
LA U CATALANA D'ORIGEN CONSONANTIC*

I

EXPOSICI6 DEL rENOMEN EVOI,UTIU

i. Presentaci6

1. El sistenla consonantic del catala dels origens disposa de tres fo-

nemes de la serie continua sonora que no existeixen en la llengua actual

amb valor fonol )gic. Aquests fonemes corresponen als ordres labial, dental

i velar, i en aquest estudi els representarem, respectivament, pels signes

b, d, g. En el sistema consonantic catala de 1'i poca que ens ocupa aquests

tres fonemes de la s^rie continua sonora s'oposen significativament al seus

correlats respectius de la serie interrupta sonora ; constitueixen, per tant,

lcs oposicions scgi ents : 1

b/b d/d g/g

En un moment determinat de la histdria de la llengua, els tres fo-

nemes de la serie continua, en els casos que constituien el limit anterior de

sillaba intertonica o final, quedaren en situaci6 implosiva, en desapareixer

* Sota aquest titol, d'un abast m6s general, tractem especialment del fenomen de

confusi6 en w dels fonemes b, d, g de la s6rie continua sonora del catalA dels origens, en

posici6 implosiva, i tamb6 de l'evoluci6 en catala del morfema verbal de segona persona

del plural. - Agraeixo d'una manera ben sincera l'ajuda i encoratjament que he rebut del

Dr. Antoni M. Badia i Margarit, mentre preparava la meva tesi de Ilicenciatura , relacio-

cionada amb aquest tema, i concretament ara amb motiu de la redacci6 d'aquest article.

El Dr. Joan Veny i Clar tamb6 ha tingut l'amabilitat de fer-me algunes observacions

molt utils, amb les quals s'ha fet creditor de la meva gratitud. - Per raons d'ordre tPcnic

no ens ha estat possible de representar els fonemes entre barres inclinades i els sons

entre claudhtors, tai com hom sol for actualment en treballs d'aquest tipus. Hem pro-

curat de resoldre de la millor manera possible els equivocs que en resultaven.

i. Per a m6s details sobre el conjunt del sistema consonantic catala de 1'epoca

antiga, cf. E. ALARCOS LLORACH, Algunas consideraciones sobre la evoluci6n del consonan-

tismo cataldn, nMiscel£nea-homenaje a A. Martinet; Estructuralismo e (Canarias,

Universidad de La Laguna, 1958), § 14. El fenomen que presentem a continuaci6 es

troba tamb6 descrit als §§ 12 i 13 de la mateixa obra.
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la vocal que formava el nucli sillabic, es a dir, en caurc la vocal inter-
tonica, o en perdre's la fina1.2 Aleshores experimentaren un proces de
iransformacib que produi llur confusio amb el fonema w. Aquest fonema,
malgrat no tenir un rendiment gaire gran, ja existia a la llengua i procedia
del grttp llati de vocal + u en hiat, del mateix grup, romanic, i de la u
Ilatina semivocal.' Aquest canvi to molta importancia en 1'evolucio del
catala : altera considerablement 1'aspecte de la llengua eu un moment de
la seva historic, en conferir-li aquesta caracteristica que ha d'csser con-
siderada com un dels seas trots rues genuins. I aixo, tant per la impor-
tiAncia intrfnseca d'aquesta nuttacio ( b, d, Y > w ) dins cl conjunt de
canvis que es produeixen en el sistema, com per 1'abast que to aquest
fenomen cn la realitat de la llengua, per tal com hi ha un gran Hombre
de paraules en catala que scin afectaclcs per les circumst^tncies sobredites."
No oblidem que hi ha un Hombre forsa considerable de fonemes llatins
que han confluit en aquests fonemes de la serie continua sonora del catala
antic. 1~n efecte, els fonemes llatins que originaren el catala b son : v, en
tota posicio, - b - intervocalic, i - f - , tambe intervocalic ; s

el fonema d

2. Den posicio implosiva final:
bove> b6be> bGb

b en posicio implosiva interior:
p a r a b 8 l a> par8bola > par88'la

d en posicio implosiva final:
p r o d e> pr6de > pr6d

d en posicio implosiva interior:
c r e d e r e> kr^dere > kr^d're

tiles endavant ens ocuparem de la problematica de si el fonema !Q pot quedar o noen posicio implosiva (cf. §§ 3-H).
3. Grup Ilati de vocal -}- u en hiat: d e u > d6w

g semivocal llatina: a u d i r e> awdfr (cat. ant.)
Grup romanic de vocal -{- u: r i v u > riu > riw

En aquest darrer cas la - v - sembla que ja havia desaparegut en la pronuncia-
cio corrent del llatf vulgar, com ens ho testimonia 1'_9pflendix ProLi: «Rtvus non Rtvsn
(Aihrh. Pr., t74)^

4. A fi de veure el grau de fregiiencia dels mots relacionats amb aquest fenomen
en la llengua antiga, farem Constar que a ]es Homilies d'Organyd trobem vint-i-tres
paraules diferents afectades d'una manera o alts pel fenomen que presentem, sensecomptar les que estan relacinnades amb 1'evolucio del morfema verbal de segona persona
del plural. D'aquestes vint-i-tres paraules diferents, nou s'hi troben una cola vegada,tres s'hi repeteixen dues vegades cada una, quatre s'hi troben tres vegades, una quatre
vegades, trey cinc vegades, una sis vegades, una vuit vegades, i una vint vegades.
O sigui que, cn la lectura d'aquest text relativament curt, ensopeguem vuitanta vegades
amb el fenomen que ens ocupa 1'atencio: sembla, doncs, que el sea abast en la realitat
de la llengua queda prou demostrat amb aquest exemple concret. Tinguem en compte
que no ens referim arc al grau d'evolucio d'aquest fenomen, lino nom^s a les paraules
que, d'una manera o alts, en son afectades.

-v-: civitate > §i6(e)t8d

-f-: acriphilu>(a)gr^Dol
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LA .U, CATALANA D'ORIGLN CONSONANTIC 3

procedeix del Had - d - , en posici6 intervocalica ; pero el grup llatf

- t y - intervocalic i la c llatina no inicial ni postconsonantica, davant

vocal palatal (e, i), tamb6 han confluit justament, en un moment deter-

minat, amb el fonema d del catala antic, a trav6s de llur pas per un fonema

africat alveolar sonor (2) en un estat de Ilengua anterior." El fonema g
procedeix imicament de la -g- llatina intervocalica.'

2. Fonetica del fenomen

2. Els tractats i manuals de gramatica historica solen considerar

aquest fenomen, en les seves lfnies generals, nom6s d'un punt de vista

fon6tic, i, ocasionalment, donen alguna explicaci6 fisiologico-articulatoria.

En general, els diversos autors que han tractat aquest tenia, despr6s de

donar notfcia de la llei, fan refer6ncia a una cronologia relativa ; 6s a dir,

intenten d'establir una relaci6 d'anterioritat o posterioritat en la vocalit-

.aci6 d'uns sons respecte dels altres.8 En aquest aspecte Fouch6° ens diu

que b es vocalitza abans que els altres acorn 6s natural)) ; aquesta ex-

pressi6 tan poc explfcita 6s esmenada per Badia10 quan diu que l'ante-

rioritat del fonema labial en la vocalitzacib, respecte als altres fonemes

de la serie, es compr&n per la major afinitat fonetica del so b amb el que

resulta ; 6s a dir, la major afinitat del so u amb b que no pas amb d o g;

per a b i d la cosa 6s forca clara, pero ja no ho 6s tant per al cas de g,

com intentarem de demostrar m6s endavant. Moll" no afegeix res de nou

a les afirmacions dels autors citats. De fet, com veurem, els testimoniatges

grafics de vocalitzacib de b es perden en 1'obscuritat dels textos m6s

arcaics, mentre que per al fonema d (i sobretot per al resultat del mor-

fema verbal de segona persona del plural, fenomen del qual ens ocuparem

m6s enlla) tenim uns testimoniatges que vacillen durant un llarg perfode, ja

perfectament documentat. Pero ara ens referim simplement a l'exposici6

del fenomen i no a la seva cronologia, cosa que farem en la segona part

6. -d-: s e d e > slid(e)
- ty -: p a1atiu > pa182(o)> paIdd
- c e : pace > p82(e) > pMd
-ci: fecit> f82(i)> fed

7. -g-: rigat> rdga
8. En realitat, tots els autors tracten aquest aspecte parant m6s atenci6 als fonemes

llatins originaris o a la complicaci6 fonetica de i'evoluci6, que no pas als fonemes catalans
en el moment que es produi el canvi. Aixf es compren que P. Foucu , Phondtique histo-
rique du Roussillonnais (Tolosa 1924; BM, 26me S., XXI), 129, suggereixi tres etapes en
1'acompliment d'aquest fenomen: segons ell, de primer es vocalitza b, mds endavant d i,
probablernent encara mBs tard, 2 (< - t y - , c e, i ).

9. FOUCHF., Phonetique, 129.

To. A. M. BADIA I MARGARIT, Gramdtica historica catalana (Barcelona 1951), § 100, V.
11. F. DE B. MOLL, Gramdtica historica catalana (Madrid 1952), § 130.
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4 1. RAFEI . I FONTANALS

d'aquest treball. Abans, peril, alludirem a una problentatica que crcieni
que cal intentar d'escatir previantent, o, almenys, de plantejar on tota la
seva complexitat

3. Cas particular del fonema g

3. )~n el moment de comen4ar a parlar d'aquest fenomen evolutiu del
catala, ens trobein ja amb tin problema al qual no ens hem referit d'una
manera directa als parlgrafs precedents, per tal de no enfosquir 1'cxpo-
sici6 que acabem de fer i que per ella mateixa ja tc rites complexitat
quo no sembla a primer cop d'till (cf. nota 2). 1;1 fet cs que ni Fouche,12
ni Badia," ni Moll" no alludeixen al fonema g (q, millor dit, al so g)
quan tracten del fenomen de transformaeio que ens ocupa. In canvi,
Alarcos15 inclou des del primer moment el fonema g on el proces de con-
fusio amb w, coin la cosa rites natural del mon, sense donar cap explicacil;
ni jtistificaci6.1fi 1`?s possible que Alarcos estigui en el bon canvi, en ex-
posar aixi el fenomen (fins i tot sembla mcs probable des d'un punt de
vista teilric) i la integracic d'aquest fonema al proces general, juntament
amb els altres dos fonenies de la mateixa s^rie, on els ordres labial (b) i
dental (a), respectivanient, fa que aquesta mutacio de la llengua se'ns
nianifesti amb un equilibri Hies perfecto. 1~s probable tantbc quo a les
nostres conclusions admetent la versio d'Alarcos. 1:1 que no podem for es

d'admetre aquesta nianera de presentar el fenomen sense intentar de jus-
tificar les innovacions que hi ha respecte a la mancra tradicional de re-
ferir-s'hi, ni provar d'explicar la discrepancia d'opinions; on una paranla,
sense for allusio a tot el que ha estat dit fins ara.

