?bQi] ‘obre, 2a imp’ d. [a?bQe] ‘obre, 3a pres ind’

[ku?ri] ‘corre, 2a imp’ [ko?re] ‘corre, 3a pres ind’
e. [b!?bi] ‘viu, 2a imp’ f. [b!?be] ‘viu, 3a pres ind’

[ku?bQi] ‘cobreix, 2a imp’ [ku?bQe] ‘cobreix, 3a pres ind’

(14) Sense harmonia d’Alt: asturià occidental
[tRo?bu] ‘llop’ (cfr. [tRu?bu], asturià de Lena)
[pe?tRu] ‘pit’ (cfr. [p!?tRu], asturià de Lena)

(15) Sense harmonia d’Alt: asturià oriental
[sa?ntu] ‘sant’ (cfr. [se?ntu], asturià de Lena)
[tRo?bu] ‘llop’ (cfr. [tRu?bu], asturià de Lena)

L’andalús oriental ens proporciona el tercer exemple d’extensió de trets des d’un ele-
ment feble cap a segments situats en posicions estructuralment fortes. En aquesta varietat
les s finals s’afebleixen i fins i tot arriben a elidir-se. Per compensar la pèrdua de percep-
tibilitat de la s, les vocals precedents s’obren: concretament, les vocals /e, o, i, u/ adquirei-
xen el tret [–Arrel Avançada] ([–AA]) i esdevenen [D, �, H, T], mentre que la vocal /a/ ad-
quireix a més el tret Coronal i es converteix en [�3] (cfr. (16), (17) i (18)).6 El tret [–AA]
resultant d’aquesta assimilació local s’estén harmònicament fins a la vocal tònica, com en
(17), i, opcionalment, fins a l’inici de la paraula, com en (18), sense afectar les vocals altes
/i, u/ (cfr. muchos [mu?R�], *[mT?R�]). El patró d’extensió fins a la síl·laba tònica és bastant
semblant al model descrit en asturià i en muntanyès, si exceptuem el fet que en andalús
l’element que desencadena el canvi, la s final, no té una adscripció morfològica clara que

6. Alguns autors han posat en dubte que l’obertura de les vocals altes i, u sigui significativa (cfr.,
p. e., Zubizarreta, 1979, Poch / Llisterri, 1986, Sanders, 1994), mentre que altres defensen que, encara
que l’obertura sigui menor que en el cas de les vocals mitjanes i baixa, és del tot pertinent (cfr., p. e.,
Alonso / Canellada / Zamora Vicente, 1950, Mondéjar, 1979, Alarcos, 1983). En qualsevol cas, l’ober-
tura d’aquestes vocals altes finals també desencadena l’harmonia vocàlica; cfr. en (17)b): tesis [tD?sH],
com lejos [lD?h�].
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l’identifiqui com a feble: la s pot pertànyer a l’arrel —en (16)—, pot ser l’únic exponent
d’un morfema nominal o verbal —en (17)a) i en (18)a)—, pot ser una part d’un afix flexiu
—en (18)b)— i en alguns casos no té una adscripció morfològica definida —en (17)b).7

(Les dades que presentem corresponen a la varietat parlada a la ciutat de Granada. Sobre
l’harmonia de l’andalús, veg., p. e., Navarro Tomás, 1939, Alonso et al., 1950, Alarcos,
1958, 1983, Hooper, 1976, Salvador, 1977, Mondéjar, 1979, Zubizarreta, 1979, Martínez
Melgar, 1986, 1994, Poch / Llisterri, 1986, Sanders, 1994, 1998, Hualde / Sanders, 1995,
Jiménez / Lloret, 2007, Soriano, 2007, Lloret / Jiménez 2009.)

(16) Assimilació local en andalús oriental; trets estesos: [–AA] i Coronal (en [�3])
tos [t�?]
vez [bD?] Cfr. ve [be]
más [m�?3]

(17) Harmonia de l’andalús oriental: tret estès [–AA]
a. nenes [nD?nD] Cfr. nene [ne?ne]

pesos [pD?s�] Cfr. peso [pe?so]
asas [a?3s�3] Cfr. asa [a?sa]
bocas [b�?k�3] Cfr. boca [bo?ka]
tienes [tjD?nD] Cfr. tiene [tje?ne]

b. lejos [lD?h�]
tesis [tD?sH]

(18) Harmonia de l’andalús oriental: tret estès [–AA]
a. momentos [momD?nt�] [m�mD?nt�]

horrorosos [oroQ�?s�] [�r�Q�?s�]
dolorosos [doloQ�?s�] [d�l�Q�?s�]

b. tenemos [tenD?m�] [tDnD?m�]
tenéis [tenD?j] [tDnD?j]

c. cojines [koh!?nD] [k�h!?nD]
cotillones [kotiY�?nD] [k�tiY�?nD]

Finalment, trobem un últim exemple d’extensió de trets des de posicions febles en la
centralització del muntanyès (cfr. Hualde, 1989, 1998). En la varietat de Tudanca, la
centralització de la u final —el tret [–AA]— s’estén fins a la vocal tònica en les paraules
planes (19)a) i fins a la tònica i la posttònica en les paraules esdrúixoles (19)b). En la
varietat pasiega, la centralització s’estén a tota la paraula (20)a) i fins i tot pot afectar els
elements que conformen el grup clític (20)b).8

7. No es pot descartar, però, que alguns parlars siguin més restrictius i que només permetin l’ex-
tensió de trets quan la s tingui valor morfològic (cfr. Soriano, 2007).

