
MONTSERRAT BADIA I CARDUS

EL PROBLEMA DEL CARACTER FONOLOGIC 0 NO

DELS SONS AFRICATS [TS}, [DZ}, [Tf} i [D3}

0. INTRODUCCIO

Un dels temes mes debatuts dins de la fonologia catalana es el de la

interpretacio fonologica dels sons africats, que s'han tractat des de punts de

vista diferents i amb argumentacions diverses.

Partint d'aquesta situacio de desacord entre els linguistes, el que ens

proposem en aquest article es, en primer Iloc, plantejar d'una manera

succinta les diferents interpretacions que se n'han donat, per tal de tenir els

elements necessaris per a analitzar els pros i els contres de cada una d'elles i,

en segon Hoc, poder arribar a la solucio mes correcta, coherent i adequada

als Pets estudiats. Es a dir, hem de prendre partit en la polemica i decidir-

nos per la solucio que creguem que pugui donar una resposta mes adequa-

da als fets linguistics plantejats, tot justificant-ne el criteri seguit. Aixi,

analitzarem el problema del caracter fonologic o no dels sons africats [ts],

[dz}, [^J] i [d3J, tot aclarint en cada cas si corresponen a fonemes simples o

be a la suma de dos fonemes.

1. ELS SONS AFRICATS [TS, DZ, Tf, D31 TENEN VALOR FO-

NOLOGIC?

Aixi com en general hi ha unanimitat a creure que [ tsj no es un

fonema , sino tan sols la realitzacio de la suma dels dos fonemes /t/+/s/,

l'acord deixa d'existir per als altres tres africats , [ dz, 4J, d3}.
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1.1. Alarcos, 1953

El 1953 E . Alarcos Llorach presenta el sistema fonematic del catala.
En descriure el sistema consonantic , analitza mitjancant la prova de la
commutacid els sons consonantics que tenen valor fonologic i clue, segons
ell, son els seguents : /p,b,m,f,t,d,s , z,n,l,r,r , f, 3,,p, k, k , gl.' Pero descarta
el valor fonematic d'altres sons : el labio-dental fricatiu sonor {v), els sons
mediopalatals fricatiu {y) i africat [9 J, el bilabio-velar fricatiu [w] i els
africats [ ts), {dz ) alveolars i [ tf], [d3) pre-palatals , g els quals son o be
realitzacio del conjunt de dos fonemes (/t/+/s/,/t/+/z/; /t/+/f/,
/t/+/3/), o be variant " emfatica " dels dos sons fricatius corresponents
(despres de certes consonants o com a initial absoluta)».' I tot seguit ho
exemplifica , pero no en diu res mes . Per tant, en aquest primer article,
Alarcos es limita a no concedir valor fonologic als quatre sons africats. Ara
be, a partir d'aquesta descr1pc16 del sistema consonantic del catala central
s'enceta una polemica entre diversos linguistes , centrada en aquests sons.

1.2. Badia i Margarit , 1965 i 1968

El 1965 Badia repren el tema en un estudi de conjunt , Problernes de la
commutacid consondntica en catala , i hi torna a fer esment el 1968 en un
altre article .' No comentarem tot aquest Ilarg treball , Problemes ..., sing que
ens centrarem en la part que anomena Discussio, en la qual tracta, entre
altres , uel delicat problema de les sibilants».

1. Emilio ALARCOS LLORACH, Sistema fonematico del catalan, aArchivumo, 3 (Oviedo
1953), ps. 135-146. Traduc. cat. dins Estudis de linguistica catalana, ps. 11-25.

2. ALARCOS, Sistema fonematic..., p. 17.

3. Anroni M. BADIA 1 MARGARIT, Problemes de la commutaeio consonantica en catala,
<Boletim de Filologia>>, XXI (1962-63) (Lisboa 1965), ps. 213-335 i Phonetique et
phonologie catalanes, dins La tinguistique catalane. Colloque International organise par le
Centre de Philologie et de Litteratures Romanes de l'Universite de Strasbourg. Acres
publies par A. Badia Margarit et Georges Straka, Paris 1973, ps. 115-166 (text) i
167-179 (discussi(i). Aquests dos articles han esrat reprodufts dins Sons i fonemes de la
llengua catalana, Publicacions de la Universitat de Barcelona, Barcelona 1988, ps. 247-
342 i ps. 15-66, respectivament (per al tema dels sons africats, cf. ps. 313-331 i 53-54,
respectivament).
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1.2.1. El so [ts]

Quant al so sord africat i alveolar, [ts ], Badia arriba a la conclusio que

no to caracter fonematic , sing que es la realitzacio de la suma dels dos

fonemes /t/ i /s/. Per a aixo observa que les oposicions a partir de [ ts] son

de « rendiment baix» , i els exemples molt poc abundants : en posicio ini-

cial, hi ha la paraula tsar i derivats (tsarina ...), pero es evident que aquesta

familia de mots es estrangera a la nostra llengua . A mes, la tendencia dels

parlants es eliminar aquesta t initial i pronunciar sar. En posicio interior,

cita les paraules potser i lletso , 1 algun altre exemple obtingut per fonetica

sintactica , com et sent , et sembla , etc. En aquests darters exemples , no hi ha

dubte que el parlant to consciencia que es troba al davant de dues unitats

fonologiques , i no d ' una de sola . En el cas de potser i lletso aquest fet no

queda tan clay al primer cop d'ull, pero si ens hi deturem , ens adonarem

que potser es un compost de pot i ser, i que lletso es un derivat de Ilet, amb

la qual cosa es torna a fer palesa la presencia de dues unitats fonematiques,

/t/ i /s/. En posicio final si que son mes nombrosos els exemples amb is,

pero cal tenir present que << aquests casos son de plurals de noms acabats en

t o de formes verbals de segona persona , que terminen en -s».4 Per rant, pel

que fa als plurals , ho son de paraules que acaben en t, a les quals s'afegeix

el morfema -s, distintiu del plural , com a ferfets, pitpits, dit -dits, sot-sots,

etc. En el cas de les formes verbals de segona persona , es tracta de verbs

amb consonant dental tematica , que tenen - is per a la 2a. persona, com

pots ( tu), admets , enfront de la 3a. persona , sense -s : pot (ell ), admet,

etc.

De totes aquestes diferents situations Badia conclou que [ts] no exis-

teix com a unitat fonologica , ates que en general es descomponible en els

dos fonemes /t/ i /s/, o be es confon amb el fonema /s/, en el cas de tsar

(> sar) i derivats.

Pel que fa als altres tres sons africats analitzats , [ dz, 0, d3], Badia

defensa el seu caracter fonematic.

4. BADIA, Problemes de la commutacio consonantiea .... p. 313.
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1.2.2. El so (dzf

Segons ell, <el so [dzj constitueix, per si sol, un fonema i..., com a tal,

aquest fonema /dz/ es ja una "unitat minima de so diferenciador", i no es
susceptible, doncs, d'esser descompost en unitats mes petites>>. I ho de-
mostra a traves de quatre fets:

1) el "rendiment gairebe normal" de la commutacio de /dz/ en
catala d'avui;

2) el fet que /dz/ sigui, per als qui parlen catala, "unitat minima de

so diferenciador", o sia que no es descomponible;

3) el so africat [dzj en la llengua antiga;

4) la comparacio amb el castella i el frances.>>

1) Encara que [dzj no es troba mai ni en posicio inicial ni en posicio

final de paraula, en interior de mot to un «rendiment gairebe normal», i

cita una vintena d'exemples: atzar, atzur, dotze, eshotzar, guitza, seize,

tretze, etc.

2) No es possible de trobar raons que justifiquin que [dzj s'ha de

descompondre en dos fonemes, /d/ i /z/. I posa com a exemples els

numerals dotze, tretze i seize, els quals no consten de cap element en la seva

pronunciacio que faci veure que [dzj s'hagi d'escriure amb t i z. I si aquests

numerals es comparen amb dos, trey i sis, respectivament, tampoc no hi

ha res que demostri que [dzj es compost de dues unitats fonematiques

/d/ i /z/.
3) En catala antic hi ha dos casos de [dz], que s'han mantingut fins

avui. L'un es el que ha donat paraules del tipus dotze, tretze, metzina, etc.

L'altre es el dels arabismes que contenen [z] en posicio intervocalica, que

s'ha convertit en el so africat [dzj, com en agutzil, atzaheja, magatzem,

etc. A mes, hi ha un tercer cas, el del sufix verbal -itzar, en la pronunciacio

del qual continua havent-hi vaciliacio entre [dzj i [z]: organitzar, organi-

zar. « Malgrat la relativa fregiiencia del sufix verbal -itzar, la igualacio

-itzar=izar (que, de fet, practica molta gent) no to prou de pes per a

contrarestar tots els altres casos d'oposicio dz/z. Pero, fins en el cas que

5. BADIA, Problemes ..., Ps. 319-320.
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aix^^ ocorregues, tampoc la reduccio dz> z no ajudaria 1'usuari torrent de la

llengua a fer-li veure yue {dz} es compongui de /d/+/z/» .`'

4) Es constata una correspondencia constant entre el so {dz} en catala,

el so interdental sord {8} en castella i el dental sonor {z} en frances en mots

cyuivalents. Aixi, dotze (cat.) /dote (cast.) /douze (fr.), etc. uLa correspon-

dencia de {dz}/[6}/{z} en mots de la mateixa procedencia en les tres

llengues fa veure, ara per un altre costat, la congruencia de considerar

/dz/ tom una unitat fonematica de la Ilengua».'

D'ayuests yuatre Pets acabats de glossar Badia dedueix que el so {dz}

to entitat fonologica i yue, per tant, no es descomponible en dues unitats

diferents.

I.2.3. Elssons{IS}i{231

Tambe ayuests dos sons existeixen tom a entitats fonematiyues inde-

pendents , segons Badia . I per demostrar-ho to en compte diversos aspectes.

En primer lloc observa les diferents positions en que poden apareixer

els dos sons tractats . Aixi, en posicio initial de paraula /d3/ no es pot

donar tom a fonema, sino tan sols tom a realitzacio emfatica o dialectal de

/3/ initial , i /^/ hi apareix nomes en la paraula txec i en alguna altra

emparentada amb ayuesta , deixant de banda que tambe hi pot figurar

coin a realitzacio emfatica o dialectal de /f/ initial. En posicio final, /d3/

no s'hi pot manifestar peryue , tom a sonor yue es, yueda neutralitzat en el

seu correlat sord , / tf/, igual tom passa amb els oclusius i fricatius a fi de

mot. Per contra , / tf/ hi es molt frequent , ja que en aquesta posicio esdeve

1'arxifonema yue neutralitza els tres fonemes / ^J^, d3, 3/. D'altra banda,

cal tenir en compte que aquest arxifonema se sonoritza i esdeve {d3}

sempre yue li segueix una vocal o una consonant Sonora . Per cant, la

neutralitzacio de /tf, d3, 3/ en posicio final per 1'arxifonema /Tf^ i la seva

sonoritzacio en {d3} en contacte amb un element sonor «fan veure tom les

circumstancies articulad>ries a la fi dels mots son en bona part determina-

C. BADIA , Probleraet .., p. 323.

7. BADIA, ProGlemer..., p. 323.
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des pel " decurs" . En canvi, en posicio interior trobem cada so com expres-

sio d ' allo mes intim que confereix la seva empremta a la significacio dels

mots, es alli on veiem l'abast significatiu ( fonematic ) dels sons».' I es que

en posicio medial els dos sons africats [ tJ] i [d3] tenen un rendiment

completament normal , ja que cada un d'ells es pot oposar a d ' altres sons.

Exemples : fatxa /faixa , cotxe/coixa ; fatxa/faja, ratxa/ raja; fetge/feixa,

lletja /lleixa; assetjar/assajar, adjuntar/ajuntar; cotxera/cullera ; ctxa/

canya; cotxelcoca ; mitjalmica , etc. (citats en els Materials).