4. D'altra banda , creiem tantbc que , despres de la consideracio de-
tinguda i atenta, be que no exhaustiva , d'aquest aspecte del problema,
podrem arribar a la conclusio que l'abisme que separa 1'exposici6 d'A-
larcos de la dels autors citats ( cf. supra ) no es tan pregon coin hone podria

12. Foucu , Phonctique , 128-130.
13. BADIA , Gramitica historica , § Too, V. Aixo no obstant , al § 89, z, cita entre els

grups secundaris el grup g 'I de la paraula t e g u 1 a ; Es a dir, que suposa la pcrdua
de la vocal intertonica i la vocalitzacio de g. Cf . mcs endavant , § 7 d'aquest article.

14. MOLL , Gramdtica historica , §§ 130 i 183.
15. ALARCOS , Consideraciones, § 12.
16. En realitat , la comparacio d'evolucions del tipus j u g u > jou, t e g 111 a >

teula, amb d ' altres del tipus c r e d 6 r e > creure, p a c e> pau, sense que entrem
cn el detail de l'evolucio purament fonetica , sembla que ens hagi de permetre de pre-
sentar el fenomen posant el fonema g on iualtat de condicions amb b i d. Tot seguit
considerarem el fenomen des de Tangle de ] a fonetica historica , a fi de veure fins a quin
punt les teories sobre el desti ulterior de la - g - patina intervocldica , davant a, o, u,
poden dificultar que el fenomen sigui exposat aixi, d ' una manera global.
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LA .U* CATALANA D'ORIGEN CONSONANTIC 6

collegir de la nostra exposici6 del paragraf precedent . Fins i tot creiern

que no hauriem de parlar , en rigor , de divergoncia , principalment perquo

els criteris que presideixen 1'obra d'Alarcos i les dels tractadistes de gra-

matica historica son diferents entre ells de soca - rel ; els motodes res-

pectius son tambe diferents (la qual cosa no vol dir que siguin oposats) ;

i el fi que es proposen els uns i els altres fa que encara divergeixin mos

llurs exposicions respectives . El fet es que el classic estudios de la fone-

tica historica d'una ] lengua estudia 1'evoluci6 de cada so , sense preocu-

par-se gaire , fora d ' alguns moments, de la relaci6 que pugui tenir aquest

so amb d ' altres sons afins ; cada vegada va esmicolant fins al mes petit

detail 1 ' evoluci6 d ' aquell so concret a traves dels segles. En canvi, aquell

qui vol estudiar el sistema fonic de la llengua en un moment determinat

de la seva historia amb un criteri i uns motodes estructurals intenta d'es-

tablir unes relacions entre les linies que resulten de 1'estudi historic o

historicista . S6n unes linies divergents , sobre les quals cal portar a tense

una tasca de sintesi global que permeti de veure les relacions principals

que constitueixen el sistema de la llengua en un dels estadis de la seva

historia . Afanvem-nos a dir que , en molts de cases , no seria possible la

tasca del fonoleg sense que el fenomen en giiesti6 hagues estat estudiat

des d'un punt de vista fonotic . El mateix Alarcos diu, i en general es

admos per tothom, que en el terreny de la fonologia diacronica es impres-

cindible una base purament historico - fonetica de les transformacions."

5. Ara intentarem de veure les raons o les circumstancies que han

originat la disparitat de criteris en un dels aspectes del fenomen que ens

ocupa. Ja hem considerat els fonemes llatins (o els grups) que reverteixen,

en un moment determinat de la historia del catala, en fonemes de la sorie

continua sonora (cf. § i i notes 5, 6 i 7). Ara ens permetem d'insistir-hi,

agrupant separadament els que originen b, d i g , respectivament. Amb la

simple observaci6 de la Ilista que hens donat es veu que el fonema b del

catala dels origens es fornit per tres fonemes llatins (v, b, f), el primer

en totes les posicions i els altres dos en posici6 intervocalica ; el fonema

d procedeix tambe de tres fonemes llatins (o grups) : d, t y, c e - ' , dels

duals els dos primers solament en posicio intervocalica i el tercer en po-

sici6 intervocalica o final. Coin a contrast amb el que acabem de veure per

a b i d , observem que el fonema g procedeix fmicament del llati g en

posicio intervocalica i, encara, nomes davant a, o, u." De tot aixo podem

17. E. ALARCOS, Fonologfa Espanola' (Madrid 1965). 113.
18. Davant vocal palatal (e, i) la - g - tenia ja a 1'epoca llatina una localitzacib

prepalatal (BADIA , Gramdtica histdrica , § 72, II) i, probablement, a 1'epoca dels origens

del catal3, ]a seva realitzacib fonetica era un so africat prepalatal sonor (ALARCOS, Con-

sideraciones, § 7).
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6 1. RAFEL I FONTANALS

deduir que els tres fonemes que considerem no poden tenir, de cap ma-
nera, el mateix rendiment a la llengua ;1' el fonema g queda, d'una manera
notoria i manifesta, on inferioritat de condicions.

6. Si, a mes d'aixd, considerem les possibilitats que tenen aquests
fonemes de quedar on posicio implosiva,2p sigui en situacio final, sigui
en situacio medial, arribareln a unes conclusions quo ens faran veure d'una
manera encara mes clara corn les condicions son poc favorables a 1'exis-
tencia del fonema g en posicio implosiva. No ens fixarem amb detail en
totes les circumstancies que condicionen la major o menor fregiiencia d'un
fonema en posicio implosiva on catala, perque aixd requeriria una consi-
deracio exhaustiva de les combinacions de fonemes Matins i l'establimcnt
d'uns percentatges, cosa que ens allunyaria potser massa del nostre ob-
jectiu actual i dispersaria la nostra atencio. No obstant aixd, alludirein
a dos fets extraordinariarnent evidents i que es deducixen de tot el quo
ja hem (lit, quasi sense que calgui for cap altre raonament. Hens vist
(cf. nota 18) que la g davant e, i tenia, ja on llati, una localitzacio di-
ferent (palatal) de quan anava davant a, o, u ; per tant, on la primera
posicio es un so estrany al fenomen que ens ocupa. En canvi, taut la b,
corn la v, d'una part, i d, t y , per l'altra, tenien la mateixa localit-
zacio davant e, i,2' que davant a, o, it ; 22

i la c patina origina d quan pre-
cedcix e, i. La perdua de vocal final es la circumstancia quc motiva el
fet que el fonema consonantic quc la precedeix quedi en posicio implo-
siva final. Si tenien present que el catala perd normalment la e, la i, la o
i la u finals, pert) conserva la a,23 podrem deduir facilment, d'acord amb
c] que acabeni do dir, que la possibilitat que el fonema g procedcnt (lo g
]latina resti on posicio final en un moment determinat do la historia do ]a
llengua cs molt mes petita quc per als altres fonemes que consideremi
de la mateixa scrie.

To. Per a una major honestedat hem de dir que el fonema llati f forneix molt pocs
casos de b intervocalic al catala, justament per la poca fregiicncia que aquest fonema
Ilati td en posicio intervocalica: d.a f latina no es un sonido heredado del indocuropeo,
sino el resultado de la evolucion de una primitive oclusiva aspirada (bh, dh, g"h), pero
a condicion de que dichos sonidos estuviesen en posicion inicial de palabra. En conse-
cuencia, siempre que en una palabra latina aparezca una / intervocalica, se debe a razo-
nes especialess (M. BASSOLS, Fonetica Latina, Madrid 1962, § 224). De tota manera, aquesta
restricci6 no afecta greument el rendiment del fonema catala b, per tal com - v - i - b -
llatins fan que el seu rendiment pugui dsser equiparat, almenys en teoria, al de d.

2o. L'linic cas, dell que hem citat a les notes 5, 6 i 7, que td una impossibilitat
material de restar en posicio implosiva, es el fonema b en posicio inicial ( < v -)

21. - t y - no es troba davant i.
22. Les diferencies de localitzacio quo podrien haver existit per a aquests 6ltims,

segons els sons amb els quals entren en contacte, tenen nomds un valor fonetic; no un
abast fonolbgic.

23. BADIA, Gramdtica histdrica, §§ 63-64.
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7. Aquest fet dificulta que horn pugui comparar, en igualtat de con-

dicions, el fenornen evolutiu en el cas de g i en el cas de b i d, per tal

com, per al cas de g, falten el casos davant e, i ; a mes, corn ja hem dit,

la a final no es perd en catala, la qual cosa fa que nomes quedin els casos

de g davant o, u. I encara, el fet que aquestes vocals siguin de la s6rie

posterior facilita que les evolucions del tipus j u g u > jou, t e g u 1 a>

teula, puguin csser explicades per einmudiment de g; o sigui que la p

d'aquestes paraules scria la u llatina i no la g, a traves de g en posicio

implosiva per perdua de u final o intervocalica. Fouche i Mol124 creuen

que els fets succeiren aixi en tots els casos de g + o, u posttonica. Badia,

en explicar l'evolucio de la g llatina intervocalica davant o, u,25 diu que

ade vegadesu es perd, i el seu caracter velar queda absorbit per la vocal

segiicnt, i cita solament un exemple de perdua : j u g u > jou ; en una

altra part26 es refereix a la paraula llatina t e g u 1 a amb l'evolucio fo-

netica segiient :

tegula>teg'Ia> leula

is a dir, que correspondria a :

tegu1a> t6gula > t6g1a> t6wla

amb caiguda de la vocal intertonica i vocalitzacio de g despres de passar

l er g implosiva . Sembla, doncs , licit de concloure que Badia distingeix dos

tractaments diferents per al cas de g u llati posttonic , sense precisar

quan hauria tingut un tractament o l'altre ; 27 en canvi, Fouche i Moll

atribueixen sempre la mateixa evolucio a aquest grup. Si seguim aquests

(larrers, la possihilitat de g implosiu es nul-la, per tal corn la g hauria estat

senlpre absorbida per la u ; mentre que, si seguim la interprctacio de Badia

queda una Iinica possihilitat , no gaire ben definida , pero, en tot cas, for,;a

redtuda, per a la posicio implosiva del fonclna g.

8. De 1'observaci6 de les afirmacions d'Alarcos2R podern deduir fa-

cilment l'opinio d'aquest professor pcl que fa a la problematica que hem

24. FOUCHA', Phonetigue, 113; MOLL, Gramdtica hist6rica, § 16.
25. BADIA, Gramdtica histdrica, § 70, III, 2.
26. BADIA, Gramktica hist6rica, § 89,2.

