
La importancia linguistica de la polkmical 
sobre la vocal neutra2 del catala central 
i el seu caracter fonemdtic3 

1. La polemica prbpiament dita ocupa un total de 167 pagines. Les referencies basiques són, 
cronologicament, Alarcos (1953), Badia (1965), Avram (19731, Alarcos (1973), Cerda (1979), 
Viaplana i de Caesaris (1984); hi ha també altres contribucions que, tot i que no tracten de la 
polemica com a tema central, en discuteixen aspectes importants, corn Badia (1973), Cerda 
(1963-68; 1972, ps. 140-169); també la important analisi de Wheeler dins el seu llibre (WHEELER 
1979, ps. 213-215) o unes encertades observacions a Ukas (1977, p. 118). Per a un resum de les 
diverses posicions, vegeu Viaplana i de Caesaris (1984, ps. 341-349). 
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Encara que en aquesta literatura es faci ús del terme «pol6mica», el to que gasten els polemistes 
no és agre ni agressiu, ans al contrari: 

«.../a excelente Gramática histórica catalana de A. Badia Margarib) (ALARCOS 1953, p. 135). 

(Emiiio A/arcos Lloracb, a quien tanto deben los estudios de fonemática e@añoim) (BADIA 1965, 
p. 80). 

«En patficuIar han de citarse las concienwdas invest&aciones del buen amigo Antoni M. Badia Marganty de 
akuno de sus distl$ulos [R. Cerda, J.M.] ... la luciday densa comunicación de Badim) (fa referhcia aquí 
a BADIA 1973 [1968] (ALARCOS 1973, p. 293). 

«El mateix Badia ... recalca, en aquest breu i colpidor estudi...)) [BADIA 19651 (CERDA, 
1963-68, p. 69). 
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Cap al final de la polemica se sol practicar molt la dedicatoria: 

«A D. Emilio Alarcos Lloracb, Maestm querido, entratiabk, aun en h distancia)) (CERDA 1979, 
p. 309). 

«A A.M. Badia i Margarit, mestre i amic, pioner en la defensa del caracter fonologic de la 
"vocal neutra" del catala central.)) (VIAPLANA I DE CAESARIS 1984, p. 341). 

Les observacions rnés critiques van dirigides, en canvi, al poc resso que la polkmica suscita en 
alguns imbits: 

~Zncidentalmente me lhma la afenciDn que, en el coloquio citado [Estrasburg, i.e. BADIA 1973 (1968), 
J.M.], la cuestión de determinar el valor funcional de h vocal neutra no suscitó nlngrin inferéz, aunque Badia 
insistió en elplanteamiento Ip. 171). Los dialogantes sejüeronpor los c e m  de Ubeda, lo que demuestra que 
cuanto már hablamos menos nos entienden.» (ALARCOS 1973, p. 293n). 
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«En el debate que se sostuvo tras L iectura de esta comunicmión (ps. 167-79), los erfueefzos de Badia por 
conocer /a opinión de los asistentes sobre estos extremos remltamn vanos. Sólo G. Strahpareciósobreponerse a L 
cerval aprensión de los interlocutores por la teoná al declarar que "estaba totalmente de acuerdo con Badia [a] 
es un jnema del catalánJ'ya que "su demostración es muy convincente" (p. 171). Pero luego, incomprensiblemen- 
te, volviógmpas al inquitir que...)) (CERDA 1979, p. 315). 

«En el cas de Mascaró [(1983)], ni aixo tan sols: dóna per bo que el tema no ofereix cap 
problema [quin és el fonema del qual deriva a] ... Quant a la qüestió dels contrastos 
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esmentats per Badia -als quals Mascaró tampoc no fa cap esment-» (VIAPLANA i DE 
CAESARIS 1984, ps. 346-348). 

(Els diafogantes que se'n van anar pels cerro$ de Úbeda eren G. Straka, G. Colon, J. Veny, R. 
Aramon, J. Sola, entre d'altres.) Fóra interessant de determinar les bases i els motius sociologics de 
la polemica. Hi ha, basicament, dos bindols -deixant de banda el gnip més heterogeni dels 
«insensibles»-: Alarcos, &una banda, amb les argumentacions més solides, al qual s'afegeixen 

Els Marges, 44. 1991 



- 

parcialment Ukas (1977) i Cerda (1979), i, de l'altra, Badia, Avram, Viaplana - De Caesaris. (CERDA 
1963-68) representa el que podem denominar una solució-pont: des tesis respectives d'Alarcos i 
Badia no constitueixen una veritable controversia ... Alarcos i Badia tenen raó cadascun d'ells des 
del seu respectiu punt de vista» (ps. 83-84). 