Despres de comparar el so [cJ] en castella i en catala, i de fer veure que

seria curios que fos un sol fonema en castella i la suma de dos en catala,

arriba a un punt que considers essencial , i es que el parlant no to cap

element de judici que li faci veure que tant [ tJ] com [d3} son descomponi-

bles en dos fonemes diferents . Per a demostrar -ho se serveix dels criteris

ortografic i semantic . Quant al primer , observa que les persones sense

cultura escriuen sempre ch per tal de representar graficament el so [tJ], i no

unicament quan una paraula coincideix en catala i en castella. Tambe

solen escriure amb ch qualsevol altre so palatal , sord o sonor, la qual cosa

fa veure que el parlant poc culte no pensa que [tJ] sigui la successio de

/t/+/f/, o que [d3} ho sigui de /d/+/3/. Seguint el criteri semantic, es

facil adonar-se que no es poden establir relations significatives entre parau-

les que continguin {tJ] i [J] o [tJ] i [t] , o be [d3J i [3] o [d3} i [d] i, per Cant,

no es possible d'arribar a la conclusio que [;J] es la suma de /t/+/J/ i que
[d3] ho es de /d/+/3/. I cita exemples tals com: fatxa * faixa, cotxe

coixa ; butxaca butaca , botxf boti; assetjar assajar, metgi

magi; fetge feta, petjar : petar, etc. Certament , entre els mots de cada

patella no hi ha cap semblanca o relacio de significat , la qual cosa referma

de nou la idea que [4J] i [d3] no son sons compostos de dues unitats,

/t/+/f/ i /d/+/3/, respectivament.

Nomes existeix un cas en que aquests dos sons es poden descompon-

dre, i es el que to lloc per fonetica sintactica , es a dir , sempre que es trobin

en contacte dues paraules , la primera de les quals acabi en [t] o [d] i la

seguent comenci en [f} o [3}, respectivament . Pero aquest fet no treu que la

llengua tingui dos fonemes /tf/ i /d3/, es a dir, indescomponibles.

8. BADIA , Problemes ..., p. 325.
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1.3. Alarcos, 1979

Alarcos retorna a la questio dels africats el 1979' 1 es reafirma en la

postura defensada a Sistema fonematico del catah4n, de manera que consi-

dera que ales africades no son unitats autonomes del sistema consonantic

catala. Son o be variants emfatiques inicials de siliaba dels fonemes sibi-

lants , o be resultat de la fusio de l'arxifonema /T/ i la sibilant que el

segueixi en el decurs». "' Per tal d'arribar a aquestes conclusions , parteix del

fet que en catala els sons fricatius [s, z, f, 31 poden apareixer com a fonemes

independents , cosa que fa suposar que els sons africats son exponent de la

combinacio successiva d'un fonema oclusiu i un de fricatiu . Els qui defen-

sen la interpretacio monofonematica d'aquests sons es basen en el fet que

els africats s'oposen als sibilants tant en pos1c16 medial com final de parau-

Ia. Exemples : potser/pucer, Bats/gas, guitza/guisa , fatxa/faixa, vaig/

haix, adjuntar/ ajuntar, etc . Ara be, Alarcos observa que < el rendiment

funcional d'aquesta suposada oposicio es forca baix »" i per aixo prefereix

considerar els africats com a grups difonematics . Les oaparents » oposicions

entre africats i sibilants dels exemples acabats d'esmentar es poden deixar

de contemplar com a oposicions distintives entre dos fonemes i reduir-les

senzillament a la presencia o a l'absencia de l'arxifonema /T/. Alarcos

refuta les raons per les quals Badia defensa la interpretacio monofonemati-

ca de [dz, 6, d3}, i exposa les que fonamenten la idea que aquests sons son

grups de dos fonemes. En primer lloc, el criteri dels catalanoparlants es ben

poc de fiar en for4a casos . Tampoc no es pot basar la interpretacio monofo-

nematica dels africats en l'observacio que, en paraules que tenen el mateix

significat , el castella o el frances arriben a la mateixa solucio que el catala

(dotze, doce, douze ). Cal tenir molt present que el que passa en una llengua

no ha de passar forcosament d'una manera calcada en una altra i, per tant,

del fet que en castella hi hagi el fonema /0/ i en frances /z/ no es valid

deduir que en catala el so africat {dz} sigui indescomponible.

9. ALARCOS, De fonologla catalana : los sonidos africados, dins Homenaje a Samuel

Gili Gaya ( in memoriam ) ( Barcelona 1979), ps. 41-49. Traduc. cat. amb el titol Eli ions

africats, dins Estudis de linguutica catalana , ps. 33-45.
10. ALARCOS, Els sons africats, p. 45.

11. ALARCOS, Els sons africats, p. 35.
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Alarcos retorna als molts exemples d'oposicions citats per Badia i fi
una afirmacio que creiem important : «... les commutations entre 1011 Lill
entre [d3} i [3}, entre f01 i [t], etc., no asseguren ni desmenteixen el valor
monofonematic de les africades >>,12 es a dir, no serveixen per a demostrar el
caracter monofonematic o difonematic dels africats . Ara be , el que es cert
es que hi ha oposicio distintiva entre mots del tipus potser/pucer, fatxa/
faixa, etc. El que cal veure es si 1'element distintiu es en l'oposicio dels
africats , presos com a segments fonics unitaris , respecte als fonemes sibi-
lants, o be en la presencia o absentia de l'arxifonema /T/, quan li segueix
l'element sibilant. Alarcos es decideix per la segona de les dues possibili-
tats, tenint en compte que existeixen d'altres commutations , no citades per
Badia , en que /T/ es pot oposar a d'altres unitats consonantiques que
poden donar-se davant dels fonemes fricatius , com per exemple en parelles
del tipus : cotxera /corxera , petjar/penjar, metjar/menjar , etc. Observa
que en els segons exemples de cada patella els sons sibilants rant es
poden pronunciar com a fricatius que com a variants africades,
[kurfera}- [kurtfera }, fet que demostra que els fonemes fricatius es poden
realitzar com a africats en trobar -se darrera de consonant . Es a dir, aquest
tret oclusiu que s ' afegeix a la sibilant es un tret que apareix senzillament
perque es troba en contacte amb la consonant precedent . D'aquesta mane-
ra, amb la interpretacio difonematica dels africats , Alarcos aconsegueix de
fer una descripcio mes senzilla del comportament funcional dels fonemes
analitzats, tot afirmant que <<en catala hi ha quatre fonemes sibilants ..., /s,
z, f, 3/, possibles en totes les positions siliabiques ( llevat de les neutralitza-
cions de sonoritat en posicio final) que presenten variants amb refor4
oclusiu quan apareixen despres de pausa o darrera de consonant >>," o que
poden anar precedits de l'arxifonema /T/.

1.4. Borras, 1984

Borras retorna a la polemica sobre els sons africats , pero des de la

12. ALARCOS, Els sons africats, p. 41.

13. ALARCOS, Els sons africats, ps. 44-45.
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perspectiva del catala occidental .'' En efecte , sembla especialment preocu-

pat per analitzar en quines positions dins de la paraula pot apareixer el so

fricariu 01 o be l'africat [ tf], i en quins casos hi ha coincl&ncla en 1'6s

d'aquests sons comparant les variants occidentals amb les orientals. Aixi

encap4ala Particle esmentat : « La discussio a proposit del valor fonematic

de /,J/ i /tf/ ha fet cotter bastant de tinta , pero , tot i amb aixo, hom no

pot decantar -se plenament per cap de les dues teories mes generals (fone-

mes independents , per una banda ; aliofons d ' un mateix fonema , per 1'al-

tra). Mes encara si apliquem aquestes dues teories a qualsevol variant

occidental del catala». j5 I tot seguit constata que en determinades positions

dins del mot aquests sons s'articulen d'una manera semblant en tot el

domini linguistic , mentre que en d'altres unes variants fan servir un so

africat ally on la resta articula un so fricatiu.

Per a 1 ' estudi d ' aquests sons se cenyeix nomes a 1 ' ambit del mot,

prescindint dels casos de fonetica sintactica.

A continuacio es pregunta si [f] i [tJ] tenen valor fonematic o be son

variants d ' un unic fonema , i fa referencia a les teories , antagoniques,

defensades per Alarcos i per Badia , a les quals ja hem alludit . Aixi, mentre

per a Alarcos aquests dos sons son variants d'un unic fonema , /f/, per a

Badia i /tf/ son fonemes independents , i hi exposa els arguments

defensats per cada un dels dos linguistes.

Ensems, to en compte un altre estudi , Quadres de fonologia catalana

per a l 'ensenyarnent de la lectura i 1'escriptura , 6 que essencialment es basa

en la teoria defensada per Alarcos , pero en el qual es tenen en consideracio,

a mes , rant l'ortografia com les diferents variants dialectals. Per contra,

Cant l'estudi d ' Alarcos com el de Badia parteixen del catala central. Per

Cant , mentre clue Alarcos , per exemple , no pot descriure fenomens com

xafarranxo, pronunciat amb [J] en la major part del catala oriental,

[J)fMapfu], i amb [tf] en l'occidental , [ tJafaraptfo], si que ho permet el

llibre esmentat , Quadres..., precisament perque to en compte les variants

14. Joan - Ramon BORRAS , A proposit del valor fonematic de /fl i / tf/ dins Estudis en

memooria del professor Sant-his Guarner ( Valencia 1984 ), ps. 47-52.

15. BoRRAs, A proposit..., p. 47.

16. Marta MATA 1 GARRIGA i Josep M . CORMAND I Mu&oz (Barcelona , Biblograf,

1974).
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dialectals . En aquest treball els autors estableixen una matriu sillabica per
als fonemes consonantics , en la qual consideren set positions diferents, que
abracen tant l'ambit del mot com els fenomens produits per fonetica
sintactica . Doncs be, Borras , a partir de les diferencies que es donen entre el
catala occidental i l'oriental pel que fa a les articulations [ tJ'} o {f], se serveix
d'aquestes positions -prescindint de les que afecten la fonosintaxi-, per
esbrinar si aquests dos sons son variants d'un sol fonema o be de dos de
diferents . Per exemple, a la paraula xocolata , pronunciada amb [tf} en
catala occidental i amb {f1 en la major part del catala oriental , use li poden
assignar dos fonemes diferents , /tf/ i /f/, segons les dues varietats dialec-
tals esmentades ? Per a aixo aplica els models d'Alarcos i de Badia a les
positions siliabiques proposades als Quadres ... i en conclou que cap dels
dos models no es convincent des del punt de vista valencia.

Proposa de considerar dos fonemes , /tf/ i /f/, tant per a la posicio
intervocalica com per a la posicio final absoluta, que coincideixen en totes
les zones dialectals : en posicio intervocalica , cotxe enfront de guixar, en
posicio final , despatx enfront de guix, 1 esta d'acord , en aquest punt, amb
Badia . Ara be, el problema no rau aquf , sing en les posicions inicial
absoluta i interior postconsonantica seguida de vocal, en les quals el catala
occidental articula [tf}, mentre que l'oriental fa [J]. <<La soluci6 mes facti-
ble em sembla que es la formulaci6 d'una neutralitzaci6 de l'oposicio /f/
/tf/ en aquestes posicions , l'arxifonema resultant de la qual , /f/, tindra

dues variants diatopiques , En i [01 , corresponents grosso modo a catala
oriental/ catala occidental ».17 I d'aquf arriba a la conclusio que en aquestes
dues ultimes posicions pot donar-se tant /f/ com /tf/ -aquest ultim
sobretot en els castellanismes -, depenent del dialecte de que es tracti. Per
tant , Borras concedeix valor fonematic a ambdos.

1.5. Mariner, 1987

Tambe Mariner fa aliusio a la polemica sobre els sons africats, tot i que
la seva intencio no es tant la d'arribar a unes conclusions com la de revisar

17. BORRAs, A propdsit.... p. 51.
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les repercussions que pugui tenir a nivell teoric ." Malgrat que s'inclina per

una interpretaci6 difonematista dels sons esmentats , es mante en el terreny

de la no decisi6 , i. suggereix com a possible una solucio de <cafe per a

tothom>> : < ningu no s ' hauria de posar les mans al cap si, segons la modali-

tat dialectal especialment estudiada en cada cas , aqueixes africades (o una

nomes ) resultessin esser monofonematiques i, segons una altra modalitat,

difonematiques»." Pero la questi6 es que en cap cas la llengua no hi

perdria res . Per rant , el seu proposit es el de referir - se a aquells aspectes de

fonologia general afectats per les discussions sobre el problema dels afri-

cats . Per a aixo parteix de Particle de Martinet Un ou deux phonemes?,'" en

el qual s'exemplifica la teoria, en bona part , amb la discussi6 de 1'entitat

fonologica de [tf] en castella . Com que precisament un dels arguments de

Badia a favor del monofonematisme d'aquest so es la comparaci6 amb el

castella , Mariner fa veure que el seu tractament es diferent en ambdues

llengues, aplicant - hi la commutaci6 : mentre que en castella nomes es

commutable la segona part d'aquest so complex, [6tfo ]/[6tro], en catala

hi son commutables les dues parts . I d'aqui conclou que no es poden

cquiparar , sense mes , fonemes que pertanyen a sisremes fonologics defe-

rents . Ensems , la consciencia idiomatica dels parlants tampoc no serveix

per a abastar el caracter de les unitats fonologiques , contestant aixi tant la

postura d ' Alarcos com la de Badia , contraries, pero que tenen en comti el

fet de recolzar en la suposada consciencia fonologica del parlant, de la

qual, segons Mariner , no sempre ens podem fiar.