27. El Dr. A. M. Badia i Margarit ha tingut 1'amabilitat de manifestar-nos ver-

balment la seva opini6 sobre aquest punt, a fi de precisar el que diu a la seva Gramdtica

Histdrica Catalana. Creu que, realment, teula ha passat per teela, per tal com hi ha la

forma dialectal fella, que pressuposa aquest pas (t e g u I a > t6Sla > tejia > t611a>

tela. Aixb sembla que 6s confirmat per l'existencia d'altres formes com rella (< r e g 111 a ),

comuna al domini catala, que pressuposen tamb6 una forma previa amb g'i. El cas de jou

(< j u g u) respondria a un tractament diferent, segons el qual lag romanica seria

la mateixa u final llatina i no pas el resultat Altim de la - g - Ilatina.

28. ALARCOS, Consideraciones, § 12.

185
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8 I.R1PE2IF0NT1N1LS

exposat al § ^. En polar exemples del fonema ^ en posiciG implosiva.
vita t e g u 1 a^ tl^la ; diu, pero, que no hi afegeix j u g u , perqu^
no es gaire probable que hagi passat per la fase ^'6^, lino que la - g -
llatina devia haver desapraregut abans i es conserve la vocal final (que
passe a formar el segon element d'un diftong decreixent), ucom creuen
algunsn."' Entre aquests alguns hi ha Fouche, Aadia i Moll.'° Per a
Alarcon, doncs, en rules paraules es perdc la vocal i en d'altres no ;
en unes hi hague el proces - g - > ^ > p i en d'altres - g - > y > y.
I^,n aixo coincideix amb Badia, o el segueix, al rnateix temps que ignora
les opinions de Fouche i 1\Ioll.

q. Documentacio filologica sobre aquest bunt

9. La documentacio filologica tampac no aclareix del tot aquest punt
que estem tractant ; aixo no obstant, confirma d'una manera mcs palpable
les consideracions que hem fet mes anntnt sobre la fregiiencia i el rendiment
dell fonemes que son objecte d'aquest estudi. I aixo d'una manera tan
contundent, que a les Homih:es d'Organya no trobem ni un sol testimo-
niatge de g en posicio implosive, vocalitzat o sense vocalitzar, enfront de deu
testimoniatges diferents de 8 i tretze de d, sempre en posicio implosive."
En quatre documents del segle xlrt2 trobem rtes testimoniatges diferents
de g, quatre de d i cap de g.°' I en altres documents, ja del segle xIII,'d
trobem quatre testimoniatges diferents do b. nou de d i cap de ^.
(Nomes comptem ell canon en que aquests fonemes estan en posicio im-
plosive, sigui quina sigui la seva representacio grafica, amb u o amb con-
sonant; es a dir, nomes les paraules afectades pel fenomen que estudiem.)
L'tinica coca que intentem de fer remarcar amb aixo es que les evolucions

z9. ALnRCOS, Consideraciones , note qz.
30. Fovc11>:, Phonetigue, r13.
3r. Com que era ens interessa de destacar cl nombre de testimoniatges realment

di/erents , considerarem com un m3teix testimoniatge aquells que tinKuin caracter siste-
mitic (diverses formes de la conjugacio d'un verb, substantius i adjectius en singular
i plural , adjectius en masculi i femeni ). Aixi, doncs , comptem com a un sol testimoniatge,
respectivament:

r) les formes aurk, aurks , aurem , auriem, del verb cat . mod. haver;
2) les formes ciutat, ciulatz, singular i plural, respectivament;
3) les formes parauea, paraules , id., id.

32. P. Pvlot , Documents en vulgar dell segles XI, XII de XIII ^irocedents del bisbat
de la Seu d'Urge11 ( Barcelona 1913; BF, I ), dOCS. III, Iv, v i vt.

3;. Mediaeval Catalan Linguistic Texts , Edited with Introduction, Notes and Vo-
cabulary by P. RUSSELL- Gasasrr (Oxford 1965), textos 11, Iz, Iq, 15, 19, zr, zz, z3_
(Citat en endavant MCLT.)

34. MCLT, textos zq, z5, z6, 35. 39.
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relacionades amb els fonemes D i d itnplositts poden esser estudiades d'una

manera normal des d'un punt de vista foni3tic, precisatnent per la seva

fregii^ttcia normal en la cadena parlada ; mentre que per a 1'estudi sobrc ^

implosiu ens manquen testimoniatges. Aixo prova una vegada mks, i ara

ci'una manera pr^ctica, la desigualtat de condicions en que es troba ^

per a Esser considerat en aquesta evolucio al costat de D i d.

5. Conclusions sobrc ^

10. Com a conclusio de totes les consideraciotls que hem fet sobrc

la possibilitat i la conveniencia que el fonema Y sigui considerat en aquest

fenomen evolutiu al costat dels altres fone^nes de la serie continua Sonora

(Did), podem dir

a) El fonema ^ nomes pot csser considerat en el canvi que ens ocupa

si admetem que, alntenys en alguns casos, la - g - patina no s'assimil^

a la vocal velar segiient, lino que fou aquesta que va desapar^ixer abans

i va prodttir la situacio implosiva de g.

b) In el car que, despres d'un estudi fon^tic mes aprofundit, hom

pogues afirmar que les cores no han anat aixi, la inclusiS de J^ en la

consideracio d'aquest fenomen tindria un car^cter purament teoric, sense

cap reflex en la realitat de la llengua.

c) Despres d'aquestes puntualitzacions, podent incloure el fonema ^,

en la consideracio global del sistema, al costat dels altres fonemes de la

serie D i d. Tot amb tot, hem de tenir en compte que no ocupa el seu

lloc amb el mateix dret que aquests, per tota la serie de circumst^ncics

lingiiistiques i filologiques que acabem d'exposar.

6. Evolucio fon^tica del morfema verbal

de segona persona del plural

11. En la historia del catala hi ha un altre fenomen que est^ en una

relacio molt estreta amb el que acabem d'enunciar. Es tracta d'un car

molt particular, que ha estat motiu i objecte de discrep^ncia entre aquells

qui se n'han ocupat fins ara. Volem referir-nos al morfema verbal de segona

persona del plural, que es constituit, en el catal^ actual, pel fonema w,

i que en llati era -tis .'S Aquest fenomen to tambe tma import^ncia

34. En relacio amb aquest msteix proces hem de considerar alguns casos aillats

{resultat dels grups t' s, d' s) , com p e d i s u n g u l a> peiingla, a d s a t i s

> aSSaU (Cf. J• COROMINAB, Algunes Reis jon^tiques no observades fins ara , TR, III (t95[-

r9gz), zzFi. Haurfem de considerar tamb^ els casos d'imperatiu que s'integren en aquesta

evolucio: c a n t a t e > cantau (o canteu) (cf. AL.4RCOS, Consideraciones, nota q8).
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Aquesta explicaci6 sembla satisfer mes que les altres, d'un punt de
vista fonetic. D'una banda suprimeix les complications estranyes i inne-
cessaries de la de Eouche, i, de l'altra, supleix la manca de detall de la
de Badia, amb 1'explicaci6 mes detinguda del pas de dz a -u, segons
exigencies articulatories. De moment ens reservem l'opini6 sobre el pas
per -v.

Alarcos, per la seva part, suposa el proces que segueix"2

- tis> dis> d's> ds> d> d> p

Hem exposat totes aquestes opinions, encara que sigui d'una manera
breu i esquematica, perque, quan tractarem de la cronologia d'aquest feno-
men i, sobretot, de la manera com es realitza el canvi, ens caldra alludir
necessariament al proces fonetic.

II

CRONOLOGIA

I. IntroducCi6

13. En establir la cronologia de qualsevol evoluci6 fonetica hem de
distingir clarament - cosa que de vegades no es fa prou - d'una banda,
la cronologia d'aquesta evoluci6 en la llengua parlada normalment per la
gent, i, d'altra banda, la cronologia dels testimoniatges filologics que en
posseim ; dit d'una altra manera, la cronologia del fenomen en la f o r m a
fonica de la llengua i en la seva forma grAfica. I be:
nomes disposem d'una font per a coneixer la llengua parlada normalment
en una epoca preterita : els testimoniatges filologics ; es a dir, que la forma
grAfica es 1'6nica font per a coneixer una forma fonica preterita de la
ilengua.49 Els testirnoniatges filologics a que acabem de referir-nos, degu-
dament interpretats, poden fer-nos arribar a unes conclusions que s'a-
tansin almenys a la realitat lingiiistica dels fets passats. La manera com
han d'esser interpretats els testimoniatges grAfics no es una cosa clara,
ni molt menys; es per aixo que son susceptibles de conduir-nos a con-
clusions diverses. D'altra banda, el fet que els testimoniatges filologics

42. ALARCO , Consideraciones, § 13.

43. Aixb no vol dir que oblidem els testimoniatges dels gramatics antics, qu. n
es d6na el cas. Constitueixen una font de molt de valor, perb, malauradament, molt p( c
fregiient.
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siguin la base fonamental per al coneixelnent , no solarnent de l'evolucie)

dels sons, sing tambe de 1'estat de la llengua en un moment de la seva

hist () ria, fa que , en algunes ocasions , no es distingeixi prou clarament

entre la cronologia d'aquests testimoniatges i la cronologia del fenomen

en la llengua parlada ; fins al punt que, llegint textos de tractadistes de

fonetica hist()rica, hi ha moments que horn to la impressio de no saber

si es refereixen a la forma grlfica o a la forma fonica de la llengua;

i sembla, certament, que, en alguns casos, les confonen. Aquest fet i la

diversitat d'interpretacions que horn pot donar als testimoniatges escrits

fan que els punts de vista i les opinions referents a un fenomen evolutiu

de la llengua siguin multiples, diversos, contradictoris i, de vegades, con-

traris. Tot seguit intentarern de donar una visit esquematica de la crono-

logia dels testimoniatges filologics relacionats amb el canvi fonologic que

ens ocupa. Comencarem per la consideracid general dels testimoniatges

grafics (§§ 14-17) i continuarem amb 1'estudi d'alguns testimoniatges

concrets, que considerem molt importants pel fet de la seva localitzacio
temporal (§§ 18-20), i d'algunes hipercorreccions, que aportaran, indub-
tablement, forca Hum al problema que ens ocupa (§§ 21-27). Tot aix<)
ens portara m6s endavant a la consideracie) d'aquest fenomen de canvi,
d'un punt de vista cronologic, no ja en les sever manifestations gr:l-
fiques, sing en la mateixa realitat de la llengua parlada, es a dir, en la
seva forma fonica (§§ 24-26).