8. Seguim aquí la transcripció de Hualde (1989), d’acord amb la qual els segments centralitzats
es representen en majúscula.
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(19) Harmonia del muntanyès de Tudanca; tret estès: [–AA]
a. [sekÁlU] ‘assecar-lo’ Cfr. [seka?lo] ‘assecar-lo, incompt’

[sÉkU] ‘sec’ Cfr. [se?ka] ‘seca’
[t�RÍkU] ‘xic Cfr. [t �R!?ka] ‘xica’
[ÓhU] ‘ull’ Cfr. [o?hos] ‘ulls’
[SÚrdU] ‘esquerrà’ Cfr. [Su?rdos] ‘esquerrans’

b. [SÁnfAnU] ‘abellot’
[oQÉfAnU] ‘orenga’
[antifwÍsImU] ‘molt antic’
[pÓrtIkU] ‘porxo’
[pÚlpItU] ‘púlpit’

(20) Harmonia del muntanyès pasiego; tret estès: [–AA]
a. [AtQIstOnÁU] ‘trist’

[IskAlOfrjÁU] ‘tremolós’
[rI�QjÁtIkU] ‘sensible al refredat’

b. [kUn Il mAyÍstQU] ‘amb el mestre’
[pUl kAmÍnU] ‘pel camí’

En resum, el panorama complet inclou, d’una banda, models en què els trets s’este-
nen des d’elements prominents per algun motiu fins a elements menys prominents: l’har-
monia del valencià i el tancament de les vocals tòniques en mallorquí. En l’altre extrem
de la balança es troben aquells patrons en què els segments més dèbils provoquen l’assi-
milació dels més forts: la creació de dominis d’obertura homogenis en català central, el
tancament de les vocals tòniques en asturià de Lena (i en les varietats afins), l’harmonia
de l’andalús oriental i la centralització del muntanyès. Algunes harmonies presenten
models mixtos, ja que els trets s’estenen tant des de vocals fortes com des de vocals fe-
bles: l’escampament del tret Alt en tortosí. (Veg. (21).)

(21) Patrons assimilatoris

Fort → feble Mallorquí, valencià

Feble → fort Andalús oriental, asturià (Lena), català central, muntanyès (Tudanca i pasiego)

Mixtos Tortosí

En la major part dels exemples presentats l’accent és el factor que determina quins
elements són forts i quins elements són febles, i només en casos puntuals com l’asturià
de Lena la rellevància morfològica s’afegeix a la prominència prosòdica per subratllar la
distinció. No són, però, les úniques variables que permeten identificar un element com a
fort o com a dèbil. En algunes llengües del món el que defineix si un element és fort no
és la prominència prosòdica o morfològica, sinó la posició que ocupa dins de la paraula.
Per exemple, en moltes llengües de la família turquesa, el caràcter anterior o labial de les
vocals de les síl·labes no inicials del mot es pot preveure a bastament a partir del valor de
la vocal inicial (cfr. Kaun, 1995). És a dir, la posició inicial, una posició especialment
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rellevant dins de la paraula, determina els trets de les altres posicions (per a la prominèn-
cia de la síl·laba inicial, cfr. Lloret / Jiménez, 2008 i les referències que s’hi citen). Es
tracta d’un model lleugerament diferent als que es documenten en la península Ibèrica,
però caracteritzat també per l’esquema d’extensió fort → feble.

3. DOMINIS DE L’HARMONIA

L’harmonia implica l’escampament d’un tret més enllà del segment del qual depèn
subjacentment. En analitzar l’ampliació dels dominis d’un tret, hi ha dos aspectes que
convé revisar. En primer lloc, si el tret s’estén a un domini definit independentment del
fenomen harmònic o si, per contra, els segments afectats no constitueixen cap seqüència
que es pugui identificar com una unitat prosòdica o morfològica. En segon lloc, si el
segment que provoca l’harmonia i els elements harmonitzats constitueixen una sèrie de
vocals contigües o no. Les opcions disponibles respecte d’aquestes variables es relacio-
nen amb sistemes d’extensió de trets diferents i responen a estratègies de millora alter-
natives. En aquest apartat analitzarem en quina mesura els dominis generats coincidei-
xen amb components prosòdics o morfològics definits al marge de l’harmonia i deixarem
per a més endavant (veg. §4) la qüestió de l’homogeneïtat dels dominis.

Pel que respecta a la identificació dels components, la coincidència és de vegades
prou evident. Així, els límits de la centralització del muntanyès es poden circumscriure
a dominis prosòdics. En la varietat de Tudanca, per exemple, al peu mètric principal
(PMP) (cfr. Hualde, 1989): suposant que aquest peu és un troqueu format per la vocal
tònica i la posttònica, en les paraules planes el tret [–AA] de la vocal final només s’ha de
propagar a la tònica per afectar tot el peu mètric principal (22)a), mentre que en les es-
drúixoles s’estén als dos elements del peu (22)b). En la varietat pasiega, d’altra banda, el
tret [–AA] es propaga màximament des de la vocal final fins a tots els elements del grup
clític (GrCl), com palesen els exemples de (23).

(22) Harmonia del muntanyès de Tudanca; tret estès: [–AA]; domini: PMP
a. [se[kÁlU]PMP] ‘assecar-lo’

[sÉkU]PMP] ‘sec’
b. [[SÁnfA]PMPnU] ‘abellot’

[o[QÉfA]PMPnU] ‘orenga’

(23) Harmonia del muntanyès pasiego; tret estès: [–AA]; domini: GrCl
[kUn Il mAyÍstQU]GrCl ‘amb el mestre’
[pUl kAmÍnU]GrCl ‘pel camí’

En català central, l’harmonia segueix un esquema coincident en part amb el munta-
nyès de Tudanca: el tret [+AA] de la vocal posttònica s’estén fins a la tònica, de manera
que les vocals del peu mètric principal es realitzen com a mitjanes tancades en les parau-
les planes (24)a) i, en la varietat descrita per Cabré (en premsa), també en les esdrúixoles
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(24)b). Per tant, sempre que l’extensió de trets fins a la vocal tònica és viable, el domini
afectat se cenyeix al peu mètric principal.

(24) Harmonia del català central; tret estès: [+AA]; domini: PMP
a. [i[Qe?ne]PMP] b. [[Ye?sper]PMPsen]

[[ko?le]PMP] [[xo?lder]PMPlin]

El valencià general és una altra varietat en què l’extensió dels trets es limita al peu
mètric principal: en els mots plans, la posttònica final, que forma part del peu principal,
és afectada per l’harmonia (25)a); en canvi, en els esdrúixols la final no pertany al peu
principal i es troba, per tant, més enllà de l’àmbit de l’assimilació (25)b).9 El valencià del
sud d’Alacant, per la seva part, se situa entre les dues varietats del muntanyès, ja que
l’harmonia hi afecta un estrat intermedi entre el peu mètric principal i el grup clític: la
paraula prosòdica (PPr) (cfr. Montoya, 1989, Segura, 1996, Beltran, 2008).10