A continuaci6 explora les possibilitats que ofereix el concepte de la

neutralitzaci6, aplicat a [rJ] i [f] i observa que aquesta es dona d'una

manera quasi total a principi de paraula : << Ni tan sols pot fer estrany que

en bona part del domini surri neutralitzada [l'oposicio] al comenc i mes

18. Sebastia MARINER I BIGORRA , Retrucs teorics de la discussio sobre fonologia de

tx/x i t3/3, dins Estudis de Ilengua i literatura catalanes , XIV, Miscelldnia Antoni M.

Badia i Margarit , 6 (PAM , 1987).

19. MARINER , Retrucs teorics..., p. 132.

20. Andre MARTINET , Un o deux phonemes?, «Acta linguisrica o, Vol. I (Copenha-

guen 1939), ps. 94- 103. Adaprat al castella a La lingulstica sincronica (Madrid, Ed.

Gredos, 1971), ps. 111-124.
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aviat valida a tot arreu a la fi (per exemple, mig=mix).'' El problema

consisteix a veure com cal sistematitzar la neutralitzacio que to lloc entre

dos fonemes i un de sol. Per a aixo proposa d'aplicar-hi el concepte de

signe 0, tan emprat en la lingQIstica actual. Es a dir, igual que en morfolo-

gia, otambe els fonemes son ben capacos d'oposar-se no solament als altres

de 1'inventari, sino tambe a l'absencia de cadascun»." Aixi, els difonema-

tistes poden explicar la neutralitzacio entre [01 1 {f} a principi de mot. Sigui

la paraula xic, per exemple, que es realitzara com a [ ffk} en el catala

occidental i al Camp de Tarragona, i com a [O1ik} en la major part del

catala oriental, amb el mateix significat.

Despres insisteix en el fet que l'oposicio entre dos fonemes, que serveix

per a distingir dues paraules entre elles, no suposa 1'establiment de cap

relacio entre el que significa un mot i l'altre. L'opos1ci6 fonologica es

distintiva, mai significativa.

Pel que fa a la fonologia dialectal, Mariner pensa en la situacio clue

fora ideal, es a dir, que el sistema fonologic fos general a tots els dialectes

d'una mateixa llengua, almenys quant a l'inventari dels fonemes. Pero la

realitat dels fets no es aixi, i cal admetre que hi pugui haver diferencies,

fins i tot en el sistema, entre els diferents dialectes d'una llengua. I d'aqui

arriba a la conclusi6 que el status fonologic de [tJ] i de [fl no es el mateix en

tot el domini catala, sing que depen de la modalitar dialectal.

Tot seguit l'autor esbrina quina es l'entitat fonologica de [tJ] i [J],

cerca la seva integracio en el sisterna. Cal analitzar quines relations poden

establir amb la patella de sonors, [d3] i {3}, i tambe la relacio entre els

quatre sons palatals, [if, f, d3, 31, i els quatre alveolars, [ts, s, dz, z}. Pel

que fa a la relacio amb els sonors corresponents, recorda que Lamuela

assenyala la tendencia que tenen els africats sonors intervocalics a realitzar-

se com a gerninats. Des d'una interpretacio monofonematica, dins la gemi-

naci6 cal distingir una primera part, en la qual to floc la tensio oclusiva

d'un fonema, separada perceptiblement d'una segona, on es produeix la

distensio africada, que es complexa 1, per rant, ben diferent. Per exemple,

la paraula metge, menrre es pronuncii amb l'africada en posicio postconso-

21. MARINER, Retrucs teorics.... p. 118.

22. MARINER, Retrucs teorics..., p. 119.
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nantica: [med-d3DJ. Per contra, des d'una interpretaci6 difonematica, la

geminaci6 es pot prendre senzillament com a «repeticio» dels elements

simples corresponents. El que no queda explicat es per que els sonors

presenten una major tendencia a la geminaci6.

Pei que fa als alveolars, ocorre aproximadament el mateix, l'africat

sonor es tries sovint geminat que no el sord, tot i que ho es menys que en el

cas dels sons palatals.

Finalment, Mariner fa veure com els Pets fonetics en la juntura entre

paraules comporten un funcionament diferent, ja que s'hi donen casos i

situacions que no s6n possibles en 1'ambit estricte del mot. Es per aixo que

conclou que la juntura no es pot fer servir com a argument per a defensar la

postura difonematista, ni tampoc per a exceptuar la postura contraria, la

monofonematista. Els fets de juntura cal considerar-los en capitol a

part.

Mariner, per tant, no pren partit per cap de les dues postures indica-

des, tot i que li sembla trobar mes arguments a favor de la interpretacio

difonematista dels sons africats.

1.6. Wheeler, 1977

Encara que , cronologicament , Particle que comentarem de Wheeler;

es anterior al de Mariner , el tractem a continuaci6 senzillament perque el

terra es enfocat des d ' una perspectiva diferent de la dels altres treballs que

hem analitzat , des de la gramatica generativa , i per aquesta rah hem

preferit de deixar-lo per al final d'aquesta petita mire au point sobre la

polemica entorn dels africats.

Wheeler es planteja la mateixa pregunta que hem vist formulada en

els articles que acabem de comentar , es a dir , eels sons africats [ ts], [dzj,

[tfj, [d3], /han de considerar -se fonemes simples o s'han d'atribuir als

grups /t-s/, /t-z/, /tf' i /t-3/, respectivament ?».2 4 I analitza les acti-

23. Max W . WHEELER , Els fonemes catalans : alguns problemes , oEls Margeso, 9

( Barcelona 1977), ps. 7-22.

24. WHEELER , Els fonemes catalans ..., p. 15.
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tuds adoptades per Alarcos i Badia. Pei que fa a [tsj, creu que els argu-

ments de Badia son concloents. Quant als altres tres africats, n'observa la

distribucio: si es consideren monofonemics, les restrictions a la distribucio

son anomales, com, per exemple, la que exigiria que apareguessin nomes

vocals davant dels fonemes unitaris /dz/, />f/ i /d3/; per contra, si

aquests sons es consideren difonemics, les restrictions a la distribucio pas-

sen a set normals, perque «corresponen a regles d'estructura morfematica

que son part de la gramatica del catala ja per altres raons, per ex., la que

diu que despres d'un segment oclusiu initial ha de seguir un segment

[+vocalic], o la que diu que /z/, /f/ i /3/ no apareixen en grups de mes

de dues consonants, i que si /f/ i /3/ estan precedits d'una consonant,

aquesta es /w/ o [+coronalj (/1/, /n/, /r/, /t/, /d/)».75

Wheeler refuta la idea defensada per Badia segons la qual no hi ha res

que indiqui que [d3j sigui divisible en /t/+/3/ per raons morfologiques i

cita alguns exemples que 11 permeten de demostrar el contrari, es a dir, que

[d3j es un so compost: a partir de medic, judicar, pedal i heretic pot

esdevenir mes comprensible que metge, jutge, petja i heretge siguin descom-

ponibles en met-ge, jut-ge, etc.

Tambe cal introduir una regla que faci derivar sons africats a partir de

/t/ o /d/ seguits de /s/, /z/, /f/ o /3/, tal com ja havia observat Badia

en referir-se als casos de fonetica sintactica. Aixi, Wheeler cita com a

exemples: potser, vuit cerveses, aquest zero, tornat ximple, etc.

Per totes les raons esmentades, Wheeler es partidari de considerar els

sons africats com a unitats compostes: «trobem concloents els arguments

fonamentats en els Pets de distribucio, en la presencia per altres raons d'una

regla d'africacio, i en l'avantatge d'un inventari fonematic mes breu, consi-

derant la simplicitat de la descripcio fonologica total. u'`'

25. WHEELER, Elsfonemes catalans.... ps. 15-16.

26. WHEELER, Els fonemes catalans .... p. 17.
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2. JUSTIFICACIO DEL CARACTER DIFONEMATIC DE JTSJ 1

DEL CARACTER MONOFONEMATIC DE /DZJ, JTfJ I /D3J

Despres d'haver presentat les diferents positions mantingudes pels

diversos linguistes que han tractat la problematica dels sons africats, ens

trobem en conditions de valorar-ne els resultats i de prendre partit en

aquesta discussio. Ara be, tal com es pot desprendre facilment de la lectura

dels apartats anteriors, aquest es un dels temes mes conflictius i mes

debatuts de la fonologia catalana, que possiblement no to una unica solu-

ciO valida. Amb aixo ens adonem que no sempre es facil de descriure els

diferents fenomens observats, i que sovint poden tenir mes d'una interpre-

tacio. Alarcos ja mostra aquest tipus de dificultat precisament en Particle

on tracta dels sons africats: «Quan es tracta d'establir el sistema fonologic

d'una llengua, sot presenter-se disparitat en les opinions dels linguistes

quant at nombre de fonemes reconeguts i quant at caracter i la combinacio

dels seus trets distintius. Poc importen aquestes divergencies..., sempre

que totes permetin de reconstruir les cadenes foniques reals que simbolit-

zen i que aparegui reflectida amb claredat la funcio dels elements discrets

que es fan servir... Els problemes d'aquesta mena sorgeixen per la manera

en que hom exposa les dales i no Cant per la naturalesa dels fets fonics

concrets» . '

Doncs be, tot seguit sospesarem els inconvenients i els avantatges que

trasllueix cada un dels articles comentats i intentarem d'arribar a alguna

conclusio que sigui coherent, que quedi suficientment explicada i que

permeti d'entendre possibles solutions diferents segons la variant dialectal

de que es tracti.

De moment ens centrarem en el so [ts] i despres en els altres tres

africats, es a dir, els considerem per separat ates que el primer el prenem

com a suma de dos fonemes i en canvi als restants, els conferim valor fo-

nologic.

27. ALARCOS, Elf sons africats, p. 33.
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2.1. El caracter difonematic de /tsJ

Tal com ja hem insinuat , sembla que hi ha unanimitat a creure que el
so [ts] es compost dels dos fonemes /t/+/s/.

Alarcos tracta aquest so [ ts] juntament amb els altres africats precisa-
ment perque confereix valor difonematic a tots quatre africats . De fet es
Badia qui analitza en detail el comportament i la distribucio d'aquest so i
arriba a la conclusio que no es pot considerar com a monofonematic, com
un sol fonema, i en dona raons que han estat prou convincents per als
linguistes que han abordat posteriorment aquesta polemica . Aixi, Cant
Mariner com Wheeler remeten a les conclusions exposades per Badia. No
deixa de set significatiu que aquest ultim prengui per difonematic el so
[ts], quan es partidari i defensor de la teoria monofonematica . Si es aixi es
perque en aquest cas ben dificilment es defensable la posicio contraria. En
efecte, la majoria dels contextos on apareix [ ts] s'explica per raons mor-
fologiques com a /t/+/s/ o com a /d/+/s/. Aixi, tots els substantius i
els adjectius acabats en - t presentaran la forma is en constituir-ne el plural,
i els verbs amb consonant dental tematica formaran la segona persona del
singular del present d ' indicatiu Lambe en -ts . Exemples de substantius:
pit-pits, gat -gats ; exemples d'adjectius : petit-petits , pelut-peluts ; exemples
de verbs: poder-pots , admetre -admets, etc.

En posicio inicial ja hem vist que Badia cita com a exemples paraules
que son estrangeres a la nostra Ilengua, com tsar i derivats . En posicio
interior tan sols fa referencia a potser , compost de pot + ser, i a lletso,
derivat de Ilet.

Sembla prou evident que [ ts] no existeix corn a unitat fonologica ja
que, Ilevat d ' alguna excepcio , es descomponible en els dos fonemes /t/ o
/d/ i /s/. Per tant , considerem concloents els arguments de Badia i no hi
insistim mes.