14. 1~ s, certament, important de coneixer i de tenir en compte els testi-

moniatges grafics que podrfem anomenar e x t r c in s (cs a dir, els pri-

nters que es coneixen relatius a cada tin dels estats d'una evolucio de la

llengua) ; i es precisament en aquests testimoniatges concrets que ens ban-

rem de recolzar a 1'hora d'establir una cronologia aproximada d'un feno-

men evolutiu. Aix() no obstant, creiem que tambe es important de tenir una

visi6 clara de 1'evoluci6 general dels testimoniatges grafics, per tal coil]

reflecteix, sense cap dubte, 1'evoluci6 de la llengua en la seva manifestacio

oral. Hom accepta normalment la teoria que tin canvi fonetic no trans-

cendeix a l'escriptura d'una nlanera general fins al cap d'un cert temps

d'haver-se iniciat i , de vegades, fins i tot consumat ; per() no per aixo

es menus evident el fet que, encara que sigui amb retard, cis canvis de

la llengua es reflecteixen en 1'escriptura tat coin s'han produit en la realitat

alguns anys i potser tambe algun segle abans. Els testimoniatges escrits,

degudament interpretats, venen a esser, doncs, per tant, coin una ]nena

de reflex tarda, per() fins a cert punt fidel, de les diverses etapes d'un

fenomen evolutiu de la fonetica d'una llengua. Vs conegut de tothon] cl

fet que moltes grafies consagrades actualment coin a ortodoxes (i que

Igo
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no es corresponen pas amb la pronunciacio) son reflex d'uns estats an-

teriors de la historia de la llengua : hi hague un temps que allo es pro-

ntinciA d'aquella manera. L'ortografia francesa n'Cs un exemple ben pales.

Ja Menendez Pidal, concretant-se en una epoca remota, posy de manifest

aquest fet fonamental: ciHemos de reconocer que todas las vacilaciones

que acudian a la pluma de los notarios del siglo x habfan acudido en

otro tiempo a la boca de todos, en los siglos en que el romance era todavia

cosa inenos diferenciada del latin. Las vacilaciones entre estos notarios

mas vulgares del siglo x son, pues, un reflejo bastante aproximado de las

que serian usuales entre los hablantes de los siglos vii y viii, y esto ava-

lora mucho nuestro material, dandole un extraordinario valor de arcafsmo.

La lengua escrita refleja siempre estados arcaicos del proceso lingiiis-

tico...0" is per aixo que, a mes del testimoniatge primerenc i a mes de la

hipercorreccio que agafem de vegades gels cabells, corn es diu vulgarment,

considerern que convC aturar-se tambC una mica en la consideracio del

testimoniatge que ens forneix 1'us general, testimoniatge que no sol pesar

gaire a l'hora de donar conclusions definitives i concretes, pero que ha

d'Csser-nos d'utilitat a l'hora d'aclarir alguns aspectes de la probleniAtica

cronologica.

2. E v o 1 u c i 6 de l'us g r A f i c general

15. Quant al metode que hem scguit per a establir 1'evolucio general

dell testimoniatges grafics, hem partit de les Homilies d'Organya, com

a primer text important escrit propianicnt en catala ; tot seguit hem

cfectuat tin sondeig restrospectiu fins al segle xi i un altre, en sentit con-

trari, fins al segle xv. Les nombroses dades que hem extret dels textos

i documents ens hall pernies de fer amb els testimoniatges tres grups prin-

cipals :

Ir grup. Testinioniatges que van des del segle xi fins als primers

anys del xiii ; entre els textos que pertanyen a aquesta etapa incloern les

Homilies d'Organya, que son Punic text d'una extensio regular que hem

examinat completament i detingudament. Quant a la resta dels documents

que hem consultat dins aquest grup (onze en total), hem de fer Constar que

Homes tres son escrits totalment en catala.'s

2' grup. Comenca al segle xiii, a partir, aproximadament, de la seva

44• R. MENANDEZ PIDAL, Origenes del Espanol' (Madrid 1964), 527-8-

45. MCLT, textos 12, 14, 15, 19, 21, 22, 23; PUJOL, Documents, docs. III, IV, V i VI;

Les Homilies d'Organyd, Ed. M. MoLHo, BHi, LXIII (1961), 186-210.
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14 1. RAFEL I FONTANALS

primera decada . Hi incloem fragments de Mull i de Desclot, a part d'al-
guns documents."

?` grup . Compren textos dels segles xiv i xv.'r

16. La lectura atenta dels textos a qu6 ens acabem do referir i la
consideracio dels testimoniatges que n ' hent extret ens pernieten d'afirmar
a grans trets quo :

a) La vocalitzacio de b on posicio implosiva es inanifesta graficament
des d ' antic. (Aixo s'ha de posar on relacio amb el que hem exposat al § 2.)

b) La vocalitzacio de d on posicio implosiva no es manifesta on l'es-
criptura fins al segle xii i, i no precisament en els primers anys.

c) Els testimoniatges grafics en u del morfema verbal de segona
persona del plural no son generals fins a initjan segle xv ; i encara con-
viuen al segle segiient amb algunes formes no it (cs a dir, formes grafiqucs
cons is, tz, ds , dz, etc.).

Tinguent en compte quo aquestes conclusions generals son susceli-
tibles d'esser matisades despres d' un examen exhaustiu d'un nombre nmcs
gran de textos . Coin podem veure, no ens hem referit ara a Ics formes
grafiqucs que representen en aquesta epoca la - g - ilatina intervocalica,
csdevinguda fricativa implosiva, perque , independentment de si adnieteni
o no aquesta possibilitat, el fet cs que , on el curs de Ics nostres lectures,
no Whom trobat ni tin sol exemple (cf. § 8). Els casos corresponents al
fonenta b implosiu els hem trobat escrits sempre amb if, des dels primers
textos consultats.

17. Si disposeni graficament els resultats que acal.,c:n d'obtcnir, po-
drem adonar-nos d'una manera mes clara d'allfi que ens linen els testi-
moniatges grafics. Efectivament, observem que cu la inanifcstacio grafica
del fenomen quo ens ocupa, existeix una progressio de les formes grafiqucs
amb u amb ones etapes forca ben deterininades.

T.- etapa
Des del se{,le xi

fins at XILI

_.• etapa 3.- etapa

Seale XII! se-le xv

b u It if

d t, d, dz, z it ii
morfema
verbal ts, tz, dz, z ts, tz, ds it

2.a p. pl.

46. J. MIRET, Pro sermane plebeica (Carta d'establiment de l'orde del Temple a
Cztalunva i Aragd i primera dotacid del compte de Barcelona), BRARLR, VII (1913),
32-29. Es tracta d'una traducci6 al catala de ]a segona meitat del segle xlli.

47. 211CLT, diversos textos dels segles xrv i xv.

192



IA V. CATALANA D'ORIGEN CONSONANTIC IS

En aquest quadre apreciem d'una manera prou clara que les formes grAfi-

ques u van progressant gradualment i guanyen terreny, per dir-ho aixf, a

les formes grafiques no u. En efecte, a la primera etapa, la mes llunyana en

el temps, nomes tenim forma grafica u per a Pantie fonema b implosiu,

mentre que per a d implosiu i per al morfema verbal de segona persona del

plural, les formes grafiques generals son no u. A la segona etapa, les formes

grafiques u representen tambe d'una manera general Pantie fonema d en

posicio implosiva, peril no el morfema verbal en questio, que no es repre-

sentat per formes u fins a la tercera etapa del quadre. Aquest esquema no

ha de constituir la base Tunica per a establir la cronologia del fenomen,

peril, mes endavant, ens servira per a fonamentar millor les nostres con-

clusions.

3. Testimoniatges extrems

18. Despres d'aquesta visio general de 1'evoluci6 de les grafies, en

llurs linies fonamentals, podem intentar d'acostar-nos a aquells testimo-

niatges que hem anomenat extrems i establir tambe les conclusions ade-

quades. Hem vist ja de lluny una mena de panoramica del material filold-

gic, coca que ens ha permes d'observar el fenomen en el seu conjunt, de

veure les principals tendencies i Ilurs manifestacions grafiques, i, fins i

tot, d'establir-ne una cronologia. Ara ens acostarem mes en aquest mate-

rial ; aixd ens destorbara de veure el fenomen d'una manera global - cosa

que ja hem fet -, peril ens permetra de destacar aquell testimoniatge que

es mante fora de la norma general de l'epoca - sigui per innovador, sigui

per conservador -, que s'escapa de 1'6s coma, i que, amb una interpretacio

apropiada, pot donar-nos una mica de hum a l'hora d'establir la cronologia

real del fenomen fonetico-evolutiu. El cop d'ull panoramic que hem donat

suara es una coca relativament ficil ; peril ara, en canvi, si voliem em-

prendre la recerca dels testimoniatges extrems i establir-los satisfactaria-

ment, haurfem de portar a terme una revisio exhaustiva de tots els docu-
ments de 1'6poca medieval i classificar-los, a mes, per zones geogri fiques,
a fi de poder establir tambe el floc d'origen de l'evolucio o del canvi, i el
sentit de la seva projeccio espacial. Aquest seria un treball que, per la seva
gran envergadura, fuig, de moment, de les nostres pretensions i de les
nostres possibilitats materials. Aix6 no obstant, procurarem d'establir tuna
cronologia del fenomen que ens ocupa, a base dels testimoniatges grafics
d'Alart,48 que tot seguit presentarem, i de les dades que addueixen esporA-

48. J. B. ALART, Eludes historiques et philologiques sur la langue catalane . Diphton-
gaison de la seconde personne du pluriel des verbes. (Apendix a Documents sur la langue
catalane des anciens comtes de Roussillon et de Cerdagne) ( Paris 188r).

193

is



16 1. RAFEL I FONTANALS

dicalnent alguns autors ; tot aixo, a part d'alguna observaci6 personal que
lien pogut fer mentre establfem l'evoluci6 general dels testimoniatges
grafics.

19. Alart porta a tenne una recerca detinguda entre un nombre con-
siderable de documents. Fins a l'any 1158 '° no troba la primera forma
grafica u, corresponent a Pantie fonenla d del catala, en posici6 implosiva ;
a partir d'aquest any es troben alguns altres testimoniatges aillats, peril
son molt pocs i molt distanciats en el temps, fins que arriba 1'epoca de Ilur
generalitzaci6, que es correspon amb la que acabem d'establir nosaltres
(cf. §§ 15-17). E.ls testimoniatges que extraienl del detallat estudi d'Alart,
per al cas que ens ocupa, s6n els segiients : 50

DATA TESTIMONIATGE DATA TESTIMONIATGE

1 158 Palau Dano 1249 Nou (< n u d u)
1186 Coll de Creu 1251 P. de Palau
1231 Deumerio 1256 Perdiut
1233 .Alaseu 1260 Araleu
1236 Dcumerio 1267 Grau
1240 Palau 1272 Araleu
1241 Deumer 1273 Guiu
1246 Feliu 1275 Talau
1249 Vingraudo 1275 Perdius
1249 Alou

20. La cronologia extrema de la forma grafica u per al nlorfema vcrbaI
de segona persona del plural es, segons els testimoniatges adduits per
Alart, la segiient :

1380. Apareixen les formes leniu i conexcu en un document, juntanlent
amb set mots mcs que ostenten formes grafiqucs no u, per al nlateix
morfema.