(25) Harmonia del valencià; trets estesos: Labial i Palatal; domini: PMP
a. afecta [a[�D?ktD]PMP] granota [fQa[n�?t�]PMP]
b. mèdica [[mD?Ci]PMPka] ròtula [[r�?tu]PMPla]

N× N×
(26) Harmonia del sud d’Alacant; trets estesos: Labial i Palatal; domini: PPr

a. afecta [D�D?ktD]PPr granota [fQ�n�?t�]PPr

Pel que fa als altres patrons analitzats, l’exemple més obvi en què els trets no s’este-
nen fins a un domini prosòdic o morfològic, sinó que es dirigeixen cap a un element amb
unes característiques específiques, és l’harmonia de l’asturià de Lena (i les varietats
afins), en què la vocal tònica es tanca un grau quan precedeix una vocal alta final. Els
casos amb paraules planes de (27)a) podrien suggerir que Alt es propaga a tot el peu
mètric principal, com en el muntanyès de Tudanca. Tanmateix, els exemples amb parau-
les esdrúixoles de (27)b) indiquen clarament que l’objectiu del fenomen és l’associació
d’Alt a la vocal tònica, ja que la posttònica és immune a l’harmonia, tot i ser compatible
amb el tret escampat, com mostra el tancament de la a tònica de [pe?lu] o de [pe?RaQu] (cfr.
Hualde 1989, Walker 2004, 2005, 2006).

(27) Harmonia de l’asturià de Lena; tret estès: Alt; objectiu: vocal tònica
a. [pe?lu] ‘pal’

[n!?nu] ‘nen’
b. [pe?RaQu] ‘pardal’

[buQw!?banu] ‘maduixa salvatge’

9. En teoria, les posttòniques internes de mots com apòstata podrien ser afectades per l’harmo-
nia. Aquestes paraules, però, no formen part del lèxic comú i els parlants no mostren intuïcions clares i
concloents sobre la pronúncia.

10. La pronúncia harmònica de cadenes com ma sogra [m�s�?ÃQ�] o plaça bous [pla?s�A�?ws] no ha
de ser presa necessàriament com un indicador que l’assimilació s’estén al grup clític, ja que aquestes
seqüències es poden interpretar com a formes lexicalitzades.
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L’andalús és bastant complex pel que respecta als límits de l’extensió, ja que els
patrons detectats no corresponen totalment a components prosòdics independents. A
més, presenta la complicació addicional del comportament particular de les vocals altes,
que, excepte en posició final, no es veuen afectades per l’obertura, però que tampoc no
la bloquegen, de manera que sovint es generen seqüències de vocals amb timbres alter-
nants per a [±AA] (cfr. cojines [k�h!?nD]). Per això, per tal de determinar el domini de
l’harmonia sense els inconvenients derivats de les vocals altes, en aquest apartat treba-
llarem amb paraules que només continguin vocals mitjanes.11 Ens centrarem, en primer
lloc, en la possibilitat menys problemàtica: l’extensió màxima del tret [–AA] de la vocal
final a tots els elements de la paraula, que admet una lectura prosòdica bastant simple
(28), similar a la que hem apuntat per al valencià del sud d’Alacant.

(28) Harmonia de l’andalús oriental: tret estès [–AA]; domini: PPr
momentos [m�mD?nt�]PPr

horrorosos [�r�Q�?s�]PPr

Considerarem, en segon lloc, l’opció més restrictiva: que l’harmonia arribi només a
la síl·laba tònica. En aquesta variant, les paraules planes semblen compatibles amb un
tractament prosòdic: com en altres casos, es pot suposar que els trets es propaguen al peu
mètric principal (29)a). El problema per a aquesta interpretació és el comportament de
les paraules esdrúixoles: en les pronúncies en què la vocal posttònica no és afectada,
com en (29)b), la circumscripció al peu mètric queda descartada, ja que l’harmonia no
modifica tots els elements del component, sinó que només s’orienta cap a la síl·laba més
prominent: la tònica. En canvi, quan la posttònica és afectada, com en (29)c), es pot
mantenir que el domini del fenomen està definit prosòdicament, com suggereix Zubizar-
reta (1979). Tanmateix, atès que els exemples de (29)b) i (29)c) apareixen sovint com a
variants alternatives, segurament és més aconsellable postular que l’objectiu de l’har-
monia és sempre la vocal tònica i que l’extensió de [–AA] fins a la posttònica en (29)c)
és fruit d’un anivellament de trets motivat per raons articulatòries (cfr. Lloret / Jiménez,
2009).

(29) Harmonia de l’andalús oriental: tret estès [–AA]; objectiu: vocal tònica (i possible
extensió)
a. momentos [mo[mD?nt�]PMP] horrorosos [oro[Q�?s�]PMP]
b. tréboles [tQD?AolD] recógelos [rek�?hel�]
c. tréboles [[tQD?A�]PMPlD] recógelos [re[k�?hD]PMPl�]

L’assimilació del mallorquí i de varietats occidentals com el tortosí, finalment, no
fa cara de tenir un domini d’extensió que es pugui justificar independentment. La pos-
sibilitat que els trets s’escampin cap a un component prosòdic superior és difícil d’ac-
ceptar en aquest cas, ja que l’únic nivell que inclou la vocal tònica i les pretòniques és

11. Per a una justificació de la restricció que actua sobre les vocals altes, veg. Lloret / Jiménez
(2009).
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la paraula prosòdica: si el tret Alt s’estengués cap a aquest component, esperaríem que
també s’escolés cap a les vocals posttòniques, una extensió que no es documenta (en
tortosí l’extensió cap a la dreta és possible, però es limita a les vocals pretòniques).
Altres possibilitats s’han de descartar igualment, com ara que les vocals modificades
pertanyin a un peu mètric específic: en tortosí, en mots com Benicarló o despedir es
pot arribar a pensar que l’objecte de la restricció és el peu mètric inicial del mot, format
per Beni i despe, respectivament, però mots com melic o pessic invaliden aquesta po-
sició ja que els elements modificats no constitueixen un peu mètric. D’altra banda, al-
gunes vocals modificades no pertanyen ni tan sols a la paraula prosòdica, com mostren
els exemples amb assimilació del tipus ti pinta les ungles en tortosí (cfr., però, me’n
tiren, sense harmonia). Tot plegat, sembla que en varietats com el tortosí l’extensió
d’Alt és més aviat el resultat d’una restricció local contra l’aparició de vocals similars
amb trets diferents en síl·labes contigües, al marge de la posició prosòdica que ocupen
els elements.