2.2. El caracter monofonematic de (dzJ, (tfJ i [d3J

En el cas dels altres tres africats, {dz, tf, d3}, la cosa no es tan clara i
evident, i per aquesta rao hi ha defensors del seu caracter difonematic
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enfront dels qui advoquen a favor de la seva naturalesa monofonematica,

tal com es pot deduir dels diferents comentaris dels articles que acabem de

sintetitzar.

2.2. 1. Necessitat de tenir en cotrtpte les variants dialectals

Es natural que en una situacio polemica hi hagi arguments a favor i en

contra de cada una de les dues postures esmentades. Es tracta de veure

quina de les dues pot ser mes coherent i ensems ens permeti d'explicar no

solament el que ocorre en el catala central, sing tambe en els altres dialectes

i, en especial, en catala occidental, en el qual els fenomens d'africacio son

molt mes frequents que en 1'oriental. Creiem que aquest aspecte es impor-

tant, en part perque ha estat for4a oblidat. Recordern que Alarcos es basa,

a plena consciencia, tan sols en el catala central: <<Aqui ens proposem de

determiner amb mes de detail el sistema fonematic del catala, cenyint-nos

a la seva varietat central, que es la base de la Ilengua literaria».2' Badia

Lambe se centra quasi exclusivament en aquest dialecte, tot i que fa petites

incursions en d'altres, quan li es convenient: <<El nostre camp es el catala

oriental, sobretot en la seva concrecio barcelonina, tot recorrent, pero, a

solutions dialectals en alguns pocs casos, en els quals no arribavem a trobar

cap exemple adequat en el parlar de Barcelona» ." Wheeler se cenyeix

igualment at catala estandard, tal com ell I'anomena. Per contra, Borras

planteja el terra des de l'optica del catala occidental ates que es de Valen-

cia, tot demostrant que rant el model d'Alarcos com el de Badia no son

suficientment convincents si s'apliquen at cas del valencia. Mariner, que es

del Camp de Tarragona, on determinats trets coincideixen amb els del

catala occidental, tambe considera les variants dialectals. No deixa de ser

significatiu que, segons la seva procedencia geografica, uns autors o altres

considerin el catala central com el model de Ilengua a seguir o be, at

contrari, tinguin en compte les altres modalitats dialectals. Per rant, el fet

d'intentar de presentar una visio dels africats que tingui present les princi-

28. ALARCOS, Sistema fonentatic del catala, p. 13.

29. BADIA, Problemes..., p. 253.
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pals variants dialectals pot ajudar a fer decantar la balanca cap a la teoria

difonematica o, per contra , cap a la teoria monofonematica , tal com ani-

rem veient , tot i que , evidentment , hi han de confluir d'altres factors que

corroborin una o altra teoria.

2.2.2. Eliminacio de criteris externs: la consciencia lingufstica i la
comparacio amb d 'altres sistemes fonologics

D'antuvi , hem d'eliminar els criteris externs , que no depenen del propi
sistema fonologic , utilitzats per mes d ' un linguista . Recorrer a la conscien-

cia dels parlants, tal com fan Alarcos o Badia, malgrat que sigui per a
defensar postures contraries , no es gaire valid, i pot conduit a situacions

mes o menys equivoques . Alarcos recorre a la consciencia fonologica dels
parlants per tal de defensar el difonematisme , tot i set referit a un aspecte

diacronic : <... tal sonido palatal -[dl- se represento -s.XII- con digrafos

como tx , esto es [t]+[f]. Tambien demuestra esto que en el sentimiento de
los hablantes [ tf] no funcionaba como unidad , sino como realizacion de

dos unidades fonologicas sucesivas /t/+/f"/». "° Nogensmenys , cal dir, a
favor d ' Alarcos, que en Particle comentat - Els sons africats-, ha canviat

de parer i s'adona que hom no es pot fiar d'aquest aspecte: <<Per apuntalar

la interpretacio monofonematica Badia addueix especialment el criteri del
sentiment " dels qui parlen catala " i la confrontacio amb les corresponden-

cies que ofereixen l'espanyol i el frances . Aixi i tot, no es pot afirmar que el
recurs al sentiment del parlant sigui sempre gaire fiable»." D'altra Banda,

Badia se serveix d'aquesta mateixa consciencia del parlant per a defensar el

monofonematisme , es a dir, just la postura contraria a la d'Alarcos: «...

l'usuari torrent de la llengua no te , dins la seva commutacio quotidiana

dels sons del catala, cap element de judici que li permeti de veure que

1'africada tx es descomponible en dos fonemes : /t/+/x/; i igualment li

succeeix amb tj, que tampoc no pot entendre com a descomponible en dos

30. ALARCOS, Algunas consideraciones sobre la evolution del consonantismo catalan,

dins Estructura e Historia . Miscelanea honienaje a A. Martinet (La Laguna 1958), ps.

47-65. La ciracio es extreta de la p. 33.

31. ALARCOS, El sons africats, p. 39.
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fonemes : /t/+/j/. Apliquem , de moment , el criteri ortografic : les persons

sense cultura o que no saben gens d'escriure catala, no escriuen mai sing ch per

a representar la {tx} catalana ...; hem adduit aquest cas, veritablement tipic, per

a fer veure com l'usuari sense prejudicis no pensa, de fet, que tx sigui la

successio de /t/+/x/, ni que tj ho sigui de /t/+/j/N.

D'aquestes citacions podem concloure que es aconsellable de deixar de

Banda la consciencia linguistica dels parlants , massa subjectiva i, per rant,

inductora de punts de vista contraris.

Un altre criteri tambe extern es el de la comparacio del sistema fonolo-

gic catala amb el del castella o be del frances . El que passa en una llengua

no ha de passar d'una manera forcosa i obligatoria en una altra . Per tant,

tampoc no es valid fer una translacio automatica d'un fet de llengua en un

sistema a un altre de diferent . Pero Badia recorre a aquest argument per

justificar novament el caracter monofonematic de [tJ], tot i que s'adona

que aquest es un argument exterior . Parteix del fet que en castella [W es

acceptat com a fonema de la llengua , i que es indescomponible . I d'aqui

infereix que seria curies , i fins i tot massa curios , que paraules comunes a

les dues Ilengues s'haguessin de transcriure diferentment des del punt de

vista fonologic . Aixi, mots castellans com bocha , coche, despachar, etc.

tindrien un sot fonema /tf/, mentre que els equivalents catalans botxa,

cotxe, despatxar , etc., tindrien dos fonemes : /t/+/f/. En realitat , ell ma-

teix preveu una possible objeccio, i es que: << ...en castella no es pot descom-

pondre la ch en /t/+/x/ (simplement perque avui el so fricatiu palatal de

x no hi existeix), mentre que , en catala , la tx seria facilment descomponi-

ble en /t/+/x/, ambdos sons ( i fonemes) habituals ( i indiscutits) de la

llengua . Pero a aixo creiem que cal replicar amb el concepte d'"integracio",

tal com l'ha fet veure Andre Martinet: precisament l'existencia del fonema

/x/ i del seu parallel sonor /j/ en catala es una de les bases per a admetre

les africades corresponents /tx/ i /tj/»."

Aquest punt es important , i cal anar alerta perque s ' hi barregen dos

criteris completament diferents : el de la comparacio amb el sistema fonolo-

gic castella es d'ordre extern , ral com fa veure el mateix Badia; per contra,

32. BADIA, Problemes .... ps. 327-328.

33. BADIA, Problemes .... ps. 326-327.
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el d' <integracio» en el sistema es d'ordre intern, sistematic, tal com analit-
zarem una mica mes endavant. Ara l'unic que volem recalcar es que no es
pot salvar una objeccio fent servir un criteri de natura massa diferent. Si el
concepte d'<<integracio» pot servir com a argument per a justificar que [tJ1
remet a un sol fonema i no a dos, Ilavors no hi ha cap necessitat de recorrer
a la comparac16 amb el que passa en castella.

2.2.3. Avantatges i inconvenients de !a teoria difonenadtica de JdzJ,
/tfJ i Jd3J

La teoria difonematica dels tres africats [ dz, if, d3j es defensada basica-
ment per Alarcos i per Wheeler ; quant a Mariner , ja hem dit que tambe
s'hi decanta.

Un dels avantatges mes grans de no considerar fonemes les realitza-
cions {dz , tf, d3j es que d'aquesta manera el sistema fonologic es mes
simple pel fet de set mes reduit , objectiu al qual sempre s'ha d ' aspirar. Es a
dir, si hem quedat que [tsj es acceptat unanimament com a difonematic, la
major simetria en el sistema s'obte no prenent per fonemes els tres africats
restants , sino com la suma de /d/+/z/ en el cas de [dzj o be de /t/+/F/
per a [0 o de /t/ o /d/+/3/ per a {d31 . Ara be , aquest es nomes un
aspecte de la questib. No hem d ' oblidar que Cant Alarcos corn Wheeler
restringeixen el seu camp d ' observac16 i d'estudi al catala central , per6 es
presenten problemes de distribuci6 que no queden resolts si fem extensives
les seves conclusions a d'altres dialectes . En efecte , ja hem vist que Alarcos
tracta de la mateixa manera els quatre africats , o sia , com la suma d'un
fonema oclusiu dental i un de fricatiu alveolar o palatal , i que cita casos en
que els africats << semblen» oposar -se als fricatius tant en posicio medial
com final de paraula: potser/pucer, gats/gas, guitza/guisa , fatxa/fatxa,
vaig/baix , etc. Amb tot , constata Lambe que el rendiment funcional
d'aquestes oposicions es for4a baix i, per rant , en hoc de prendre en
consideraci6 aquestes <<aparents » oposicions , es partidari de reduir - les a la
presencia o a 1'absencia de 1'arxifonema /T/, es a dir, /T/+/s/,/z/,/f/
o /3/. Aixi les coses, i per tal d ' explicar els casos d ' africacio despres de
pausa o be darrera de consonant , ho fa prenent - los com a variants << emfati-
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ques» , es a dir , amb refor4 oclusiu . Ara be, el que afirma pel que fa a

aquest punt pot esser valid en el catala central , pero no en (' occidental.

Considera que amb la interpretacib difonematica esdeve mes senzilla la

descripcio fonologica tractada . Fins aqui hi estem d'acord , ho acabem de

constatar . Pero a continuacio justifica aquesta senzillesa en la descripcio per

rab de la distribucib molt defectiva dels hipotetics africats : n...inexistents a

inicial de significant i de siliaba darrera de consonant , i nomes possibles

entre vocals i -neutralitzacions a part- a final de significant ... Repetim

clue aquesta constatac16 serveix si ens limitem al catala central , pero deixa

de set valida si tenim en compte el catala occidental , en el qual la distribu-

ciri dels africats es, precisament , molt menys defectiva . ;Te gaire sentit

considerar « emfatica » una pronunciacio que, en catala occidental , es sem-

pre africada' Una variant emfatica s ' explica nomes i precisament per

contrast amb una altra que no ho es . Aquest fet el deixa ben pales Borras

en el seu article comentat : << La pronuncia valenciana de /f/ interior post-

consonantica es [0]. Alarcos no tracta aquesta posici6 pero, de tota mane-

ra, es facil desprendre del seu model que, almenys per al catala central, que

pronuncia fI] i, de vegades f tf}, aquesta darrera pronuncia la deu conside-

rar emfatica, de la mateixa manera clue poc ximple o del xarop . El cas de la

pronunciacio general del valencia It'll tambe podria esser considerada em-

fatica , am/s totes les reserves que suposaria una pronunciaci6 que sempre fos

emfatica». "i La situaci6 en posicio initial es similar : << Ex.: xocolata: la

pronuncia valenciana de jJ] en posicio inicial absoluta es f tf], tret d ' alguns

casos de [J]. .. En aquesta posicio sembla molt dificil d'explicar f tf} com a

suma de /t/+/f/, ni tampoc com a variant emfatica de /f/, ja que [SO no

va precedit de cap altre so ...»."