1355. Apareix la forma fassau en un document.
1390. Apareixen diversos testimoniatges aulb forma grafica u, senipre

1420.

1435.

cumig de formes grafiques no u (anlb is, tz, etc.).

id. id.

Apareixen els primers documents on la forma grafica exclusi-

va es U.

i s a dir, el primer testinioniatge anlb it es de l'aimv i3So, i la generalit-
zaci6 d'aquesta fornia grafica conlenca, senipre segons la docunlentaci6

49. ALART, Etudes historiques, 12-20.
So. ALART, Etudes historiques , 23-27.
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amb una -4 semblant a la que procedia de la vocalitzacio de la 1." Potser
se'ns podria objectar aquf que, coin es diu vulgarment, una flor no fa
estiu, peril en aquest cas comptem amb la segona forma anomala que
acabem d'adduir suara : Palau Dan. Aquesta forma ha d'esser necessA-
riament un error de lectura del qui va copiar el document, o be un simple
lapsus de 1'escriba, per tal corn no hi ha cap rab d'ordre purament linguis-
tic per a escriure una it per comptes d'una u ; sembla que aquest testimo-
niatge ens permet d'assegurar quc 1'any roll alga llegf malannent la
paraula Palau , escrita ja amb u, perque, per a llegir erroniament Palan
(amb n), calia que fos aixi. Sigui coin sigui, podenn deduir d'aquest fet
que existi una forma grafica Palau quasi un segle i mig abans del primer
testimoniatge conservat amb u. D'altra banda hem vist tambe que la forma
hipercorrecta Palal se'ns presenta igualment quasi un segle i mig ahans del
primer testimoniatge amb it. Amb un de sol d'aquests testimoniatges potser
no gosarfem fer afirmacions gaire contundents; per6 creiem que els dos
que acabem de citar i comentar ens autoritzen a molt. La forma hiper-
correcta raal, que cita Coronlinas,'S6 no to valor per a la cronologia del
fenomen evolutiu : al darrer tern del segle xiii ja no ens cal una hipercor-
reccio per a concixer 1'existencia de formes fOniques amh i, per tal coin
les formes grafiques u ja s'havien gencralitzat, com hens vist mcs amunt.

22. Ens permetem d'adduir encara una darrera grafia que considerem
hipercorrecta. Es tracta de la forma Gerat, que apareix en un document
del segle xir.57 Aquesta forma no to tampoc un valor tan decisiu per a
l'establiment de la cronologia del fenolnen, coin el que tc la del 1017, que
ja hem vist ; per() es possible que ens ajudi a comprendre les circumstan-
cics que condicionen les relacions entre la forma fonica i la forma grafica
en la Ilengua antiga. La forma que ens ocupa ara ens intcressa fonamen-
talment pel fet de la seva localitzacih temporal : es troba al limit entre
les grafies amb d, t, z, etc., i les formes amb u; es a dir, entre les formes
grafiques no u i les formes grafiques u. Ern la lectura de documents que
here portat a terrne (cf. S 15), abans de trobar cap forum gr,ifica it, coin
c•xpressio del resultat w de l'anterior fonema d en posicio implosiva, trohem
la forma Gerat, que, segons sembla, no es pronunci: mai de forma sem-

55. Aix6 tambe podria explicar-se per confusi6 aclistica , per tal com , d'un punt
de vista acl stic, una -1 fortament velaritzada no es distingeix gaire d'una -u. Tant si
donem una explicaci6 com una altra , la nostra conclusi6 Es la mateixa , per aixo no
insistim en aquest punt ni el discutim en el cos del treball.

56. COROMINAS , Vidas de Santos , 153; testimoniatge recollit per ALARCOS, Consi-
deraciones , nota 46.

57. PujoL, Documents, doc. Iv ; reproduit a MCLT, doc . 18 i citat per RUSSELL-
GEBBETT a MCLT, pag. 23. En relaci6 amb aquesta forma s'ha de tenir en compte ]a
forma Guerad documentada I'any 1211 (MCLT, (1oc. 22).
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blant a aquesta ." Aixd ens permet de veure amb una certa claredat la

forta influencia de les grafies d, t, z, etc. en els escribes medievals, per

tal corn, si el copista d'aquest document escrivf Gerat - forma que pro-

nunciava probablement com si fos escrita Guerau -, no es sine pel fet

que escrivia vid, alod, pred, sed, etc. (v i d i t, a l o d i u, p r e t i u,

s e d e) , les paraules que pronunciava normalment com si fossin escrites

viu, alou, preu, seu, etc. ; es a dir, que a totes les formes fdniques

9, feia correspondre sistematicament una forma grafica d. Aixd demostra,

a mes, que no coneixia la rah de la divergencia entre les formes fdniques

i les formes grafiques de la llengua, divergencia que to el seu origen en

formes etimologiques.

5. Cronologia del fenomen

23. Despres d'aquesta informaci6 sobre la cronologia dels testimo-

niatges grafics, en els dos aspectes a que ens hem referit d'una manera

expressa al § 14, intentarein d'establir una cronologia del fenomen evolutiu

en la forma fonica de la llengua. Abans, pero, farem referencia a les

opinions que alguns autors han emes repecte a aquest punt. Alart creu

clue, per que fa a d, el fenomen s'acompli 1'any 1200, mentre que per al

morfema verbal de segona persona del plural es realitza umes d'un segle

despres».5' Aquesta opini6, amb la qual no concordem del tot, coin mani-

festarem de seguida, es, segons la nostra manera d'entendre, fruit d'una

ingenua identificaci6 en el temps de 1'evoluci6 de les grafies amb 1'evoluci6

fonetica propiament dita; i nosaltres hem fet nostra la idea que, be que

la forma grafica es, o pot esser, un reflex de la forma fonica, no es un

reflex instantani, sing retardat, tal corn hem dit mes amunt i hi tornarem

a insistir aviat. Fouche, per la seva part,"' fa nomes una encertada allusi6

al retard de la vocalitzaci6 del morfema verbal de segona persona del

plural i n'intenta una explicaci6 mes o menys acceptable des d'un punt

de vista fonetico-articulatori. El que no podem admetre ara, sense que

puguenl profunditzar-hi mes de moment, es 1'afirmaci6 do Fouche,"

segons la qual s'hauria vocalitzat abans d procedent de - d - llatina, que

el resultat de - t y - i c e , i llatins, per tal corn ens consta que Pantie

fonema 2 procedent d'aquests grups va confluir amb d ( < - d - ) abans

del canvi d'aquest en w.52 Justament, i segons acabem de veure (cf. § 19),

58.

59-
6o.
61.
62.

Etim.: germ. g air o a 1 d (DCVB, s. v. Guerau).

ALART, Etudes historiques, 21-22.

FOUCH, Phondtique, 167.

FOUCH , Phonitique, 129.

ALARCOS, Consideraciones, §§ 8-11.
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e'. primer testimoniatge grafic amb vocal procedent de d es originari del
grup - t y -; el segon, de c ` ; i el tercer, de c' . Corominas fa
allusio al problema de la cronologia del pas definitiu a -u del morfema
verbal de segona persona del plural ; °' en parla d'una manera bastant
directa i intenta de donar, segons sembla, la solucif definitiva. Hi ha un
detall no gaire clar on 1'exposici6 de Corominas : d'una banda comensa
fent refercncia d'una manera una mica despectiva a les dates donades
per Moll i Badia per al pas definitiu a -g del morfema que ens ocupa
(segles xiii i xiv, respectivament), dient que les considera molt antigues,
i d'altra banda, a les seves conclusions, data el canvi al segle xiii, cci
probablement al xri». Potser 1'encert de Corominas consisteix a remarcar
que la consumacio del canvi per al resultat de Pantie morfema llati
- t i s ha d'esser per forsa anterior a l'ensordiment de les consonants
sonores finals, fenomen que ell mateix data, basant-se on documents, at
segle xiv. Probablement tin estudi a fons d'aquest altre fenomen perme-
tria de precisar aquesta data, pero, en principi, es important de comptar
amb aquest limit (cf., pero, § 24).

24. Per a establir la cronologia aproximada del fenomen que estem
estudiant tindrem on compte :

a) Els resultats a que hem arribat en estudiar l'evolucio general
dels testimoniatges grafics (cf. quadre del § 17). Donem tanta d'impor-
tancia a aquests resultats perque, coin ja hem dit (cf. § 14), creiem que els
testimoniatges escrits son, a grans trets, un reflex, be (Inc tarda, fins a
cert punt fidel, dell diferents estats d'un fenomen evolutiu de la llengua.

b) Els testimoniatges aillats quo trobem fora de l'epoca de normalit-
zacio o generalitzacio d'una grafia (cf. §§ r8-22). Son cis que heal anome-
nat testimoniatges extrems.

c) Ill fet, destacat per 'Coronlinas, quo el morfema verbal de segona

persona del plural havia de tenir ja la realitzaciO fonctica -V ahans de

1'ensordiment de les sonores finals, doeumentades ja coni a sordes al

segle xiv. L'argumentacio de Coronlinas es basa on ]a hipotesi que si
aquest canvi no s'hagues acomplert ahans d'aquesta epoca, el resultat

definitiu del morfema verbal llati - t i s hauria estat una consonant

sorda. En principi hem admes aquest limit temporal coin a bo. L'unica

reserva, pero, que ens veiem obligats a exposar es que el fet que el so

consonantic que materialitza on un moment determinat de la historia do

la llengua el morfema verbal de segona persona del plural (probable-

ment dz, cf. § 12 ) tingui precisament un valor morfematic, pot for que

63. COROMINAS , De gramdtica historica , 141-142.
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no segueixi 1'evoluci6 corresponent als fonemes que no tenen aquest valor,
o, almenys, que no la segueixi al mateix temps que aquests. Diem aixo
per tal de remarcar que l'observacio de Corominas no to un valor absolut
(cf § 37).