De fet, alguns dels casos previs admeten la lectura alternativa que no hi ha un com-
ponent prosòdic que reguli l’harmonia, sinó que els trets s’estenen únicament entre vo-
cals contigües. Per exemple, en el muntanyès pasiego es pot suposar, com proposa
Hualde (1989), que hi ha una extensió iterativa del tret, sense condicionants prosòdics.
D’altra banda, en valencià general es podria suposar que l’assimilació es dirigeix única-
ment al segment següent, i en català central, a la vocal tònica prèvia. En tots aquests
casos, amb la interpretació local no limitada prosòdicament, el fet que el segment desen-
cadenant de l’harmonia i l’objecte del canvi conformin una unitat prosòdica —el peu
mètric principal, la paraula prosòdica o el grup clític— seria una mera coincidència.

El quadre que presentem en (30) resumeix els dominis harmònics identificats en els
casos estudiats.

(30) Domini de l’harmonia

Grup clític Muntanyès pasiego

Paraula prosòdica Andalús oriental (màxim), valencià (sud d’Alacant),

Peu mètric principal Andalús oriental (intermedi), català central, muntanyès (Tudanca),
valencià general

Orientat Andalús oriental (mínim), asturià (Lena)

Local Tortosí

4. BENEFICIS ESTRUCTURALS DE L’HARMONIA

Els patrons assimilatoris descrits i els dominis que es generen guarden una relació
estreta amb les causes subjacents de l’harmonia. Com hem comentat en la introducció,
l’extensió d’un tret sol provocar beneficis —articulatoris— per a l’emissor i beneficis

021-Romanics XXXIII 01.indd 65 22/3/11 15:19:35



66 J. JIMÉNEZ - M.-R. LLORET

Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans], Vol. 33 (2011), p. 53-80
DOI: 10.2436 / 20.2500.01.72

—perceptius— per al receptor. Quan es parla de les motivacions de l’harmonia alguns
autors se centren en una de les dues perspectives anteriors, mentre que uns altres justifi-
quen l’harmonia per l’acció coordinada dels dos factors. Per exemple, el treball de Pu-
lleyblank (2002), que atribueix l’harmonia a la dificultat de tenir especificacions dife-
rents per a un mateix tret en posicions adjacents, es basa en la tendència a la inèrcia dels
articuladors, això és, en els beneficis articulatoris de l’harmonia (cfr. Smolensky, 1993
per a una visió semblant). En canvi, altres autors, com Kaun (1995), Walker (2005,
2006) o Campos-Astorkiza (2007), focalitzen la seva atenció en casos en què els trets
s’estenen per tal d’augmentar la perceptibilitat. Finalment, alguns autors mantenen pos-
tures més eclèctiques i sostenen que l’harmonia respon, en tots els casos, al doble objec-
tiu d’afavorir la percepció d’un tret i de simplificar l’articulació de les seqüències (cfr.
Cole / Kisseberth, 1994). En aquest apartat discutirem en quina mesura els fenòmens
harmònics de la península Ibèrica validen aquestes postures.

Quin escenari esperaríem si l’harmonia tingués un fonament purament perceptiu?
D’entrada, no caldria que les seqüències generades fossin homogènies: l’associació a un
element més prominent, independentment de la distància que el separi del segment de-
sencadenant, millora la percepció del tret propagat. Per contra, en els escampaments de
base articulatòria, les seqüències generades haurien de ser homogènies. Un escampa-
ment com el que presentem en (31)a) constituiria, per tant, un indici a favor de la inter-
pretació perceptiva; una seqüència homogènia com la de (31)b) és, per la seva banda,
ambigua, perquè admet tant una lectura articulatòria com una de perceptiva. (En (31) les
línies discontínues indiquen els segments als quals s’estén el tret. Se suposa que, per
avaluar l’homogeneïtat dels dominis, les unitats incompatibles amb el tret escampat, els
elements Y, no compten; cfr. Clements 1980, 1981.)

(31) Homogeneïtat dels dominis harmònics
a. Dominis discontinus

/YXYXYX/

Tret

b. Dominis continus
/YXYXYX/

Tret

D’altra banda, és evident que, per ser percebuts, els trets s’han d’associar com a
mínim a un element. En el cas no marcat, es realitzen en el segment del qual depenen
subjacentment. Per exemple, en la pronúncia del mot rosa en les varietats no harmòni-
ques del valencià el tret Labial es presenta únicament en la vocal tònica (32)a). Encara
que aparentment diferents, algunes assimilacions locals es poden reduir al mateix patró.
Així, en la pronúncia [m� 3 ?], corresponent a la paraula más en andalús oriental, el seg-
ment [�3] es pot interpretar com el resultat de la fusió entre /a/ i /s/: l’obertura i l’avança-
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ment de la vocal serien les vies que han trobat els trets de la s per sobreviure en aquest
context (32)b). En casos com [m�3?] no podem parlar d’harmonia, sinó simplement de
l’associació dels trets al segment del qual depenen subjacentment, per bé que es presen-
ti fusionat amb un altre.

(32) Associació bàsica dels trets
a. Sense fusió de segments

/r �? �a/ [r�? �a]

Labial Labial

b. Amb fusió de segments
/ma?isj/ [m�3?ij]

Coronal, –AA Coronal, –AA

Pel que fa a les condicions que s’han de donar perquè una propietat ampliï el seu
domini més enllà del segment original, en la interpretació perceptiva s’apunta que
l’extensió es produeix quan aquest segment no es considera suficientment prominent
perquè els trets siguin copsats. La propagació cap a elements més prominents pot se-
guir dos paràmetres diferents: pot dirigir-se a l’element més prominent o a tots els
elements d’un determinat component prosòdic (el peu mètric, la paraula prosòdica, el
grup clític...). En tots dos casos, es tracta d’aconseguir un punt d’ancoratge per als trets
més perceptible que l’element de partida. Per això, els patrons harmònics que segueixen
l’esquema feble → fort solen encaixar bé en aquesta visió, tot i que hi ha motius per
suposar que algunes harmonies del tipus fort → feble obeeixen als mateixos reque-
riments.