Amb aquestes dues citations de Borras ens adonem que 1'explicac16 de

Ia presencia de I'africada com a variant emfatica de la fricativa en posicio

inicial despres de pausa o en posicio postconsonantica no serveix si deixem

do limitar - nos al catala central . I Wheeler , clue concedeix molta importan-

34. ALARCos, Elf cons africats, p. 44.

35. BoRRAs, A proposit .... p. 50. El subratllar es nostre.

36. BORRAs, A proposit .... p. 49.
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cia als fets de distribucio, peca del mateix. Si en occidental es pronuncia
sempre {tJ'i'k1, amb 1'africada, no es pot parlar de variant emfatica. I a mes,
com es justifica [kotfat, [plad-30] i, amb mes rao encara, en posicio final,
{mftf], [morgtf , etc.?

La simplicitat, a la qual alludiem suara, no sempre passa per reduir els

fonemes d'una llengua a base d'eliminar-ne els considerats « hipotetics»,

sing per buscar la maxima coherencia en l'explicacio. Si, tenint en compte

les principals variants dialectals, es pot arribar a una solucio d'un major

abast, cosa que no vol dir for4osament que hagi de set unitaria, ens sentim

en l'obligacio de fer-ho. En definitiva, podem dir que en catala occidental i

en alguna zona del catala oriental -en el Camp de Tarragona, concreta-

ment-, la distribucio dels africats es diferent que en la major part del

catala oriental, i que hi tenen un rendiment mes gran, en especial [01, que

apareix en posicio inicial, postconsonantica i final precedida de consonant,

ultra en les positions medial i final absoluta, en les quals es dona l'oposicio

africada/fricativa: cotxe/coixa, mig/mix, etc., que es comuna a tot el do-

mini catala.

Una altra rao que esgrimeix Alarcos per tal de defensar la teoria

difonematica es que els fricatius sibilants {s, z, f, 31 poden donar-se com a

fonemes independents i, per tant, els sons africats es poden entendre com

la combinacio d'un fonema oclusiu i un d'aquests sibilants. Pero cal no

oblidar dos aspectes que detallarem en referir-nos a la teoria monofonema-

tica: d'una banda, cal buscar la major coherencia possible de les unitats

dins del sistema, es a dir, veure fins a quin punt poden existir correlacions

del tipus: {tJ: f :: d3: 31, etc., encara que no es pugui arribar a una cohesio

perfecta, ates que [ts] es difonematic. D'altra banda, la frequencia d'us

tambe ajuda a ascendir a la categoria de fonemes aquelles unitats que s'hi

veuen implicades. Per conseguent, tant la recerca de la coherencia esmenta-

da com la frequencia d'us van a favor de la teoria monofonematica, tal

com veurem tot seguit.

A mena de colofo d'aquest apartat, presentem on quadre on collo-

quem cada un dels africats en les diferents posicions en que pot apareixer,

cenyint-nos a 1'ambit del mot. Aixi en veurem Ilur distribucio d'una

manera grafica, cosa que ens permetra de ressaltar-hi les dificultats que hi

pot tenir el fet de cenyir-se a la teoria difonematica. Ara per ara presentem
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la situacid en el catala central , tenint en compte que els defensors d'aquesta

teoria, Alarcos i Wheeler, es basen exclusivament en aquesta modalitat

dialectal:

Distribucid sffiabica /t/ + /s/ /d/ + /z/ /t/ + /f/ /d/ + /3

0 0 0 0

1. Posicid inicial abso-

luta
(tsar ...) ( txec... )

[t-sar] [ tfek]

pot-ser at - zar cot-xe met-ge

[put-se ) [ ad-zdr )(?) [ kdtfa)(?) med-3a)( ?)

2. Posicid intervocalica

filet-s6 dot-ze despat-xar mit-ja

Rat-sd ) [dad-za)(?) [dos- [mid-3a)(?)

patfa)(?)

3. Posicid postconsonan-
0

0
0

0

tica seguida de vocal

tot-s mig

[tdt-s ) W010)

4. Posicid final absoluta
Pit-s

0 0
[pit-s]

admet-s despat-x

[odmEt-s ) [daspatJ)(?)

Fig. 1. Distribucid siliabica dels africats pel que fa a la teoria difonemati-
ca, cenyida al catala central , segons Alarcos i Wheeler.

Quant a /t/+/s/ ja hem dit que queda clar el seu caracter difone-

matic.

Pei que fa als altres tres africats , no deixa de resultar estranya la partid

entre els dos elements que componen el grup africat . Com s'expliquen

casos corn [ ad-zar), [ ddd-z;) 1, [ kdtJa), [plad-3a ) i, encara mes , [mitf) o

[despatJ)? El mateix Wheeler es conscient d'aquesta dificultat : n... Potser
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valdra la pena d ' indicar que l'argument a favor de la solucio difonematica

es menys fort en el cas de RD i [d3 ) que en el cas de [ts j i [dzj. Car mentre

/-tz/ final de morfema esta subjecte a 1'epentesi de [;o) per la regla normal,
/-tf/ i /-t3/ no sempre estan seguits d'una vocal , tot i que 1 ' exigeixen els
altres casos de /-Cf/ i /-C3/».

En el cas de /d/+/3/, ja hem vist que Wheeler replica 1 ' argument

monofonematic defensat per Badia tot aportant com exemples metge, jut-
ge, petja i heretge , en els quals el grup [d3 ) presenta indicis que es divisible
per raons morfologiques , si relacionem aquests mots amb medic , judicar,

pedal i heretic , respectivament . Tanmateix , ens preguntem fins a quin
punt son valids aquests exemples , Ilevat de petja-pedal. En efecte , medic,

judicar i heretic son cultismes , amb la qual cosa es si mes no dubtds que
puguin esdevenir del tot comparables . I, encara que consideressim valida

aquesta comparanca, fins a quin punt es significatiu un fet que to tan pocs
representants ? Com s'expliquen els altres mots que contenen [ d3), com
mitja , platja , fetge, viatge, etc.?

Per ultim , que passa si hi incorporem la distribucio dels africats en
catala occidental?

Hem de veure si la teoria monofonematica pot contribuir mes a aclarir
totes aquestes questions plantejades i resoltes d'una manera que no ens
sembla prou convincent.

2.2.4. Avantatges i inconvenients de la teoria monofonematica de (dzj,
/tfj i jd3j

La teoria monofonematica d'aquests tres africats es defensada per Ba-

dia des del catala central , i per Borras -que se centra solament en [d) i

[J]-, des de 1'occidental , el qual hi aporta alguns aspectes nous , precisa-

ment perque n'eixampla el camp d ' estudi.

Un dels inconvenients que ofereix aquesta teoria es que , en incorporar

/dz, tf, d3/ com a fonemes de la llengua , 1'inventari fonematic esdeve mes

ampli i , en consequencia , la tendencia cap a la simplicitat a la qual ha

d'aspirar Iota descripcio fonologica queda minvada . Ensems , el sistema

37. WHEELER , Els fonenies catalans ..., p. 17.
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consonantic peril en equilibri . Efectivament , si considerem que les realitza-

cions [dz , 0, d3} ho son de fonemes unitaris , i no de grups de fonemes, no

es possible d'assolir 1'equilibri que existiria si {ts} tambe es pogues tractar

com a fonema . Pero aixo ja hem vist que queda descartat , sense discussio.

En canvi , seguint la teoria difonematica , tots quatre africats tenen el ma-

reix tractament , ates que son la suma d ' un fonema oclusiu i d'un dels

fricatius alveolars o palatals , amb la qual cosa s ' afavoreix una major har-

monia en el sistema.

Badia , en fer la consideracio global de les sibilants, es ben conscient de

la manta de l'esmentat equilibri: « El fet que en la majoria de casos les

oposicions son d ' un "rendiment normal", i que en cap cas no manquen del

tot, aviat ens duria , sembla , a establir unes correlacions paral•leles perfec-

ter, rant a base de cada so amb la seva patella immediata , com de cada

parella en relacio amb totes les altres . Aixi, el catala posseiria un "sistema

ideal" de les vuir sibilants , que arrenglerariem segons aquesta figura [un

cub}... Nogensmenys , el magnific cub de les vuir sibilants no sembla pas

esser , en el catala d'avui , una realitat des del punt de vista funcional i sig-

nificatiu ...».

Amb tot , malgrat que [ ts} trenca un hipotetic equilibri de les sibilants,

ens sembla mes coherent de considerar com a fonemes /dz, tf, d3/, cosa

que permet , encara que nomes sigui en part , precisament el que preten

Badia , es a dir , buscar les maximes relations i correlacions possibles entre

totes i cada una de les sibilants i, d'aquesta manera , donar mes cohesio al

sistema . Nomes cal recordar 1'enorme quantitat d'oposicions que cita Ba-

dia a Problerrtes ... En canvi , Alarcos argumenta el contrari , cosa que fa

guanyar el sistema en simplicitat , pero perd en cohesio . Sospesant els pros i

els contres d'aquesta situacio , ens hem de preguntar quin d ' aquests dos

aspectes pot tenir un pes mes gran de cara a aportar mes Ilum a la proble-

matica dels africats . Ates que en aquest cas el principi d'harmonia en el

sistema li fa perdre cohesio , ens inclinem per 1'obtenci6 duns majors

Iligams relacionals entre les unitats fonologiques , i aixo s ' aconsegueix en

mes gran mesura amb la teoria monofonematica , a base de commutar

africats per fricatius : cotxe/coixa , assetjar/assajar, etc.

38. BADIA, Problemes ..., ps. 311-312.
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Pero encara hi ha mes. En referir-nos a la teoria difonematica hem

constatat que no permet d'explicar prou satisfactoriament el que ocorre en

d'altres zones dialectals fora de la del catala central . Borras hi aporta nous

aspectes des de la teoria monofonematica , introduint la comparacio entre

{f} i [tf} quant a llur distribucio , ja que es diferent en catala occidental, en

el qual , per exemple , W inicial del catala oriental hi es pronunciat sempre

[4J]. I el mateix ocorre en posicio interior postconsonantica seguida de

vocal . En posicio intervocalica i final , en les quals tant pot apareixer [tj]

corn [f}, encara esdeve mes dificil d ' aplicar el model d'Alarcos, es a dir,

considerar [4J}=/t/+/f/. D' altra banda , el model de Badia explica les

positions intervocalica i final per commutacio . Exs.: cotxe /coixa , mig/mix.

Pero deixa sense resoldre d ' una manera convincent per als altres dialectes la

posicio inicial absoluta , igualment pel fet de cenyir-se al catala central. La

posicio interior postconsonantica, ni ran sols 1'esmenta . A la sintesi de

Particle de Borras ja hem vist que com a solucio proposa la formulacio

d'una neutralitzacio de /f/ / /tf/ en les positions inicial i interior post-

consonantica . A 1'arxifonema resultant , /f/, li confereix dues variants

diatopiques , 011 [0f1, que corresponen aproximadament a catala oriental i

a catala occidental.

De tot el que acabem d'exposar es despren que la teoria monofonema-

tica comporta un inventari de fonemes mes ampli , pero com a contraparti-

da la cohesio de les diferents unitats es mes gran i , ensems , permet d ' expli-

car la seva distribucio no solament en catala central sing a la resta del

domini catala.

A continuacio , tal com hem fet per a la teoria difonematica , presentem

un quadre equivalent a aquell , pero des de la perspectiva monofonematica,

per tal d'observar-ne graficament les diferencies . De moment , seguint la

teoria exposada per Badia , ens basem en el catala central; a continuacio

oferirem dos esquemes mes: en el primer afegirem els fonemes fricatius

palatals , /f/ i /3/, per tal de veure en quins casos hi ha oposicio fonologi-

ca i en quins no, respecte a /tJj i /d3/ i, finalment , en presentarem un

altre en el qual compararem la distribucio i l'oposicio d ' africats i fricatius

en catala oriental 1 occidental.
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Distribucio sil•labica /t/ + /s/ /dz/ /tff/ /d3/

0 0 0 0
1. Posicio inicial absoluta ( tsar ...) ( txec...)

[tsar} [^i k}

pot-ser atzar cotxe metge

2. Posicio intervocalica [put-se} [adzar} [ko4Ta} [media}
Iles-so dotze despatxar mitja

[Xat-so} [dodza } [daspacfa} [mid3a}

3. Posicio postconsonan-
0

0
0 0

tica seguida de vocal

tot-s mig

[tot-s} [mI f}

4. Posicio final absoluta pit-s 0 despatx 0

[pit-s} [daspatf}
admet-s

[admgt-s}

Fig. 2. Distribucio sillabica dels africats pel que fa a la teoria monofonematica,

cenyida at catala central, segons el model de Badia.