25. Despres d'observar amb atencio les dates i les dades que ens
forneixen aquestes tres fonts d'inforrnacib, sobretot les dues primeres,
ens trobent antb algunes coincidencies dignes d'esser tingudes en compte :

el temps que va del primer testimoniatge grafic amb u (segons Alart)
a I'epoca de generalitzacio d'aquestes grafies es sensiblement igual per
al cas del fonema d que per al cas del resultat catala del morfema verbal
llatf - t i s (uns setanta anys, aproxinnadament), la qual cosa fa que la
diferencia entre les dates dels primers testiuroniatges respectius i entre les
dates de generalitzacio de les formes grafiques u, per als dos casos sigui
tarnbe constant. El printer testimoniatge de forma grafica u apareix uns
cent trenta anys rues tard per al ntorfema verbal de segona persona del
plural que per al cas del fonema d en posicio implosiva. D'altra banda,
les formes grafiques u corresponents al primer cas tarden a generalitzar-se
uns cent trenta anys rtes que les que corresponen al segon cas. Hem fet
remarcar aquestes coincidencies cronologiques perque ens sembla que pollen
illustrar forca aquest aspecte del problema que ens ocupa. A 1'hora d'es-
tablir aquesta cronologia no hem tingut en compte els testiuroniatges citats
per Corominas, perque ell mateix els considera mancats de valor (cf. § 20).
Tannpoc no considerent els testiuroniatges addults per Niepage (confronteu
nota 52). En tot cas, mentre un estudi mes aprofundit no demostri el
contrari, aquests testimoniatges aillats, fins i tot en el cas que siguin
autentics, no tenen un gran valor en la consideraci6 general de les re-
lacions forma grafica - forma fonica do la llcngua.

26. Conn acaberu de veure, on la forma grafica de la llengua hi ha
una diferencia d'un segle o un segle i mig entre la data que apareixen les
grafies u per al cas del fonema d i per al cas del fonema que representa
el rnorfenta verbal de scgona persona del plural. Sembla, per tant, que
podein concloure de tot aixo que on la realitat de la llengua parlada, es
a dir, on la seva forma fonica, hi hague tarnbe una diferencia d'un segle
o un segle i mig entre les dates d'acompliment per a un cas i per a 1'altre.
Si tenint en compte, a mes, que, segons sembla, la vocalitzacio del fonema
corresponent al morfenra verbal havia d'haver-se produit ja abans de l'en-
sordintent de les consonants sonores on posici6 final i que aquest ensor-
dintertt es troba docttmentat al segle xiv, considerem prudent de proposar
el primer quart del se.-le xiii com a data de l'acompliment del fenomen
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de vocalitzaci6 pcr al morfema verbaL84 Considerant la distilncia en el
temps que hem propugnat entre aquest canvi i el canvi similar corres-
ponent al fonema ^ (cf. § zs), resulta quc el fenomen s'hauria prod tut,
per a aquest t'tltim, cap al darrer tern del segle x1. Tot aixo ho podem
vettre una mica mes clar i d'una manes esgttematica que en facilita la
comprensio, en un quadre on consten les dates a quc hem referit tota
1'argumentacio

Generalitzaciu Primer Ccneralitzaciu

de la testimoviatgc de la de Ics'

forma fduica u [ orma grafica u [ormcs ^r3fiques u

A
M0I1CIN2
VeIbZI

2. '' P. PI.

darrer tern
del s. x1

primer quart
del s. x1II

x158 rzzo

r38o r45o

III

DISCUSSIO: FACTORS QUA CONDICIONI:N >:rI, GtNVI

r. El marge de seguretat entre la scrie
continua Sonora i la interrupta Sonora

27. Despres de la presentacio detallada que acabem de fer d'aquest
fenomen evolutiu, intentarem de precisar el paper i la importancia <1'a-
quest canvi en el conjunt de les alteracions del sistema conson^ntic ca-
tald al llarg de la seva historia. Intentarem alhora de veure algunes do les
sons internes al mateix sistetna que 1'hagin pogut condicionar. Saban quc
els fonemes b, H, g, de la scrie continua Sonora, son destinats a desapa-
reixcr coat a tals fonemes, probablement per pressi6 do b, d, g, do la
scrie interrupta Sonora, procedents de - p - , - t - , - k - Matins intcr-
vocalics, respectivament. Caldria distingir, Pero, el que succei en posicio
intervoc^lica i el que succei en posicio implosiva, quc fou notablemcnt
diferent. 1~n posicio inten•ocalica b, d, g tcndeixen a realitzar-se fricatius:

Cariants tonAtiqucs cn
Fonemes posi ci6 intervoe^lic a

b --^ b

d -. ^

g ^ tr

6q. Caldria veure, tal com hem dit ja al § ^.}, fins a quin punt el valor morfem3tic
del fonema o grup resultant del morfema verbal ]lati - t i s ha pogut condicionar el sea
canvi a w o la cronologia d'aquest canvi. Aixb podria, potser, matisar una mica les a`ir-
macions que ens permetem de fer acf.
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Els fonemes de la serie interrupta adopten, doncs, tines variants com-
binatbries, que conflueixen foneticament amb les realitzacions dels fonemes
de la serie continua ; aquests darrers es comporten de maneres diverses
davant aquest fet : mentre que b i d tendeixen a llur distingi6 - b es
canvia en v, d dona zero o be es canvia en z -,61 Y es desfonematitza
i conflueix amb les variants fricatives del fonema g; de fet, no to cap
necessitat de distingir-se del seu correlat oclusiu, per tal com es un fonema
de molt poc rendiment (recordem tot el que hem dit sobre g, que pot valer
tambe en part per a la posicib intervocalica d'aquest fonema). En el mo-
ment de realitzar-se l'operaci6 indicada a 1'esquema precedent, es produeix
tambe la que indiquem a continuaci6:

Fonemes Fonemes

b v

d
-. z

-. zero

Sons

9 -' g

Tot aix6 quant a la posicib intervocalica, que no es 1'objecte prin-
cipal del nostre estudi, ara.

28. Doncs be : en posicib implosiva per perdua de la vocal interto-
nica o final, que es el que aci ens interessa, el rise de confusi6 entre els
fonemes de les dues series es encara mes gran,e` per tal com la correlaci6

65. El resultat ulterior del fonema d d'aquesta bpoca, en posicio implosiva (< - d - ,
- t y - , c e , i) nods unic. Sembla que hom pot establir amb seguretat que abans de l'ac-
cent aquest fonema desapareix (s u d or e > suor), mentre que en posicib posttbnica
ha romas en la forma fbnica z (a 1 a u d a > alosa ) (cf. A. BADIA, L'Atlas lingufstic de
Catalunya i el problema de la sibilant sonora -s- procedent del llatl -D- (f de -C-, -TY-).
RVF, II (1952), 1-28). D'altra banda, tambe s'ha conservat en la forma d en certes con-
dicions especials (sembla esser que unicament en topbnims i apellatius), com ho demos-
tren els exemples de Corominas: Vilardell < v i l l a r i c e l l u m, Saldes < s a I I c e s,
etc. (Algunes Reis, 226-7). On no tothom esta d'acord es en el proces fonetic corresponent
a aquest canvi: W. Meyer-Lubke, P. Barnils, P. Fouche, A. Griera, J. Corominas, F. de
B. Moll i A. Badia creuen en el proces - d - > d > z > , , mentre que J. Saroihandy,
C. H. Grandgent i R. Aramon opinen que la desaparici6 de -d- es produf sense passar
per l'etapa z. Alarcos, per la seva part, no creu que z sigui un grau previ a la perdua de d:
opina que la it, o be desaparegue, o be es reforca en un so sibilant que confluf amb el
fonema z, que ja existia a la llengua (cf. Consideraciones, 17-18). Hom pot trobar unes
consideracions geografico-lingufstiques, i especialment toponfmiques relacionades amb
aquest problema a H. GvITER; Le z caduc en catalan : phondtique et toponymie, sMelanges
offerts a Mgr. Pierre Gardettes, TLL, IV, I (1966), 233-242. Nosaltres ens hem permis de
dir simplement que it intervocalic desapareix o es canvia en z, en primer lloc, perque,
sigui quin sigui el proces fonetic, no afecta 1'estructura del sistema que en resulta, i,
en segon lloc, perque no es aquest l'objectiu principal del nostre estudi i, per tant, ha
estat tractat aci nomes d'una manera marginal.

66. En realitat no hi ha veritable conflicte sins en el cas de l'oposici6 d/d, i, proba-
blement, si no fos pel gran rendiment de les oposicions entre aquests dos fonemes en
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internipta-continua s'havia de manifestar molt malainent on aquesta po-
sicio. En realitat, els fonemes do la serie continua, on posicio implosiva,
havien de tenir una realitzacio molt prdxinta als de la serie interrupta,
per tal com es diffcil que poguessin realitzar el seu caracter de continus
quan ocupaven aquesta posicio ; seria gairebe un contrasentit. Segons
aquest plantejament previ, els fonenies de les dues series podrien haver-se
neutralitzat en posicio implosiva, sobretot al final do paraula, com succef
despres amb la correlacio de sonoritat ; pero no fou aixf, sing quo pre-
valgue la tendencia diversificadora dels fonemes de la serie continua res-
pecte dels de la interrupta. Els fonemes do la serie continua, a fi que no
desaparegues el marge do seguretat entre les dues series, es confongueren
tots tres on w. Aquests tres fonemes no podien trobar cap obstacle a llur
confluencia, per tal coin el valor distintiu entre ells era practicanient nul.
Aqucst canvi es produf sense impedir, pero, quo els fonemes de la serie
interrupta s'ensordissin despres, com passl en realitat. Fs tractava nomcs
de salvar el perill de confluencia en una epoca encara ilunyana do la neu-
tralitzacio de la correlacio do sonoritat en posicio final. Fixeni-nos on
l'esquema segiient i veurem les lfnies do desplacament dels fonemes : "

W bF

w•- d<-

w 9-

b

d

g

-• P

t

k

29. Voldriem acabar de precisar que la causa interna quo produf la

confusio dels fenomens b, d, g, do la serie continua sonora, fou preci-

sament 1'existencia d'una serie de fonemes interruptes sonors amb la pos-

sibilitat de trobar-se on posicio implosiva. 0 be, dit d'una altra manera,

quo la finalitat de la confusio on w dell fonemes sobredits fou do mantenir

un marge de seguretat entre ells i els sous correlats interruptes. Una

afirntacio d'aquest ordre pot esser considerada sovint coin a gratuita,

perque no podem saber que hauria passat si hagues estat diferent alguna

de les circumstancies que contribuiren, on el nostre cas concret, quo in

hist6ria d'aquest aspectc de la llengua hagi estat aqucsta i no una altra.

D'altra Banda, soin conscients quo on ciencia no es licit de parlar do fu-

turibles. No voldrfem, pet-6, continuar endavant sense for tines considc-

racions quo poden aportar una mica de llum on aquesta giiestio. Recon-

posicio implosiva, el canvi no hauria propressat. D'altra banda, ]a iniciativa en el despla-
cament cap a w es deu al fonema b. Pei que fa al fonema g, ja hem alludit a 1'esciis
valor distintiu que pot tenir en posicio implosiva, en virtut de la seva poca fregiicncia
en el discurs.