Considerem, en primer lloc, la possibilitat que els trets s’estenguin buscant la plata-
forma ideal. En aquest cas, el fonament perceptiu resulta bastant evident quan un tret es
propaga per damunt de vocals compatibles amb la propietat escampada sense modifi-
car-les. Un exemple d’això és l’asturià de Lena, en què el tret Alt s’estén de la vocal
final a la tònica, esquivant vocals posttòniques compatibles amb el tret estès en paraules
esdrúixoles com [pe?RaQu] ‘pardal’ o [buQw!?banu] ‘maduixa salvatge’. L’assimilació en
paraules planes com [pe?lu] ‘pal’, [n!?nu] ‘nen’ o [tsu?bu] ‘llop’ seria consistent amb una
interpretació articulatòria, però no en les esdrúixoles, en què es generen seqüències hete-
rogènies per al tret escampat.

L’harmonia de l’andalús oriental presenta també indicis suficients per acceptar que
és un fenomen regulat pels beneficis perceptius. En aquesta varietat, l’expansió del tret
[–AA] des de la síl·laba final dóna lloc a dominis no homogenis almenys en dues circum-
stàncies. En les paraules amb vocals pretòniques l’obertura vocàlica s’estén opcional-
ment fins a l’inici de la paraula (33)a); les vocals altes intermèdies que hi hagi no pa-
teixen l’assimilació, però no impedeixen l’extensió del tret harmonitzat cap a les vocals
precedents (33)b). En les esdrúixoles, el tret harmònic s’estén fins a la síl·laba tònica i pot
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afectar opcionalment la penúltima vocal (34)a), amb l’excepció novament de les vocals
altes (34)b).

(33) Harmonia de l’andalús oriental en paraules planes amb vocals pretòniques: tret
estès [–AA]
a. momentos [momD?nt�] [m�mD?nt�]

tenemos [tenD?m�] [tDnD?m�]
horrorosos [oroQ�?s�] [�r�Q�?s�]
dolorosos [doloQ�?s�] [d�l�Q�?s�]

b. cojines [koh!?nD] [k�h!?nD]
cotillones [kotiY�?nD] [k�tiY�?nD]

(34) Harmonia de l’andalús oriental en paraules esdrúixoles; tret estès [–AA]
a. tréboles [tQD?AolD] [tQD?A�lD]

recógelos [rek�?hel�] [rek�?hDl�] [rDk�?hDl�]
b. cómicos [k�?mik�]

cólicos [k�?lik�]

En (33)b) i en els casos sense alteració de la posttònica de (34), el patró d’extensió
produeix una seqüència de vocals heterogènies pel que respecta a [±AA], com mostrem
esquemàticament en (35)a). Aquestes seqüències alternants són més complexes articula-
tòriament que les hipotètiques configuracions inicials sense harmonia de (35)b), que
presenten una única alternança per al tret [±AA]. Les extensions d’aquest tipus, que ge-
neren un domini [–AA] discontinu, semblen abonar una interpretació basada exclusiva-
ment en criteris perceptius.

(35) Harmonia de l’andalús oriental
a. Dominis heterogenis

[–AA] [–AA] [–AA]

[k� h!? nD] [k�? mi k�] [tQD? Ao lD]

[+AA] [+AA] [+AA]

b. Configuracions inicials sense harmonia (hipotètiques)
[–AA] [–AA] [–AA]

[ko h!? nD] [ko? mi k�] [tQe? Ao lD]

[+AA] [+AA] [+AA]

En les harmonies que no condueixen a seqüències alternants com les de (35)a) els
condicionants són més ambigus, fins i tot quan el detonant del canvi és un element
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feble. Valorem, en primer lloc, l’harmonia del muntanyès de Tudanca, en què la cen-
tralització de la u final s’estén fins a la vocal tònica. Ens interessen especialment els
exemples corresponents a paraules esdrúixoles com [SÁn fAnU] ‘abellot’, [o QÉfAnU]
‘orenga’ o [a n t i f wÍsImU] ‘molt antic’: la centralització hi afecta no sols la síl·laba
tònica, sinó també la posttònica, a diferència de l’extensió del tret Alt en la varietat de
Lena.

Els exemples del muntanyès de Tudanca són semblants a algunes de les formes de
l’andalús oriental amb modificació de la vocal tònica i la posttònica, però no de les pre-
tòniques (cfr. [t Q D ?A�l D] o [r e k�?h D l�]). En aquests casos, una anàlisi perceptiva sembla
vàlida si s’entén que la modificació de la posttònica es deu a l’extensió dels trets a un
domini encara més prominent que la vocal tònica: el peu mètric que la conté (36)a) (cfr.
Hualde, 1989 i, per a l’andalús, Zubizarreta, 1979). En la mesura en què tant la vocal
tònica com el peu mètric principal són més rellevants que la vocal àtona final, l’harmo-
nia milloraria clarament la percepció del tret. Tanmateix, existeix una hipòtesi alterna-
tiva que combina la perspectiva perceptiva amb l’articulatòria. Com en l’asturià de
Lena, l’harmonia cercaria l’associació amb l’element més prominent —la vocal tòni-
ca—, i el tret escampat afectaria també la síl·laba posttònica en els esdrúixols amb la
intenció de crear un domini homogeni per a [–AA] (36)b) (cfr. Walker, 2004, 2006, Ji-
ménez / Lloret, 2007, Lloret / Jiménez, 2009). En l’inici del fenomen hi hauria, doncs,
el benefici perceptiu, però l’extensió definitiva dels trets es justificaria per criteris arti-
culatoris.

(36) Interpretació dels dominis homogenis en les esdrúixoles
a. Extensió cap al peu mètric principal (de base perceptiva)

[–AA] [–AA]

[o (QÉ fA)PMP nU] [(tQD? A�)PMP lD]

b. Extensió cap a la vocal tònica (de base perceptiva) i cap a la posttònica (de
base articulatòria)

[–AA] [–AA]

[o (QÉ fA nU] [ tQD? A� lD]
N N

L’harmonia del català central és relativament similar als models anteriors: és promo-
guda per un element feble i té com a objectiu l’element més fort de la paraula; en això
coincideixen el model restringit de Bonet et al. (2007) i el model menys restrictiu de Ca-
bré (2009). Per tant, una lectura de tipus perceptiu com la que es proposa en Cabré (2009)
és plausible, tot i que, com que no es generen seqüències alternants, no es pot descartar el
fonament articulatori del fenomen.