El primer que ressalta en aquest quadre , respecte at que reflecteix la

teoria difonematica , es la separacio entre l'africat alveolar sord, compost de

dos fonemes , i els altres , els quals son tots tres fonemes unitaris. Per tal de

visualitzar-ne la diferencia , posem una doble barra de separacio entre el

primer 1 els restants africats i, a mes, expressem graficament el difonema-

tisme del primer indicant la suma de les dues unitats que el componen,

/t/+/s/, enfront del monofonematisme de les altres , cada una de les

quals es considerada un sol fonema i, per tant , indivisible.

Tot seguit oferim un altre esquema , encara restringit at catala central,

en el qual afegim els dos fonemes fricatius palatals , /f/ i /3/, per tal
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d'observar en quines positions dins de la paraula es troben en relacio

d'oposicio amb els respectius africats , es a dir , amb /61 i /d3/:

Distribucio sillabica /t/ + /s/ /dz/ /tf/ /f/ /d3/ /3/

no o sicio no o sicio

1. Posicio initial 0 0 0 xicot 0 Jove

absoluta ( tsar ...) ( txec ...) xec) gerani

opo icio opo icio

2. Posicio pot-ser atzar cotxe coixa assetjar assajar

intervocalica dotze fatxa faixa botgeta bogeta

llet-so guitza

3. Posicio postcon - no o sicio no o sicio

sonantica segui- 0 0 0 panxa 0 penjar

da de vocal torxa

opo icio

4. Posicio final tot-s mig mix

absoluta pit - s
0

mareig mereix
0 0

admet-s

Fig. 3. Distribucio sil-labica dels africats segons la teoria monofonematica, en

comparacio amb els fricatius /f/ i /3/, en catala central.

Aqui prescindim de la transcripcio fonetica, que )a hem presentat en

els dos quadres precedents , per no fer mes feixuga aquesta presentacio.

Tanmateix , hi recorrerem sempre que sigui necessari , per tal d'ajudar a

aclarir algun punt que pugui quedar poc clar nomes amb l'ortografia.

Ensems , i per tal de no complicar mes aquest quadre , prescindim de

l'oposicio /dz/-/z/, d' altra banda d'un rendiment molt baix . Badia, a

Materials, diu que tan sols n'ha trobat dos exemples en posicio intervocali-
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ca: guitza/guiza i dotze /dosa . A les altres posicions , no hi pot apareixer el

fonema /dz/. Encara dues observacions mes: 1) en posicio initial, poseur

entre parentesi 1'6nica possible oposicio , txec/xec, que no deixa d'esser

falsa aces que txec es un mot estranger ; 2) en posicio final, no son possibles

ni /d3/ ni /3/, per cal corn son neutralitzats pels fonemes sords correspo-

nents.

Salvant aquestes exceptions , es facil d ' observar que nomes es dona

l'oposicio entre africat/ fricatiu en posicio intervocalica o final -en el cas

dels sords -. Es a dir, hi podem confrontar exemples del tipus cotxe/coixa,

assetjar/assajar, mig/mix..., perque Cant hi apareix /4f/ com /f/ quant

als fonemes sords , i /d3/ i /3/ per als sonors , exceptuant a final de mot en

el cas d ' aquests ultims.

En les positions inicial i postconsonantica no hi ha oposicio , senzilla-

ment perque /kJ/ i /d3/ no hi apareixen mai com a fonemes -Ilevat de

Ixec i derivats -. Pero precisament aqui sorgeixen els problemes si deixem

de limitar -nos al catala central i eixamplem les fronteres a tot el domini

linguistic, tal com ho planteja Borras . Recordem que Alarcos , des de la

teoria difonematica , explica la possible pronuncia {tfik5t}, en catala cen-

tral, com a emfatica , pero des de l'occidental no to gaire sentit. D'altra

Banda, Badia, des de la teoria monofonematica , nega igualment entitat

fonologica a /tf/ i a /d3/ en posicio initial i postconsonantica , on nomes

es pollen donar com a realitzacions emfatiques o dialectals.

Es fa necessari , per tant , de comparar el comportament 1 la distribucio

dels africats i fricatius en catala oriental i occidental , a partir del que

proposa Borras per a aquest ultim. Nosaltres hi incorporem els sonors

/d3/ i /3/ -dels quals prescindeix Borras-, per tal de donar- ne una visio

mes completa.

Aixi, presentem un ulrim quadre on queden paleses les diferencies

entre els dos grans blocs del catala:

39. BADIA , Problemes ..., ps. 281-282.
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Primer de tot hem d ' aclarir que la presentacio dialectal es feta grosso

modo, sense entrar en details quant a diferencies subdialectals . Volern clue

la descripcio sigui al mes senzilla possible , dintre de la complexitat que ja

comporta . Pero precisament per aixo hem de comentar algun aspecte que

pot quedar poc clar en el quadre, i es podria interpretar erroniament.

Vegem-ho : en referir -nos a 1 '« oposici6 entre els fonemes sonors /d3/ i

/3/>> hem posat dos asteriscs , Fun situat al catala oriental , i l'altre a

l'occidental . Amb el primer volem remarcar que, dins del catala oriental,

en queda exclos el Camp de Tarragona pel que fa a les positions initial i

postconsonantica, es a dir , precisament alla on no es dona l'oposicio entre

/d3/ i /3/, ja que al Camp de Tarragona es fa l'africacio en [d3), com en

la major part del catala occidental , mentre que a la resta del catala oriental

la pronuncia es {3}. Per contra , en posicio intervocalica aquesta oposicio es

vigent Cant en oriental com en occidental , Ilevat del valencia. Amb el segon

asterisc indiquem que, dins del catala occidental , l'apitxat el deixem de

Banda , atesa la seva peculiaritat . Es a dir , el catala occidental , en posicio

intervocalica , fa l'oposicio /d3/-/3/: assetjar/assajar, menys en valencia,

clue africa el so fricatiu , [ asad3ar ], Si n'exceptuern l'apitxat , que, a mes

d'africar-lo , 1'ensordeix , [ asatfar].

Si comparem les diferents positions dins de la paraula en els dos grans

blocs dialectals del catala , no oblidant totes les exceptions a que acabem

d'al•ludir , veurem facilment que hi ha oposicio entre /tJ/ i /f/ o entre

/d3/ i /3/ en posicio intervocalica i final (per als sords ), i no n'hi ha en

posicio inicial i postconsonantica. Centrem ara 1'atenci6 precisament en les

diferencies que ocorren entre catala oriental i catala occidental. Corn be

assenyala Borras , el problema rau en les positions initial i postconsonanti-

ca, en les quals no hi ha coincidencia per als dos blocs dialectals . Simplifi-

cant i eliminant les exceptions, el que en catala oriental es manifesta corn a

{J) o com a [3J , en catala occidental ho fa corn a t o] o com a [d3)

respectivament , i cap d ' ells no to un element opositor . Per tant, podem

considerar que [J] o [t]] i [3J o {d3) son variants diatopiques dels arxifone-

mes /J'/ 1 131 respectivament.
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Expressem-ho tambe graficament:

1. Fricatiu i africat sords en catala oriental i occidental:

catala oriental

{^f] catala occidental

fonemes arxifonema realitzacions

(en posicio initial

i postconsonantica)

2. Fricatiu i africat sonors en catala oriental i occidental:

[31 - catala oriental

{d31 - catala occidental

fonemes arxifonema realitzacions

(en posicio inicial

i postconsonantica)

Fig. 5. Neutralitzaci6 de les oposicions /f/-161 i /3/-/d3/ en posicio
inicial i postconsonantica, i llurs diferents variants diatopiques.

Aquesta soluci6, evidentment modificable, creiern que almenys pot
explicar prou satisfactbriament les diferencies diatopiques, negligides per
Alarcos des de la teoria difonematica i alFludides nomes de passada per
Badia des de la teoria monofonematica, a les quals no concedeix trial, pero,
valor fonologic, en gran part perque tambe se cenyeix al catala central.

Ara be, aqui no s'acaben els problemes. Algu ens pot objectar: tot el
plantejament que acabem d'oferir, ,no es possible de considerar-lo des del
difonematisme, no a base de prendre [01 de [Jik5t], per ex., com a variant
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emfatica de [f] de [fik5t], com defensaria Alarcos , sing a base d'oposar

/t/+/J'/ a 0 +/f/? Aixb ens duu a haver de fer referencia al concepte de

commutacio , tal com va set tractat per Trubetskoj i per Martinet.

2.2.5. La commutacio , argument sufficient?

Martinet, a Un ou deux phonemes?, parteix de les sis regles que dona

Trubetskoj per a decidir el valor fonematic o no dels grups de sons i hi

aplica el metode de la commutacio. Afirma que: <dos sonidos sucesivos no

representan con certeza dos fonemas distintos mas que en el caso de que

ambos scan conmutables, es decir, si se puede obtener una palabra diferen-

te sustituyendolos poi otro sonido».4" Recorda que es important de tenir

present que la commutacio es absolutament valida si es fa amb zero, la

qual cosa vol dir que un fonema no sols es pot oposar als altres que

componen el sistema, sing tambe a l'absencia de cada un d'ells. A partir

d'aquesta proposta, analitza de quina manera s'ha d'aplicar la commuta-

cio per tal de resoldre si un grup de dos sons constitueix un o dos fone-

mes.

Traslladant-ho al catala, mirem si es possible de commutar les dues

parts de [tf] per d'altres elements, tot comprovant que aixo comporti un

canvi significatiu. Si commutem la segona part de [tJ] a la paraula cotxera

[kutfer-,)] per [r], obtenim un significat, cotrera (?), que admetem com a

valid tot i que som conscients que potser no es gaire ortodox, ja que al

DCVB nomes hem trobat cotrer (= <administrador de confrariao, usat a

Manresa). Tanmateix, creiem que no es fer cap gran tort si ens permetem

la Ilibertat de fer-ne el femeni, cotrera, per analogia amb 1'exemple del

qual hem partit, precisament. Cotxera, entre d'altres significats, vol dir <la

mullet del cotxer» (Fabra). D'altra banda, si a cotxera commutem la

primera part tambe per [r], tindrem corxera [kurfera], existent en la nostra

llengua sense cap mena de dubte. Pero encara ens queden una tercera i una

quarta possibilitats, vistes des d'una interpretacio difonematica de [tJ],

consistents a commutar Fun o 1'altre element per zero, amb la qual coca el

40. Un ou deux phonemes?, p. 113, a la versio castellana (cf. nota 20).
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resultat es cotera [kutOeraJ , si oposem [17 a 0, o be coixera [kuOfera], si
oposem [t] a 0.

Ho podem representar graficament:

1. [kutraJ - cotxera 2. [kugera} - cotxera
[ku era} - cotrera4 ' [ku era} - corxera42

3. [kutfJera] - cotxera 4. [kuaera} - cotxera
[kut g era} - cotera [ku fera] - coixera

Amb aquesta exemplificacio , i seguint la proposta de Martinet de reco-
neixer dos fonemes en un grup de dos sons nomes en els casos en que ambdues
parts siguin commutables amb un altre fonema o be amb 0 , pot semblar que
se'n van per terra tots els arguments que hem esgrimit fins ara per tat de
defensar el valor monofonematic de [tJ], i tambe de [dzj i [d3].

Martinet , a Particle alludit, ho exemplifica en nombroses Ilengues,
entre les quals es troba el castella . Segons ell , en aquesta Ilengua [ifi es un
sol fonema , ja que nomes n'es commutable la segona part . Cita corn a
exemple ocho [otfo}, i l'oposa a otro [ otro} , pero amb la primera part no pot
fer el mateix , ja que [f} nomes apareix com a segona part de [;f], i prou.
Badia, que ja hem vist que entre els arguments per a justificar el caracter
monofonematic de [kJ] se serveix del de la comparacio amb el castella,
aplica la tesi de Martinet, sense mes , at catala , quan de fet les commuta-
cions funcionen d'una manera diferent.

Tornem, doncs , a les quatre commutacions que hem exemplificat a
partir de cotxera. Analitzant- les des de la perspectiva que proposa Martinet
per tat de decidir si un grup de dos sons constitueix un sol fonema o be dos
de diferents , ens veiem obligats a fer dues observacions.