Tant pel que fa a aquest punt, com pel que afecta a altres polemiques (menors, pero semblants: 
la de les africades i les semivocals j i w), es dóna una situació curiosa, i probablement no casual: 
Alarcos defensa solucions que tendeixen a reduir la llista de fonemes ([a] </a,&,e/, [en= /t/ + /I/, 
[dg ] = /d/ + /3 /; [j] </i/, [w] </u/), i Badia solucions que enriqueixen el sistema fonologic del 
catala (amb els fonemes /a/, /tJ/, /d3/; /(, /wA. Wheeler (1979, 194-215), des d'un punt de 
vista difercnt, s'acosta més a la primera 

2. Les dades bhsiques sobre la d i s t r i~~%~oca l ica  que afecten la vocal 3, com 6s ben sabut, 
eren ja conepdes amb detall a finals de segle. Després de les encertades observacions de Mila, 
Pompeu Fabra dóna pricticament totes les dades que coneixem ara a l'article de la «Revue 
Hispaniquen (FABRA 1897) i també a la seva gramatica del 12 (FABRA 1912). (Per a Mili, vid. MILA 
1875, MILA 1889, p. 431, nota 8; cito per I'estudi de M. Jorba [1989, ps. 220-2221, que descriu els 
seus estudis sincrbnics.) Aquestes dades són, en resum, les següents: 
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a) Les vocals a, E, i e esdevenen, en posició itona, a (FABRA 1897, ps. 8-9; 1912, p. 5), amb 
l'excepció de la e grifica en els casos b) i c). 

b) e grifica (ergo e o E fonktiques) no passa a vocal neutra i es manté (fonkticament e) davant de a 
grafica (a o a fonetiques): teatre -+ [teátra], teatret + [teatrÉt] (FABRA 1897, p. 12; 1912, 
p. 16). 

c) e grifica (e o E) no passa a vocal neutra i es manté (fonkticament e) darrere a (a o a) (FABRA 
1912, 16). Noteu, pero, la inteHigent qualificació ~dgualpmunn'moh suele dáneh en b combinmOn 
am (ibid.; el subratllat és meu). A la gramitica en francks (FABRA 1941, p. 4) ho simplifica a 
«e ...q uand if est précédé ou mivi ú'un a il re prononce [él ... [téatra] ... [teatral] ... [aérblit])). 

d) Una a pot provenir d'una o grifica (o o j ) ,  primer element de diftong amb u: plour0 -+ [plawrá] 
(FABRA 1897, ps. 10, 27; 1912, p. 14). 

e)  En alguns mots es conserva sense reduir a a la forma grifica e: chse -+ [kláse] (FABRA 1897, p. 
27). 

Aquestes s6n de fet les dades bisiques, donades a conkixer a finals del segle XIX, sobre la 
fonologia de la vocal neutra dins el mot. Afegim que I'existkncia de monosilHabs atons amb a -que 
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s'assignen usualment a una categoria diferent de la de mot, els anomenats clitics-, tan feta senrir en 
la polemica que ens ocupa, encara que 6s més aviat un fet d'anilisi, 6s esmentat per Fabra l'any 
191 1: polemitzant amb Emili Valles, amb un to ciustic poc usual en el Fabra d'anys posteriors, ens 
ofereix un atractiu fragment de ficció de quatre pagines que deu ser dels pocs que va sortir de la 
seva ploma. Pompeu Fabra imagina un diileg entre examinador i examinand en unes proves d'una 
escola catalana. No em puc estar de citar-ne un fragment una mica extens: 

~Deixeu-me suposar un moment que l'obreta de que parlavem ... ha estat adoptada a l'escola 
catalana del districte tal. En  uns examens que s'hi celebressin, sentiriem coses com aques- 
tes ... 
»-Digues, noi, en catali hi ha paraules atones? paraules accentuades? 
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»-No, senyor, no n'hi ha; perquk "totes les paraules tenen accent prosodic en una o altra 
vocal". (Sens dubte en el pensament del autor, 4 en, per, etc., no s6n paraules.) 
»-Se declina .1 nom catala? 
»-Si, señor, Ex.: nominatiupare, genitiupare, acusatiupa re... (Pel qual paradigma se pot veure 
que, en efecte, e < l>  norn catali ... n0.s declina.) 
»-1, en aquesta "llengua catalana", que ja sabem que es tota altra que "l'horrible catala" que 
tu i jo parlem, en quins casos el participi passat concorda amb el complement passiu? 
»-Sempre. 
»-Sernpre? 
»-Menys quan al proferir el participi, no pensern "ab" el complernent. ()a es distracció! Pe- 
ro .1 més estrany es que en una llengua que ningú parla -la llengua catalana que no cal 
confondre, etc.- un om pugui tenir AYTALS distraccions!)~ (FABRA 191 1, ps. 113-1 16). 
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3. La investigació ha estat en part possible gricies a un ajut del Fons d'Investigaci6 Universiti- 
ria del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autonoma de Barcelona. Vull fer 
constar també amb agraiment que dec molt del contingut d'aquest article a les discussions 
aclaridores amb molts coHegues de la Universitat Autonoma de Barcelona i de la Universitat de 
Barcelona; he discutit especialment amb Josep Maria Nada1 la qüestió de la base sociologica de la 
polemica. Gricies també a la meva coHega Hortensia Curell, a qui dec de manera indirecta la 
publicació d'aquest treball. 
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