La doble interpretació s’adiu igualment amb el muntanyès pasiego. En aquest cas, es
pot entendre que els trets cerquen la màxima perceptibilitat possible —proporcionada
pel grup clític en seqüències com [kUn Il mAyÍstQU] ‘amb el mestre’ o [pUl kAmÍnU]
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‘pel camí’—, però alhora, com que la seqüència generada és monovalent pel que fa al
tret [–AA], es pot interpretar que l’harmonia té un fonament articulatori. Sigui com sigui,
atès que les propietats s’escampen des d’una posició feble, és més convenient pensar que
la motivació bàsica és perceptiva, amb l’efecte col·lateral d’una simplificació articulatò-
ria. El mateix raonament valdria per a les varietats andaluses amb extensió a tota la pa-
raula, per bé que l’existència de seqüències alternants per al tret [±AA] com ara [k�h!?nD]
o [k�tiY�?nD] faci preferible l’explicació perceptiva.

En els altres fenòmens harmònics que hem descrit el desencadenant és normalment
un element fort, de manera que el benefici perceptiu, si existeix, no és tan evident. L’har-
monia del valencià general, per exemple, no planteja cap inconvenient per ser interpre-
tada en termes articulatoris, perquè el fenomen, que només afecta vocals estrictament
adjacents, no genera mai seqüències alternants per al tret escampat. ¿Es pot, malgrat
això, considerar que l’harmonia té un fonament perceptiu? Hi ha certs detalls que sugge-
reixen aquesta possibilitat. En primer lloc, es pot interpretar, com en altres ocasions, que
els trets no s’estenen a una vocal qualsevol, sinó a tot el peu mètric principal, format per
la tònica i la posttònica (cfr. Cabré, 1993, Jiménez 2001, 2002). Aquest peu és més pro-
minent que la síl·laba tònica i, per això, el canvi es podria atribuir al benefici perceptiu
resultant.

(37) Harmonia del valencià (general), interpretació mètrica
[Labial]

[to va (³�? l�)PMP]

Ara bé, per quin motiu necessitarien expandir-se els trets de la vocal tònica? En un
treball recent, Herrero (2008) ha mostrat que diferents parlars valencians —amb i sense
harmonia— mostren un afebliment dels trets articulatoris de les vocals mitjanes obertes
tòniques que apareixen en un context harmònic, és a dir, davant de a final la vocal tònica
[D?] és menys palatal i la vocal tònica [�?] mostra un grau d’arrodoniment menor. Tenint
en compte que Palatal i Labial són precisament els trets que diferencien les vocals mitja-
nes obertes de la /a/, l’extensió d’aquests trets cap a la vocal àtona contribuiria a salva-
guardar-los en un context en què es troben difuminats.

Finalment, l’extensió del tret Alt cap a les vocals pretòniques del mallorquí i de di-
ferents varietats occidentals sembla regir-se també per criteris articulatoris, atès que no-
més origina seqüències d’idèntica altura. A més, com que l’extensió no es dirigeix cap a
un component més prominent que els segments originals, la hipòtesi perceptiva no té
gaire suport. Per tant, el benefici perceptiu associat a l’extensió del tret Alt s’ha de con-
siderar un efecte parasitari de la simplificació articulatòria.

El quadre que presentem en (38) resumeix els beneficis dels diferents fenòmens
harmònics estudiats.
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(38) Beneficis de l’harmonia

Articulatori Perceptiu Elements afectats

Andalús oriental 0
general: k�?mik�
variació: tQD?AolD
(vs. ~ tQD?A�lD)

1 a) Síl·laba accentuada (tQD?AolD)
b) Síl·laba accentuada i posttònica interna
(tQD?A�lD) [benefici articulatori]
c) Paraula (m�mD?nt�) [benefici articulatori]

Asturià (Lena) 0
pe?RaQu

1 Síl·laba accentuada
(pe?RaQu)

Muntanyès
(Tudanca)

2 1 Síl·laba accentuada i posttònica interna
(oQÉfAnU)

Muntanyès
(pasiego)

2 1 Paraula
(rI�rjÁtIkU)

Català
central

2 1 Síl·laba accentuada adjacent (le?�Aos, ro?Cos;
variant Ye?spersen)

Valencià
(general)

1 2 Síl·laba posttònica adjacent
(tova³�?l� vs. mD?Cika)

Valencià
(sud d’Alacant)

1 2 Paraula
(t�v�³�?l�)

Tortosí 1 2 Síl·labes pretòniques adjacents
(riA!?sta, inim!?k, disika?t vs. b!?men, d!?Ãe)

1 = factor detonant de l’harmonia
2 = benefici secundari de l’harmonia
0 = factor/benefici no rellevant en l’harmonia

5. ELS PATRONS D’EXTENSIÓ: LOCAL ITERATIVA I ORIENTADA

En l’últim apartat del treball discutirem breument com es poden formalitzar els pa-
trons harmònics anteriors. En les propostes generatives clàssiques es parlava de dos tipus
d’escampament: mètric i autosegmental (cfr. van der Hulst / Smith, 1982). En el primer,
els trets s’estenen en direcció vertical cap a un component superior al segment de parti-
da. Des d’aquest node, la propietat escampada s’escola cap als membres del component,
és a dir, poden ser afectats diversos elements alhora, com mostrem en (39)a) amb l’ex-
tensió del tret Labial a totes les vocals del peu mètric principal en el mot cassola del
valencià (general). En el segon, els trets s’estenen horitzontalment d’un segment a un
altre. En algunes propostes d’aquest tipus, els trets s’estenen a tots els segments alhora,
com hem mostrat en (31)b); però en altres poden escampar-se de mode iteratiu fins a
modificar una seqüència de segments, com esquematitzem en (39)b) amb el tancament
de les vocals pretòniques del mot despedir del tortosí.
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(39) Models d’extensió
a. Mètric