41. Exemple del mateix tipus que el citat per Martinet a Un on deux phonemes?,
aplicar al castella: ocho/otro.

42. Exemple citat per Alarcos a Eli sons africats, p. 44.
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En primer lloc, ens preguntem fins a quin punt son equiparables les

dues primeres commutacions exemplificades, es a dir, to el mateix caracter

cotxera/cotrera que cotxera/corxera? Com que la paraula sobre la qual hi

ha discussio es cotxera, ja que hem d'esbrinar si [4J] correspon a un sol

fonema o be a on grup de dos fonemes, de moment observem quines

diferencies hi pot haver entre paraules del tipus corxera o be cotrera. Salta a

la vista que la distribucio silFlabica es del tot diferent en aquests dos mots.

Aixi com a corxera el primer so del grup [rf] tanca sil•laba i el segon obre la

seguent, [kurfera], al grup [tr] els dos sons han de pertanyer forcosament

a la mateixa silHlaba, [ku-trera], ja que es tracta d'«oclusiu + liquid», que

constitueixen sempre grup de dos fonemes (prat, brut, plat, blau, tros,

drag, cristall, grin, cloure, gla...), i tambe el labio-dental [f] + liquid (fre,

flama...).

Si ara ens fixem novament en la paraula cotxera, i comparem [tf] amb

[rJ] i [tr], ens hem de preguntar si funciona com [rf] o be, al contrari, com

[tr]. Vegem-ne les dues possibilitats:

a) [W funciona com [rf]:
corxera [kur-fera],
cotxera [kut-fera], enfront de
cotrera [ku - trera].

b) [0J] funciona com [tr]:
cotrera [ku- trera],
cotxera [ku -tfera], enfront de

corxera [kurfra].

En el primer cas, cotxera es tractat com corxera, seguint 1 ' exemple citat

per Alarcos (cf. nota 42). Per rant , el so oclusiu [ t] es troba en posicio

implosiva , tanca sil •laba, i el so fricatiu [f] obre la seguent . Reproduim

literalment els mots d ' Alarcos: «Caldria tenir en compte , encara que siguin

poc nombroses , d'altres commutations que, segons sembla , Badia no ha

aces : aquelles en que l'element implosiu `T/ es distintiu respecte a d'altres

unitats consonantiques que poden apareixer davant dels fonemes fricatius.

Em refereixo a parelles com ara cotxera/corxera , betzol/benzol, petjar/
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petjar ... Aqui es evident que els elements [ r] o [n} exerceixen la mateixa
funci6 final de sfllaba que en els altres casos exerceixen [ t, d] »."

Dissentim d'Alarcos en aquest punt , pel fet que separa en dues sillabes

els sons africats . Aquests consten de dos moments , es cert , el primer

oclusiu i el segon fricatiu , pero tant l'oclusi6 com la fricacio son momenta-

nies , i la seva duraci6 no es pas mes gran que la d'un so oclusiu o fricatiu.

Per aquesta ra6, no son separables en dues sil1labes la part oclusiva i la part
fricativa, sing que han de formar part d'una de sola , i la seva durada es
menor que la del grup [tr ], ja que acabem de constatar que equival a la de
qualsevol so simple . Es per aquest motiu que Badia presenta commuta-
tions entre [ 011 [t] ( metxa /meta , butxaca /butaca , botxi/boti.. .) i entre [tJ}
i U] (fatxa/faixa, cotxe/coixa , fatxada/fatxada...), pero sense considerar

que una de les parts de [tf} s'oposa a zero , precisament perque ell defensa

que aquest so constitueix no dos, sin6 un sol fonema . I tambe per aquesta

rao no to en compte oposicions com les citades per Alarcos (cotxera/

corxera ...), que deixen de tenir sentit si recordem que els sons africats no es

poden repartir en dues siilabes . Pero Alarcos encara va mes enlla per tal de
demostrar que [t) i [fl son fonemes diferents ( i tambe [d] i [ z], i [d] i {3}),

servint-se precisament d'oposicions com cotxera /corxera : << En elles exis-

teixen per a les sibilants dels grups interns les mateixes alternances entre

africada i fricativa que hem assenyalat reiteradament per als fonemes frica-

tius postconsonantics ; els segons significants de cada una d'aquelles pare-
Iles poden articular -se alternativament com a [kurfera }-[ kurt,Jera},

[bonz5l]-[bandz5l ), [ppp3dJ-[p3,pd3a}»."

0 sia que els fonemes fricatius es poden realitzar corn a africats quan es

troben darrera de consonant . I d'aquf dedueix que [6, dz , d.31 en els

exemples adducts -cotxera , betzol, petjar- s'han d ' interpretar <<com a
variants dels fonemes /f, z, 3/ precedits de consonant , en aquest cas

1'arxifonema /T/>>.

Una mica mes avail afegeix : << Si en [kurtfera} interpretem fonematica-

ment /kURJerA/, no hi ha cap motiu per a no interpretar paral-lelament

[kutfera} com a /kUTferA/">>... "

43. ALARCOS, Els sons africats, p. 44.

44. ALARCOS, Eli sons africats , p. 44. Transcrivim els exemples seguint l ' AFI, i no

tai corn ho fa Alarcos , per tai de no barrejar dos tipus diferents de transcripcici.
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Es aqui on creiem que Alarcos estableix un fals paral•lelisme, el qual, at

seu torn , ens reforca en la postura que estem defensant , es a dir, en el

monofonematisme d'aquests africats . Estem d ' acord que [ kurtfera} es pot

interpretar com a variant emfatica de [kurfera }, pel que fa a la modalitat

barcelonina , pero aixo deixa de set valid per at catala occidental i per a

d'altres contrades de 1'oriental . No es correcte inferir d ' aquest fet que

[ku^Jera} s ' hagi d'interpretar fonematicament com a /kUTferA/. En reali-

tat, els dos exemples son diferents : a [kurtfera }, tenim {r} at final de la

primera sil •laba i [0] at principi de la segUent , i si fos el mateix exemple

pert sense l ' africacio de [f}, passaria el mateix , [ r} tancant stilaba i {f}

obrint la seguent . Llavors , per que a [kutfera} parteix [ tf} en dues siflabes?

Per que fa equivaler el so oclusiu [ t} de [kf] a [r] del grup [rf}? Precisament

la possibilitat d'africacio de [f} en [tf}, sigui per emfasi , sigui com a variant

dialectal de 1'arxifonema /f/ en posicio postconsonantica demostra que

[;fl no es pot escindir 1 fer que cada una de les seves parts pertanyi a

sil-labes diferents . Si a ningu no se li ocorreria de partir *[ kurtJera}, per

que s ' ha de fer amb [kutfera}? Recordem que el catala occidental pronun-

cia sistematicament [kortfea], amb la qual coca tenim un nou argument

per a manrenir [ tf} dins la mateixa sil •laba. El que no tindria sentit es

donar- li un tractament en posicio postconsonantica i un altre de diferent en

posicio intervocalica. Per rant , cotxera el dividim [ku-tfera} i, des d ' aquesta

perspectiva , podem afirmar que es troba mes a prop de cotrera [ku-trera}

que de corxera [kurJera].

Tanmateix , una mica mes amunt hem apuntat que cotrera i cotxera

rampoc no son del tot equiparables , no solament a causa de la diferent

durada de [trj enfront de la de [ 0], sino Lambe perque en catala occidental

Aquest ultim apareix d ' una manera sistemarica en posicio postconsonanti-

ca, on no to cap explicacio el diforternatisme de [d].

Aquest fet ens porta a la segona observacio que voliem fer. Si realment

[rJ] funciona com qualsevol so simple, -son valides les dues ultimes com-

mutacions que hem presentat it l'inici d ' aquest apartat , seguint el model

proposal per Martinet , es a dir , [ku>fera}/[ kutOera} o be [kutfera]/

[kuO.Jera] ? Aquestes oposicions impliquen la idea de difonematisme , preci-
sament per la presencia de zero . Pero, no es mes adequat , despres de tots
els aspectes que hem vist , considerar aquestes oposicions des del
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monofonematisme, com fa Badia en oferir commutacions del tipus cotxe-

ra/cotera o cotxera/coixera? Aqui el signe zero no hi es, purament perque
[t17 es pres per un fonema simple, indescomponible. Aixi com ningu no

discutira que {tr) es un grup de dos fonemes, ens preguntern si es tan

evident com pot semblar a algu que tambe ho sigui [W. De fet, els punts

que hem anat argumentant van a favor del seu monofonematisme, i tambe

de (dz) i de [d3):

a) els africats no es divideixen en dues si1•labes; b) la seva durada es

equivalent a la d'un so simple; c) la presencia sistematica de (1) en posicio

postconsonantica en catala occidental corrobora que no es pot fer pertanyer

el seu moment oclusiu i el fricatiu a sff•labes diferents, i que no to sen-

tit, dins la mateixa si1•laba, de considerar-los dos fonemes a part

(*f kur-t/Jera}).

Nogensmenys, que ha passat en aplicar la prova de la commutacio a

1'exemple citat al principi d'aquest apartat? Seguint Martinet, )a hem vist

que es possible de commutar cada una de les parts de [tJ'}, sigui la segona

per [r] (=cotrera) o be per zero (=cotera), sigui la primera Lambe per zero

(=coixera). Si aqui prescindim del cas de corxera es per les raons que

acabem d'exposar. D'aquest panorama hauriem de deduir que {4J} es

difonematic i, en canvi, hem anat trobant raons per a defensar la postura

contraria. Acabem de veure que cotxera i cotrera tampoc no son del tot

equiparables, ja que no funcionen igual ni, segurament, son commutables

cotxera i cotera o be cotxera i coixera, si s'hi fa intervenir el signe 0.

Es en aquest moment que ens preguntem fins a quin punt la commu-

tacio es un argument suficient i prou convincent per ell sol per a decidir el

valor difonematic o monofonematic d'uns sons determinats. Per a Marti-

net la prova de la commutacio es decisiva. I aixi l'han anada aplicant els

diferents linguisces que s'han ocupat del tema dels africats, pero el cert es

que els resultats arriben a set absolutament antagonics. Alarcos es defensor

del difonematisme de [dz, tf, d3}, i tambe Wheeler i, en certa manera,

Mariner; en canvi Badia i Borras defensen llur monofonematisme. Ara be,

creiem que es molt significatiu que taut Badia com Alarcos facin al•lusio al

fet que determinades commutacions de que se serveixen no valen per a

decidir el caracter monofonematic o difonematic dels africats. Badia ho

deixa implicit en comentar, a partir dels materials de commutacio que
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addueix , les oposicions /tf'-/t/ i /tf/-/f/ i despres de citar-ne exemples

com metxa/meta , butxaca/butaca ; fatxa/fatxa, cotxe/coixa , etc.: « Pero

aquestes oposicions no permeten pas d'inferir que /tf' sigui descomponi-

ble en /t/+/f/... Sobretot perque, com direm a continuacio , no hi ha mai

relac16 significativa entre els membres en oposicio ».'S Alarcos es planteja el

mateix problema d'una manera mes oberta i clara, replicant les tesis de

Badia: n ... En commutations com cotxe/coixa /koTfA/-/kofA/ se substi-

tueix tot el grup per un so! fonema i no valen per a decidir si [tJ] es /Tf/ o

un fonema tinic . Es com si en oposar patro a peto /pAtRo/-/pAto/

deduissim que el grup /tR/ era monofonematic . Ja diu Badia, Problemes,

ps. 316-317, que " aquestes oposicions no permeten pas d'inferir que /tf/

sigui descomponible en /t/+/f/". Pero tampoc que sigui indescomponi-

ble>>.

Alarcos no accepta les commutations de [dz] i [z], de [tJ] i [f], de [d3] i

[3], etc . perque parteix de la idea que [ dz, tf, d31 son difonematics; per

contra, hem vist que Martinet se serveix d ' aquestes commutations precisa-

ment per a defensar aquest mateix caracter difonematic , fent-hi intervenir

!'oposicio amb 0; Badia les admet com a valides, pero des d'un altre angle,

ja que creu que aquests sons constitueixen un so! fonema i, per tant, es el

mateix oposar [dz] a [z] que, per exemple, [ I] a [z], ja que es tracta

d'oposicio univoca , d'un fonema a un altre fonema, i no de dos fonemes a

un de sot . D'altra banda , ja hem observat com autors diferents es valen de

tipus de commutacions diferents: Alarcos, cotxera/corxera , Martinet, cot-

xera /cotrera , Badia, cotxera/cotera/cotxera, etc.