67. El canvi que 6s indicat dins el parcntesi es realitza amb posterioritat rcspecte
a] que considerem aci.
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siderarern, per tant, l'esquema del paragraf anterior; pero, aixf com

flavors hi hero posat nomes els fonemes que ens interessen d'una manera
directa, ara hi farem jugar tamb€ dos fonemes mes, que completen les dues
series (el fonema z do la serie continua sonora, y el fonema t de la in-
terrupta sonora, corresponents als ordres alveolar i palatal, respectivament).
Aquests fonemes s'ensordiren ambdos, tant el de la serie continua com el
de ]a interrupta. Observem el fenomen en un esquema de conjunt :

w bb l bi l--- p a a

- d d t d t lw t ,-
t

en a

l t lpa a a

l l rz a veo a

- - k lw g -- 9 -. ve ar

continua interrupta continua interrupta

sonora sorda

Observem Hies concretament quo Punic fonema de la serie continua
quo s ' ensordf fou precisament 1'finic que no tenia correlat interrupte, i,
per tant, pogue mantenir el sett valor distintiu , sense cap rise de confusio,
fins que es produi la neutralitzacio de la correlacio de sonoritat on posicio
final.

Graus d'afinitat amb w dels fonemes
de la serie continua sonora

30. Tenim, almenys en teoria, tres fonemes ib, d, g) que es con-

fonen on tin de sol: w. In comencar aquest estudi (cf. 1^ 2), ens liens fet
resso del que dinen els tractats de grannitica lristdrica sobre aquest fe-
r.omen, i d'una manera especial sobre 1'ordre que seguiren aquests fonenies
a 1'liora de confondre's en w, en el supisit, encertat, segons sembla,
one no ho vagin for alliora. Allf hem deixat entendre que flies endavant
ens ocuparfem d'aquesta giiestio. Ara, doncs, intentarem d'aclarir, fins

on on,, sigui possible, els problennes que al principi han quedat nomes

plantejats. Ahans, pere), ens permetem de mostrar tin petit esquema de la

caracteritzacio dels fonemes que ens interessen, segons els sets trets dis-

tintius principals. Ometern les oposicions interrupte/con tinu i sonor/sord,

per tal corn els quatre fonemes on giiestio son tots continus i sonors. Fans

servirn, per tant, nomes de les oposicions dens/difus i greu/agut, que son

necessaries i suficients per a distingir els tres fonemes b, d, g entre ells,

per a distingir b i d de w. Aquestes correlacions no son, peril, suficients
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per a distingir els fonemes g i w, que resulten identics, segons aquesta
caracteritzaci6 : 6'

b d w

dens/difus ............. -
greu/agut .............. -

Si voliem distingir els fonemes g i w, hauriem d'acudir a una nova
correlaci6 de tonalitat, que ens diu que w es beinollitzat (labialitzat, en
aquest cas) respecte de g :

dens/diflis ...................
greu/agut ...................

g

...

w

r
bemollitzat/normal...........

31. El foneina w 1s, doncs, dens i greu. Si tenim en compte que
b 6s difus i greu, d difus i agut, i g dens i greu, es fiicil do comprendre
que g es el fonema nibs afi a w ; dcspres ve b, i despres d, scmpre per
ordre d'afinitat decreixent. Observem, a mes, que g no solanient cs cl mes
afi a w , sin6 que, segons aquestes dues oposicions o correlacions, ambd6s
s6n identics ; fins al punt que ens ha calgut acudir a una altra corrclaci6
per a poder-los distingir.ti9 L'extraordinaria afinitat fonematica d'aquestes
dues unitats de la llengua explica, a la rostra manera d'entendre, gran
part de les fluctuacions que hi ha en 1'evoluci6 de in - g - des del Ilati,
sobretot en contacte amb u (cf. especialment §§ 7 i q). Quant al fo-
nema b, veiem que, per a passar a w, noincs ha de canviar un tret dis-
tintiu : ha de passar de difus a dens ; per tant, la seva afinitat anib w
es tambe notable, i explica el fet que in confluencia entre aquests dos
fonemes vagi produir-se molt aviat (cf. especialment § 2, 15 i 17). 1;1 fo-
nema d es el quc difercix mes de w; el primer cs d.ifiis i agut, i el segon,
dens i greu; axi, doncs, d haguc de canviar dos dels sous trets distintius
fonamentals, a fi de poder confondre's amt: w. Aixo explica quc el canvi
b > w vagi produir-se molt mcs aviat que el d > w. Creicm que In visi6
del problema des d'aquest angle nou aclareix i simplifica tota la serie de
consideracions que hem anat font fins ara sobre aquest punt concret
(cf especialment §§ i5, 17 i 26).

68. Corn e, costurn en aquest tipus de classificacio , el signe (+) designa el fonema
afectat pel primer terme de l'oposici6 , i el signe (-), el fonema afectat pel segon.

69. Segons ens ha fet veure amabiement el Dr. Ramon Cerda i Massb sobre els abun-
dosos materials que to aplegats , la fonetica experimental demostra d ' una manera ben
clara 1 'afinitat articulatbria entre els sons g i w (consonantic ); fins a tal punt , que 1'6nica
distincib es Ia labialitzacid que acompanya el so w . Perb es dona el cas que, en certs con-
textos, aquesta labialitzacid acompanya tambc l'articulacio del so g. Aleshores, d'un
punt de vista articulatori , practicament es confonen.
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a) d'altres mots amb els fonemes b, d, g si es tracta de posicio
medial, o p, t, k, si es tracta de posicio final de paraula.

b) d'altres mots quo, per comptes de w, tenon qualsevol altre fone-
ma de la llengua.

Aixf, doncs, la llengua actual es rica, d'una banda, on oposicions corn:

caure/ cabre

lliure /lliure

llaurar/ lladrar

seu/ccp

seu/ set

seu/sec"

corresponents at grup a ; i, d'altra banda, en oposicions mcs generals, del

tipus :

esquiu lesquif

pauta./pasta

neu/ncix

caure/caure"

corresponents at grup b.

34. A la nostra exposicio teorica pent dit quc el minim valor dis-

tintiti dels fonemes b, d, g , entre ells, quan estaven en posicio implosiva,

foil tin dels elements que condicionaren el fet que aquests tres fonemes

poguessin confluir en un do sot (cf. § 28). Ara, enfocant la giiestio des

d'un angle diferent, podem confirmar la nostra posicio. En efecte, les

oposicions distintives basades en aquests tres fonemes son molt comptades

on la rcalitat linguistica. Entre cl fonema g i qualsevol dels altres dos,

queda exclosa in possibilitat d'originar oposicions fonolugiques a nil-ell
d'un rendiment dig-ne d'esser tingut en compte, per tal com, segons es
despren de les consideracions que here fet a la primera part d'aqucst
tieball, el fonema g on posicio implosiva no tinguc a la llengua sing una

71. Les oposicions d'aquest tipus son molt nombroses a la llengua. En tenim reco-
llides moltes mes, algunes de les quals donern a continuacio, com a mostra: sou /sot.
Pau / pap, pi zn / pit, piu / pie, you / pop, too / tot, coo / cop, diu / dit, nau 1 nat, neu / nil,
niu / nit, lieu / llet, lleu / Ilec; i d'altres ja sistemtiques com son les formes verbals sou / s6c,
eou / coc, moo / moc , diu / die, etc. Al text ens hem limitat a polar les essencials per a
la illustracio de la tcoria, a fi de no enfosquir 1'explicacio, si I'exemplificlvem d'una
manera poc sistematica.

72. Aquestes quatre oposicions han estat tretes de A. M. BADIA r NIARGARIT, Pro-
blemes de la commutaci6 consondntica en catald , BdF, XXI (1065), §§ 32, 6T, 8g i 93,
respectivament. Alli hom pot trobar-ne d'altres de similars: vau / bat, nau / naf, Pau / pas,
eau / can, piu / pis, vau / bait , feu / feix, rau / rai , Ileu / lien , nou / noi.
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realitat esporadica i ocasional . Entre b i d, no solament hi ha la possibilitat

tedrica de formar part de mots que s'oposin significativament per la pre-

sencia de l'un o de l'altre d'aquests fonemes, sing que fins i tot trobem

oposicions documentades a la llengua antiga. Fruit de les escasses prospec-

cions filologiques que hem portat a terme en confeccionar aquest treball,

podem fer constar l'oposici6 viu/vit (procedents de v i v i t i de v i d i t,
respectivament),13 oposici6 documentada al principi del segle xnr. Aixd

no obstant, el rendiment d'aquest tipus d'oposicions no ha estat prou
considerable per a condicionar el canvi ; es a dir, per a impedir que els

fonemes b i d confluissin en un de sol.?4

4. Una darrera consideracio sobre el morfema

verbal de segona persona del plural

35. Quant a 1'evoluci6 del morfema verbal de segona persona del

plural, no farem sing unes consideracions que potser ajudaran a presentar

el fenomen amb una mica mes de claredat que no ho hem fet quan hem

exposat les opinions dels diferents autors que han tractat aquest problema

(cf. §§ II i 12). Alarcos " proposa dues possibilitats diferents per a explicar

aquest fenomen. Segons la primera, el grup secundari d ' s ( < - t i s )

hauria conflult, a efectes de tractament fon6tic, amb el fonema del catalA

antic que nosaltres hem representat per 2 ( < - t y - , c ` , ') i hauria seguit

el proces evolutiu d'aquest (2 > d > p en posici6 implosiva) ; segons la

segona d'aquestes possibilitats, la confluencia de d ' s amb el fonema d

s'hauria produit mes tard, sense una previa assimilaci6 al fonema I. Sembla

evident que la primera de les possibilitats postulades per Alarcos es la que

s'ave mes amb la realitat dels fets. Es mes ; sembla que podem afirmar,

sense por d'equivocar-nos, que si el morfema verbal de segona persona del

plural es troba representat en el catala actual pel fonema w no es precisa-

inent per rah de la seva confluencia amb d, sin6 perque s'assimila a

73. Homilies d'Organya, 206 f 206 i 208, respectivament.
74. En provengal les coses han gnat d'una manera semblant, pel que fa a la desa-

paricio de in serie continua sonora, aproxiinadament igual a la del catalh. No obstant
aixo, el fenomen difereix precisament en aquest punt: el fonerna d no confluf, amb el
fonema b, en el fonema w, sing que es canvih en y: m o v r e > moure, 1 a b o r a r e
> laurar , nubem> niu,etc.;pero, radere> raire, tex^re> teiser, radiu>
rai, q u a d r a r e > cairar, etc. Tinguem present que la tendencia de d en produir-se
ci canvi ha d'esser envers y, mes que no pas enviers w, per tal corn d i y nomes difereixen
en un tret distintiu; tots dos son continus, sonors i aguts; d es difus i y es dens. En canvi,
d i w difereixen, corn ja hem dit, en dos trots distintius (cf. § 31). Aquestaconsideracio
obre unes perspectives noves, que ens obligaran a tornar sobre aquest problema en una
altra ocasici.