Paraula Prosòdica

Peu
–

Peu+

s
+

s
+

s
–

k– a+ s– �+ l– �+

b. Autosegmental iteratiu

Paraula Prosòdica

Peu
–

Peu+

s
+

s
–

s
+

d– i+ s– p– i+ C– i+

En la teoria de l’optimitat no hi ha un consens sobre la formalització de l’extensió
dels trets. Dues de les propostes més recents dins d’aquest marc —recollides en Walker
(2005) i McCarthy (2009), respectivament— es diferencien justament pel mode en què
s’estenen els trets, que guarda un cert paral·lelisme amb la distinció entre propagació
mètrica i autosegmental iterativa.12 En la proposta de Walker (2005), la causa de l’har-
monia és la feblesa perceptiva dels segments i dels trets que en depenen i l’objectiu de
l’extensió és precisament la correcció d’aquesta vulnerabilitat. Els principis que desen-
cadenen el canvi segueixen l’esquema de la restricció License (‘Llicencieu’) presenta-

12. Lloret (2007) i Mascaró (2007) també exploren breument les prediccions d’ambdues aproxi-
macions al fenomen de l’harmonia vocàlica, amb exemples de llengües romàniques.
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da en (40), on F representa el tret feble que es vol consolidar i S-Pos fa referència a la
posició forta a què apunta l’escampament.

(40) «License(F, S-Pos): ‘Feature [F] is licensed by association to strong position S.’
Let: i. f be an occurrence of feature [F] in an output O (optional restrictions:

(a) f is limited to a specification that is perceptually difficult, (b) f be-
longs to a prosodically weak position, (c) f occurs in a perceptually
difficult feature combination),

ii. s be a structural element (e.g. s, m, segment root) belonging to percep-
tually strong position S in O,

iii. and sdf mean that s dominates f.
Then (∀f) (∃s)[sdf].» (Walker, 2005: 941)

Un fenomen harmònic ha de complir, doncs, dues condicions per respondre al patró
d’extensió derivat de (40): la propietat escampada ha d’associar-se d’entrada a un seg-
ment que es pugui considerar feble i el domini meta ha de millorar la perceptibilitat del
tret escampat. En la proposta de Walker (2005), la variable triada per al segon paràmetre
és normalment l’element més perceptible del mot —la síl·laba tònica— però també es
presenten casos en què la posició forta és definida per altres característiques, com la pro-
minència morfològica. En treballs posteriors s’ha explorat la possibilitat que l’objectiu
de l’harmonia sigui la paraula prosòdica completa (cfr., p. e., Downing, 2006, Lloret /
Jiménez, 2009), i no sembla haver-hi grans inconvenients per incloure entre els objectius
potencials el peu mètric principal o fins i tot components més amplis que la paraula pro-
sòdica com el grup clític.

Tenint en compte això, és evident que alguns dels patrons estudiats aquí es poden
encabir fàcilment en el formalisme de Walker (2005). De fet, Walker (2005) ja proposa
que algunes de les harmonies de la península Ibèrica amb un detonant feble com el tan-
cament de l’asturià de Lena i del muntanyès pasiego o la centralització del muntanyès
s’analitzin des d’aquest punt de vista. En dos treballs diferents (Walker, 2004, 2006)
descriu la centralització del muntanyès de Tudanca com un escampament que es dirigeix
cap a la síl·laba tònica, i afecta la posttònica per anivellament gestual, una igualació que
assenyala que no es produeix en el tancament de l’asturià. Pel que fa a l’harmonia de
l’andalús oriental, a Lloret / Jiménez (2009) s’exploren les varietats existents com a di-
ferents estadis en la propagació dels trets, des de l’objectiu òptim (la síl·laba tònica, en
l’andalús oriental mínim) fins a l’objectiu global (la paraula prosòdica, en l’andalús ori-
ental màxim); l’andalús intermedi, amb afectació de la posttònica, pot ser descrit com un
anivellament, com proposa Walker (2004, 2006) per al muntanyès, o com una extensió
cap al peu mètric principal. En la línia de l’escampament màxim de l’andalús oriental, la
centralització del muntanyès pasiego es pot entendre com un fenomen que pren el grup
clític com a paràmetre per definir la posició forta. Finalment, Cabré (2009) interpreta la
variant menys restrictiva de l’harmonia del català central com una extensió de [+AA] des
de la vocal posttònica fins a la tònica per augmentar la perceptibilitat del tret.

El tractament dels models d’harmonia amb un detonant fort, en canvi, planteja pro-
blemes amb aquest model. Així, l’harmonia del valencià parteix de l’element més fort
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del mot i, per tant, no sembla seguir el model de llicenciament, tret que s’accepti que els
trets s’estenen a un component superior: el peu mètric principal (cfr. Cabré, 1993) o la
paraula prosòdica (al sud d’Alacant), o que es postuli que les vocals obertes són especi-
alment difícils de percebre perquè són marcades en general (cfr. Jiménez, 1998, Walker,
2005) o per la difuminació dels trets articulatoris en el context harmònic (cfr. Herrero,
2008). En l’harmonia del tortosí, en què sovint els trets no s’escampen a un component
prosòdic definit, és encara més difícil de justificar aquesta proposta. Per acabar, Bonet et
al. (2007) suggereixen que l’harmonia del català central, en la versió restringida, no es
pot enquadrar en el marc del llicenciament, ja que, si l’objectiu fóra l’emfasització dels
trets de les vocals posttòniques, esperaríem que afectés de la mateixa manera la vocal
tònica de les paraules esdrúixoles.

En la proposta alternativa de McCarthy (2009), la restricció responsable de l’harmo-
nia és Share(F) (‘Compartiu(Tret)’), que definim en (41). En principi, l’harmonia sem-
bla encaminada a eliminar la discordança gestual entre segments (com en les propostes
de Smolensky, 1993 o Pulleyblank, 2002), encara que McCarthy apunti també el paper de
la percepció en el fenomen. En qualsevol cas, l’anivellament actua entre dos elements,
preferiblement adjacents i no necessàriament desiguals quant a la prominència.

(41) «Share(F): Assign a violation mark for every pair of adjacent segments that are
not linked to the same token of [F].» (McCarthy, 2009: 8)

Alguns dels patrons problemàtics per a la proposta de Walker (2005), com l’harmo-
nia del valencià o del tortosí, encaixen perfectament en aquest formalisme. Atès que
Share(F) es refereix exclusivament a la diferència de trets i no exigeix cap relació de
preponderància entre els segments, és especialment apte per a patrons com el del tortosí,
en què fins i tot hi ha harmonia entre iguals. Troben cabuda igualment en el model les
harmonies amb segments de prominència desigual que generen dominis homogenis, com
el muntanyès de Tudanca o el muntanyès pasiego, o la varietat del català central descrita
per Cabré (2009).