Despres de tot el que acabem d'exposar , tornem a formular la pregun-

ta que dona titol a aquest apartat, , la commutacio es un argument sufi-

cient per a determinar , en el cas dels africats , But valor difonematic o

monofonematic ? I la resposta sembla prou clara: si be creiem que es

necessaria , tambe queda pales que, segons com es faci servir , pot portar a

resultats oposats. Per tant , direm que si a la commutacio, pero no tan sols a

la commutacio . En realitat , hem exposat d'altres arguments que ens han

anat fent decantar cap a la defensa del monofonematisme de [dz, tf, d3] (el

45. BADIA , Problemes..., p. 327.

46. ALARCOS, Eli sons africats, a la nota 12, p. 39.
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seu funcionament en catala occidental, la seva naturalesa fonetica, la distri-
bucio sil•labica, i tambe la prova de la commutac16).

Ara be, per a acabar de donar pes a la teoria que defensem, ens falta
al-ludir a un concepte que introdueix el mateix Martinet, el d'aintegracio
fonologica)).

2.2.6. El concepte d'Hintegracio fonologica»

Martinet es refereix a les oposicions integrades en una correlacio o en
un feix de correlacions considerant que son molt mes estables dins del
sistema fonologic d'una llengua que no pas aquelles que no en formen part
o que les relations que puguin existir entre un fonema d'una correlacio i un
altre fonema que no pertanyi a cap correlacio ." Com mes elements interre-
lacionats hi hagi dins del sistema , aquest tindra una major cohesio i una
mes gran simetria . Tot linguista aspira a assolir aquestes caracteristiques en
el sistema que descriu , sense oblidar el de la simplicitat . Pero de vegades
s'ha de sacrificar aquesta a canvi d ' aconseguir una major cohesio. En
referir-nos als avantatges i inconvenients tant de la teoria difonematica
com de la monofonematica de {dz , 6, d3] (cf. §§ 2.2.3. i 2.2.4., respectiva-
ment ) ja hem vist com determinats autors , basant -se en el difonematisme,
prefereixen d'eliminar els presumptes fonemes /dz, 6, d3/ i obtenir, aixi,
un sistema mes simple . Nogensmenys , com que nosaltres defensem que no
son difonematics sing monofonematics , hem d'observar com s ' integren en
el sistema consonantic catala . Es evident que s'estableixen diferents tipus
de relacions 1 oposicions entre les sibilants , pero des del punt de vista
funcional ens trobem amb un entrebanc i un buit important , i es que [ts]
no pot set considerat monofonematic (tf. § 2. 1.). Aixi les coses , el «sistema
ideal )) de les vuit sibilants en catala a que aliudeix Badia com a hipotetic
queda sense poder-se realitzar . Es a dir, podem establir una serie de corre-
lacions entre les sibilants , pero sempre quedaran coixes i asimetriques per
mor del caracter difonematic de [ts] . Des del punt de vista funcional, alla

47. MARTINET, Economie des changements phonetiques. Traite de phonologic diachro-
nique (Berna, Eds. Francke, 1955), ps. 79-80 i 98-99.
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on correspondria el Iloc a l'hipotetic */ts/ ha de quedar butt, la qual cosa

produeix un desequilibri en el sistema:

0 cJ' dz d3 0 dz tf d3

::- ,obe -..-..-..-

s z 3 s z f 3

0:t,J' dz:d3

o be .. , etc.

t d

Malgrat aquesta asimetria que presenta el sistema , el fet que es puguin

establir correlacions com les que acabem d ' assenyalar entre les sibilants i

amb les denrals fa refor4ar la idea que [dz, tf, d3} son realitzacions de

fmemes simples . Nomes cal recordar algunes de les moltes oposicions que

aporta Badia a la part de Materials dins Problemes...:

bitzac/bitxac; /dz/-/d3/: atzurat/adjurat; /dz/-/f/:

atzar/eixart; /dz/-/3/: atzerola/aterola; /dz/-/s/: esbotza/ esbossa;

/dz/-/z/: guitza/guisa; /dz/-/t/: tretze/ treta.

/4J/-/d3/: botxa / botja; /;f/-/f/: fatxa/faixa; /tf/-/3/: fatxa/faja;

/rf/-/s/: botxi/ boci; /1f/-/z/: catxa /casa; 161-/t/: butxaca /butaca.

/d3/-/f/: fetge/feixa; /d3/-/3/: assetjar/assajar ; /d3/-/sl: mitja/

missa ; /d3/-/z/: sitja/sisa; /d3/-/t/: botja/bota.

A partir d' aquestes oposicions , se'n poden trobar tambe de mes de dos

membres , que confirmen les correlations que hem establert: botxa / botja/

boixa /bossa /bota ; catxa /caixa /caca /casa /cata ; fetxa /fetge /feixa/

Jeta; fatxa /faixa /faja /fase.

Vistes totes les oposicions i correlations que acabem de citar , ultra les

moltes que deixem d ' anomenar , creiem que en aquest cas adquireix priori-

tat la recerca de cohesio dins del sistema, encara que no pugui ser total, per

sobre de la simplicitat.

Per acabar , volem aliudir encara al concepte de frequencia d'us dels

africats , que Lambe corrobora la seva « normalitat » dins del sistema i, per

tant , el seu comportament com a fonemes units . Els africats tenen un

rendiment normal dins la llengua, tal com assenyala Badia: aVoldriem
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posar en relleu el valor especial de les oposicions entre sibilants. El lector ja
deu haver observat 1'interes que hem tingut a exemplificar aquesta mena
d'oposicions. Aixo ens autoritza a reiterar que els materials de commutacio
de sibilants corresponen a oposicions d'un "rendiment normal" (llevat dels
casos de ts, que ja hem vist que no tenia valor de fonema...)».''"

Martinet es refereix igualment a la frequencia d'aquests sons i els
atorga la categoria de fonemes unics, precisament per 1'us normal que se'n
fa: <<Esto lleva, por otra parte, a considerar el problema de la interpretation
monofonematica desde el punto de vista de la frecuencia, que, desde
luego, no podria set un criterio tan claro y decisivo como el test de conmu-
tacion, pero que podria completarle con provecho..., podria decirse que
tienden a comportarse como fonemas unicos aquellos complejos que tienen
la frecuencia, es decir, el valor informativo, de fonemas unicos»."

La integraci6 de /dz, t, d3/ en el sistema fonologic catala, ateses les
oposicions i les correlations que s'hi creen, i el seu rendiment normal, pel
que fa a la frequencia d'us, contribueixen una vegada mes a demostrar el
valor de fonemes unics que els hem atribult.

3. CONCLUSIONS

Despres de tot el que hem anat comentant i elaborant a partir dels sis
articles que ens han servit de base per a estructurar el present treball,
podem establir les conclusions que segueixen:

1. El so [ts] no es la realitzacio d'un fonema unitari, sing la realitzacid
de la suma dels dos fonemes /t/ i /s/, ates que, en la majoria de contextos
on to floc, s'explica per raons morfologiques com a /t/ + /s/.

2. Els sons [dz], [tf] i {d3], per contra, els considerem amb caracter
monofonematic, es a dir, com a realitzacions dels respectius fonemes /dz/,
/f'/ i /d3/.

48. BADIA , Problemes ..., p. 326.
49. MARTINET, Un ou deux phonemes.?, p. 124, a la versio castellana (cf. nota 20).
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Hi ha diverses raons que ens han portat a considerar-los corn a
tals:

2.1. El fet de prendre en consideracio les diferents variants dialectals
en el tema que ens afecta porta a haver de modificar la concepcio que se'n
tenia des d ' una perspectiva mes limitada , generalment basada en el catala

central . En occidental , els fenomens d'africacio hi son molt mes frequents i,
per tant , deixa de set valid l ' argument que esgrimeix Alarcos segons el

qual l'africacio de /f/ en posicio initial o postconsonantica s'explica, sen-
zillament , per emfasi . Borras , amb el seu plantejament , permer d ' aclarir
mes la situacio , ja que n ' amplia el camp d'estudi. Aixi, el fet de tenir
presents les principals variants dialectals del catala ens ha dut , juntament
amb d ' altres factors , a defensar la teoria monofonematica dels sons
tractats.

2.2. Cal eliminar els criteris externs, que no depenen del sistema
fonologic de la llengua . Recorrer a la consciencia dels parlants per a deduir
el caracter difonematic o monofonematic dels africats no es valid, ja que
pot conduit a postures contraries, tal com passa amb Alarcos i Badia.

Tampoc no serveix comparar el que succeeix en dos sistemes fonolo-
gics diferents . No es pot deduir que [dz , 6, d3] son monofonematics pel
simple fet que ho siguin, per exemple, en castella. Cada sistema to la seva
propia estructuracio interna, unica a la qual hem de referir-nos.

2.3. Un dels avantatges mes grans de considerar com a difonematics
els tres sons esmentats es que llur tractament queda equiparat al de
[t}+[s], amb la qual cosa s'aconsegueix una major simetria i simplicitat en
el sistema . Pero aixo deixa de set cert si tenim en compte no tan sols el que
ocorre en catala central , sing tambe en els altres dialectes . La distribucio
dels africats no coincideix en la major part del catala oriental , d'una banda,
i en occidental i en el Camp de Tarragona , de 1'altra, ja que en aquestes
darreres zones es molt menys defectiva . Si en occidental es pronuncia
sempre [4fik}, no es pot parlar de variant emfatica . Endemes, ecom es
jusrifica la partio [ kotfa} i, encara mes, en posicio final, fmft-JI ? Abatis
que la simplicitat , cal buscar la coherencia en el sistema , que abraci les
principals variants dialectals.

2.4. La teoria monofonematica d'aquests tres sons to l'inconvenient
que amplia 1'inventari de fonemes i , a mes, el sistema consonantic perd en
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equilibri , ja que [ts] es la realitzacio de la suma de dos fonemes , mentre

que [dz , tf, d3] son realitzacio de fonemes unitaris . Pero en canvi permet

d'aconseguir - hi una cohesio mes gran , perque s ' estableixen uns majors

Iligams relacionals entre les diferents unitats a base de commutar africats

per fricatius . D'altra banda , semba que pot explicar mes satisfactoria-

ment els fenomens de distribucio , tant en catala central com a la resta del

domini linguistic . Comparant les diferents posicions dins de la paraula en

oriental i occidental , es fa ben pales que el problema es troba en les

posicions inicial i postconsonantica , en les quals no hi ha coincidencia: el

que en catala oriental es realitza com a {J] o com a {3}, en occidental ho fa

com a [CJ] o com a [d31 respectivament , i no hi ha oposicio amb cap altre

element . Per tant , [f] o [f] i [3} o [d3] es poden considerar variants

dialectals dels arxifonemes /f/ i /3/ respectivament , i aixi queden expli-

cades les diferencies diatopiques , negligides o mig oblidades per d'altres

linguistes.

2.5. La commutacio es necessaria per a determinar si un grup de dos

sons constitueix on o dos fonemes , pero no es suficient, ja que la conflgura-

cio de la distribucio sillabica es previa. Si aquesta no ha estat ben establer-

ta, la commutaci6 pot utilitzar - se amb criteris diferents i portar a resultats

antagonics , tal com passa en la seva aplicacio per part de diferents linguis-

tes: Alarcos , cotxera /corxera , Martinet , cotxera /cotxera , Badia , cotxera/

cotera/coixera.

A mes, [dz , 0, d3], des del punt de vista fonetic, presenten la mateixa

durada que la de qualsevol so simple . Es per aixo que tampoc no son

valides les commutations proposades per Martinet , a base de commutar

per zero , ja que pressuposa partir de la teoria difonematica dels sons

tractats . Per contra , Badia, que es partidari del caracter monofonematic

d'aquests sons , prescindeix del signe zero , precisament perque els pren per

fonemes simples , indescomponibles.

Per tal d'aplicar d ' una manera correcta la prova de la commutaci6

esdeve necessari haver establert previament la distribucio siliabica i la

naturalesa fonetica dels sons tractats.

2.6. Les correlations que es poden establir entre els fonemes sibilants i

amb els dentals , a mes de les moltes oposicions amb d ' altres fonemes

consonantics , reforca la idea que [dz, 0, d3] son realitzacions de fonemes
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simples. La «integracio fonolbgica» depen del nombre d'elements interre-

lacionats que ofereixi el sisterna: com mes n'hi hagi, aquest sera mes cohe-

sionat.

Finalment, la frequencia d'us dels africats corrobora novament la seva

normalitat com a fonemes units dins del sisterna.
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