75. ALARCOS, Consideraciones, § 13.
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l'evolucio de 2 abans que aquest es confongues amb d; fins a tal punt

que, segons la nostra manera de veure, si 2 i d no s'haguessin confos on

el sistema del catala antic, el morfema verbal que ens ocupa hauria se-

guit 1'evoluci6 do 2 i no la do d, i, per tant, avui no seria w.

36. En aquest punt de la nostra exposicio sembla que ens pot esser de

forca utilitat un breu cop d'ull al que passa en provencal. Creiem que

cada llengua soluciona a la seva manera els problemes d'equilibri del

sistema propi i que horn no pot abusar dels parallelismes ; pero sembla,

d'altra banda, que quan es donen una serie de circumstancies que fan

discorrer parallelament un niateix fenomen on dues llengiies, la compa-

ranca pot esser fructifera per a escatir cis details del fenomen en questio.

Is un fet que el fenomen general que estudiern on aquest treball cs

susceptible d'esser estudiat d'una manera semblant precisament on pro-

vensal, per tal coin on aquesta llengua les vocals finals s'apocopen normal-

ment, com en catala, i aquest fet origins un punt de partenca molt

semblant al que hem exposat per a la nostra llengua. Aquest punt de

partenca comu consisteix on 1'existencia d'una serie continua sonora, els

fonemes de la qual es vocalitzen on qucdar en posicio implosiva. Admesa,

doncs, aquesta base comuna, scinbla que la consideracio de les divergencies

ulteriors o marginals pot illustrar alguns punts que no estan prow aclarits

en el fenomen del catala. Concretament, i referit al problema do que

ara tractem, creiern que es important do tenir en compte que en provensal

no es confonen els fonemes equivalents als catalans 2 i d; cs a dir, que el

resultat de - t y - i de c e , ` llatins no conflui amb el fonema d ( < - d - ),

corn hem vist quo passa on catala.

CATALA PROVENcAL

2

d
d -Y w . y 7e

2

d

En provencal modern el morfeuta verbal de segona persona del plural es

matcrialitza on (can.tatz) ; es a dir, que conflueix amb el resultat de

- t y - i de ce• (p a1atiu >falatz, pace>15atz), pero no amb

el de d (rad6re>raire).

i Ens autoritza aquesta consideracio a confirmar el que hem dit suara

(§ 35) ? ^ 1, s una rao de prou pes per a demostrar definitivament que el

morfema verbal on questio s'assimila al fonema 2 ( < - t y -, c e , ' ) , i

que si ara cs w en catala no es sin() herque el fonema 2 es confongue amb

d on el catala antic? Creiem que si.

76. Cf. el oue hem dit suara a la nota 74.
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37. Tot amb tot, sembla que els fets demostren que el triomf de la
forma fonica 4 no fou tan facil per al morfema verbal com per al resultat
dels grups llatins - ty - i c ' , be que ambdos havien coincidit en la
liengua antiga, com acabem de veure. Ahnenys ha quedat establert aixi
en la part que hem dedicat a cronologia del fenomen (cf. especialment
§ 26), on veiem perfectament que les formes u triomfaren en la pronun-
ciaci6 i en la grafia mes de cent anys roes tard en el cas del inorfema
verbal que per al fonema d (< - d - , - t y - , c ` , ' ). e A que deu esser
deguda, doncs, aquesta difer^ncia cronoldgica, si, tal com hem postulat, la
confusio entre el resultat de - t i s i el de - t y - i c ` , ' es antiga ? ^ Pot
aquesta consideracio afeblir la nostra tesi i reviscolar la segona de les possi-
bilitats exposades per Alarcos? Sembla que aquest argument no tindria prou
forca per a contradir les afirmacions que hem fet on els paragrafs prece-
dents. Ales aviat ens inclinem a veure on la complexitat d'aquest fenomen
la lluita de dues tendencies : una que arrossega el resultat de - t i s peI
mateix camf que el de - t y - i c B ' ' , fins a confluir amb d ( < - d -) i,
ulterionnent, amb w; i una altra que tendeix a conservar formes com dz, 0,
mes tard, A. No es gens estrany que una entitat fonica quc es sentida amb
valor morfematic pels qui parlen la llengua es resisteixi a seguir el corrent
quc arrossega les formes identiques d'un punt de vista fonic, pero que no
tenon altre valor que el purament fonologic (cf. nota 64). En aquest cas
concret veiem quc prevalgue la tendcncia fonetica per damunt del senti-
ment conscrvador," probablement despres d'una epoca de convivencia
d'ambdues formes, quo es traduf on un retard de les manifestacions grA-
fiques amb u pel que fa al miorfema verbal en giiestib (cf. § 17). Les formes
u, despres d'haver venr ut llur lluita en la forma fonica de la llengua,
l'hagueren de veneer en la forma grafica.

77. La mateixa circurnstancia es produi amb els plurals de substantiusi adjectius
que originen el grup d 's (cat. mod. -ts) i amb la segona persona del singular dels verbs
en dental que no prenen increment (bats, de batre; escomets, d'escometre; refs, de retre;
percuts, de percudir; pots, de Poder; etc.). Ambdos tingueren en un moment de llur his-
tbria el valor d 's (dz ), igual que el morfema verbal llatf - t i s ; per tant tambc podien
haver confluit en w. Pero aquests casos ens mostren la prevalenca de la tendcncia con-
servadora, per tal com el valor morfematic de la -s va fer sentir aquest so com a cosa
diferent de la t (o d, segons 1'epoca) que el precedia. Aquest sentiment linguistic fou mes
fort que en el cas del Ilatf - t i s , per tal com existien, i existeixen, unes formes sense -s,
a les quals es poden oposar morfolbgicament les formes amb -s. Aixf tenim, d'una banda,
oposicions del tipus nit / nits, sot /sots, que son universals per a tots els substantius i
adjectius acabats en -t, i, d'altra banda, oposicions com bats / bat, pots / pot, escomets /
e;comet, etc., que distingeixen la segona i la tercera persona del singular dels verbs
que tenen Farrel acabada en -t.
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IV

CONCLUSIONS

38. La confusi6 on w dels fonemes b, d, g, de la serie continua
sonora, quan es trobaven en posicib implosiva, to una importancia cabdal
per a la hist6ria interna del catala i confereix a aquesta llengua un dels
sews trets m6s caracteristics.

39. Aquest canvi, d'altra banda, no es sin6 tin dels canvis produits
per l'aproximaci6 mutua dels fonemes de la serie interrupta sonora i els
de la continua Sonora, que posaven aixi on perill llur marge de seguretat.

40. El fonema g no to les mateixes raons que els altres dos per a
esser considerat en aquest canvi, precisament pel fet d'csser ja dubtosa
la possibilitat de la seva existencia en posicib implosiva (especialment
final), i, fins i tot on el cas que existeixi aquesta possibilitat, els exemples
concrets serien molt pocs. Aixo, a part de poder esser demostrat per raons
d'fndole lingiifstica, cs provat per l'absencia de testimoniatges filologics.

41. Aixo no obstant, amb un caracter purament tec ric, podeni
incloure, i aixi ho fern, el fonema g, junt amb els altres dos, on la consi-
deraci6 d'aquest fenornen. Aquesta inclusi6 es facilitada i justificada per
la consideraci6 global del sistema.

42. Hi ha prow motius per a crcure que no es certa 1'afirmaci6 de
houche segons la qual s'hauria vocalitzat abans d procedent de - d -
llatina , quo el resultat dels grups Ilatins - t y - i c e , ' , per tal com ens
consta que Pantie fonema 2, procedcnt d'aquests grups, va confluir amb
d abans que aquest no es confongues on w.

43. El resultat actual m del morfema verbal Ilatf - t i s , de segona
persona del plural, fruit tambe d'un canvi de gran trail scendcncia, ha
(1'esser estudiat on relaci6 amb el proces general de confusi6 en w dels
fonemes de la serie continua sonora del catala antic , on posicib implosiva.

44. Despres d'haver estudiat amb detail la problematica cronologica,

podem afirmar quo la confusi6 on w es produi principalment on trey etapes :

i) per al fonenia b;

2) per al fonema d (que havia assimilat ja 2);

3) per al morfema verbal de segona persona del plural.
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No podem incloure en aquest apartat el fonema g, per tal com ja

hens dit que la seva inclusi6 en la considcraci6 del fenomen to un caracter

tedric. Si aquest fonema es trobava a la llengua en unes condicions nor-

naals, probablement hauria d'ocupar el primer lloc, quant a la cronologia

de la vocalitzaci6, o be compartir-lo amb b, d'acord amb tot el que ja
hem dit.

45. En el cas del morfema verbal de segona persona del plural cal

t^:nir en compte una tendencia a conservar-lo en la seva fase dz, o mes
tard A. Aquesta tendencia conservadora, fruit precisament del valor mor-

femAtic d'aquesta entitat fonica, origina el retard de mes de cent anys

cn la gc-neralitzaci6 de la forma u, Pero no reexi a evitar-la.

46. Combinant les Jades filologiques amb raons d'ordre linguistic,

podem establir amb bastant de seguretat que als primers anys del segle xiii

es generalitza la forma fonica p coin a morfema verbal de segona persona

del plural, en catala; que aquesta generalitzaci6 ja havia tingut hoc al

darrer terc del segle xi pel que fa a tots els altres casos de d en posici6

implosiva ; que aquest canvi fou encara anterior per al fonema b, d'acord

amb la major afinitat articulatoria entre b i V.

47. En el canvi que ens ocupa podein apreciar clarament una moti-

vaci6 fonetica : l'afinitat fonetica entre il i b i g, i una motivaci6 fun-

cional : el poc marge de seguretat entre els fonemes de la serie interrupta

sonora i els de la serie continua sonora en posici6 implosiva ; es a dir,

la imminent neutralitzaci6 de continultat en aquesta posici6. A fi d'evitar

aquesta neutralitzaci6, els fonemes de la serie continua que tenien correlat

interrupte es confongueren en w.

48. La confluencia en un de sol dels tres fonemes que han ocupat

la nostra atenci6 fou facilitada pel fet que la distinci6 entre ells ofereix

un rendiment molt baix en la llengua de 1'6poca
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