Per contra, les harmonies en què l’assimilació pot saltar un segment compatible amb
el canvi, com l’asturià de Lena, no es poden integrar en una expansió horitzontal.13

L’harmonia de l’andalús oriental, que sovint genera seqüències alternants per al tret es-
campat, tampoc no encaixa en un escampament purament lineal. De fet, per donar comp-
te de les seqüències amb trets alternants, la teoria del llicenciament pot recórrer a la
possibilitat que un tret s’estengui a un domini complet, però que deixi de realitzar-se
fonèticament en els elements incompatibles amb el tret (típicament, en l’harmonia vocà-
lica, les consonants, però també aquelles vocals en què la propagació generi una confi-
guració de trets marcada). En canvi, en una extensió iterativa, si un element pertanyent a
la classe afectada no s’assimila al tret escampat i manté la propietat antagònica, el se-
güent segment en l’ordre lineal no hauria de concordar amb el tret estès, sinó amb la
propietat mantinguda, ja que Share(F) marca com a més simples les seqüències amb un
nombre menor d’alternances (és a dir, [XaXaXbXb] és preferible a [XbXaXbXb]). És per

13. Per a una anàlisi d’algunes limitacions de la proposta de McCarthy (2009), veg. Walker (2009).
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això que els dominis heterogenis no s’adiuen generalment amb les propostes de tipus
iteratiu.

Per últim, l’harmonia restringida del català central, que no sembla resoldre el model
de Walker (2005), tampoc no s’ajusta a la proposta de McCarthy (2009). En efecte, la
mateixa incompatibilitat gestual que propaga el tret [+AA] a les vocals no especificades
dels paroxítons hauria d’escampar-lo a les dels proparoxítons, atès que, per a una restric-
ció del tipus *XaXb, la configuració [...XaXbXb]PPr de Jespersen [Y D ? s p e r s e n] és tan dolen-
ta com la configuració [...XaXb]PPr d’un hipotètic Bette *[b D ? t e]. Els problemes d’aquesta
varietat amb les dues propostes presentades suggereixen que hi intervé un altre factor,
aliè als principis de (40) o de (41). Per exemple, es podria pensar que la tendència a
adaptar com a obertes les vocals tòniques dels mots foranis no afecta per igual tots els
mots, sinó que és més pronunciada en els esdrúixols (tal com apunten Bonet et al., 2006,
2007). La restricció sobre els proparoxítons, situada en un plànol superior als principis
de (40) o (41), resoldria el conflicte a favor de l’absència d’igualació articulatòria en
aquests mots. Sigui com sigui, aquesta és a hores d’ara una qüestió oberta per al debat.

El quadre de (42) resumeix la compatibilitat dels fenòmens harmònics amb els dos
tipus de formalització que hem discutit. Alguns casos són compatibles amb els dos trac-
taments de l’harmonia, mentre que uns altres només s’ajusten als requeriments formals
d’una de les hipòtesis. Sembla, per tant, que efectivament operin dues menes d’extensió:
una de local, de segment a segment, horitzontal en la direcció, i una altra de dirigida cap
al component idoni, més prominent i, per tant, situat en una posició més elevada en la
jerarquia de prominència (prosòdica, morfològica o posicional).

(42) Contigüitat dels dominis i patrons d’extensió

Compatibles amb llicenciament Problemàtics amb llicenciament

Compatibles amb un
escampament local

Muntanyès (Tudanca i pasiego),
català central (Cabré, 2009)

Valencià (general i sud d’Alacant),
tortosí

Problemàtics amb un
escampament local

Andalús oriental,
asturià (Lena)

Català central (Bonet et al., 2007)

6. CONCLUSIONS

En definitiva, l’harmonia vocàlica es presenta com un fenomen extremadament
complex i variat. Tot i això, les variables observades tendeixen a seguir dos patrons fo-
namentals: d’una banda, les assimilacions de base perceptiva, amb un detonant normal-
ment feble, que no generen necessàriament seqüències homogènies, i, de l’altra, les igua-
lacions de base articulatòria, que solen tenir un detonant fort i que habitualment generen
cadenes de vocals homogènies. Sovint, però, els patrons observats s’ajusten als requeri-
ments d’ambdós models, abonant així la hipòtesi que hi ha harmonies amb una base ar-
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ticulatòria i perceptiva alhora. Futures investigacions, que tinguin en compte, per exem-
ple, la natura dels trets propagats i dels trets eliminats o els llindars perceptius a partir
dels quals es considera idoni l’escampament, ajudaran a establir si, efectivament, hi ha
diversos models d’harmonia possibles.
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RESUM

L’harmonia vocàlica és un fenomen assimilatori que comporta, en general, beneficis
articulatoris per a l’emissor i beneficis perceptius per al receptor, tot i que aquests guanys
vénen acompanyats per l’afebliment o fins i tot per l’eliminació de propietats subjacents
de les vocals harmonitzades. Per aquest motiu, els paràmetres que regulen l’extensió dels
trets propagats han de determinar, en cada cas, quines són les causes que afavoreixen la
igualació malgrat la pèrdua d’informació concomitant. L’objectiu d’aquest treball és
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revisar, amb exemples extrets de les llengües romàniques de la península Ibèrica, algu-
nes de les característiques compartides pels diferents fenòmens d’harmonia vocàlica do-
cumentats, amb la finalitat d’establir una tipologia de patrons harmònics.

Paraules clau: Harmonia vocàlica, tipologia, articulació, percepció, dominis.

ABSTRACT

Vowel harmony: parameters and variation

Vowel harmony is an assimilatory phenomenon that, in general, offers articulatory
benefits to the speaker and provides perceptual benefits for the listener, although these
gains bring about the weakening or even the loss of certain underlying properties of the
harmonized vowels. Consequently, the parameters that control the spread of the features
must determine, in each case, which causes favour the homogenization in spite of the
concomitant loss of information. The aim of this study is, with examples taken from the
Romance languages spoken in the Iberian Peninsula, to review some of the characteris-
tics shared by the different attested phenomena of vowel harmony, in order to establish
a typology of patterns of harmony.

Key words: Vowel harmony, typology, articulation, perception, domains.
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