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Aquest treball va ser presentat "en compliment par

cial dels req'uisi ts per al grau de doctor" al Massachusetts 

Institute of Technology l'agost del 1976. En un camp com el de 

la Lingüística Teòrica que continua experimentant canvis tan 

considerables en poc espai de temps, publicar material de set 

anys enrera necessita una certa justificació. Més encara quan 

s'hi afegeix el fet que en un medi com el nostre la prepara

ció teòrica resulta difícil i escassa i redueix per tant el 

públic ideal d'estudis com aquest. 

A partir del 1976 la Fonologia ha experimentat una 

sèrie de modificacions que han donat lloc al que se sol anome

nar Fonologia no lineal: bàsicament la teoria autosegmental, 

de la qual ja es fa esment, de passada, en aquest treball, i 
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la Fonologia mètrica. Encara que molts dels fenòmens estudiats 

aquí es presten a una reanàlisi, més adequa?a, dins de les no

ves teories, la hipòtesi teòrica central que proposo, la Con-

dició de Ciclicitat Estricta, encara pot mantenir-se. La idea 

que les teories cícliques podien ésser abandonades i substi-

tuïdes per altres principis ha tingut, en alguns moments, un 

cert crèdit (Freidin (1978), Selkirk (1980». Però de fet, la 

hipòtesi cíclica continua essent considerada com un dels prin-

cipis universals de 'les gramàtiques de les llengUes naturals, 

i tant en Sintaxi com en Fonologia. Més en Concret pel que fa 

a la proposta que defenso aquí, ha estat utilitzada en molts 

altres estudis, especialment al llibre de Rubach (1981), i ta~ 
bé als articles de Halle (1979), Rouveret i Vergnaud (1980) i 

a d'altres treballs . Més recentment la Condició de Ciclicitat 

Estricta ha estat r e presa en la teoria que es c oneix com Fono-

logia lèxica, desenrotllada per Kiparsky (Kiparsky (1982», i 

que és una síntesi de diverses teories, en particular la Mor-

fologia de nivells de D. Siegel i la teoria que presento aquí. 

Una altra raó per publicar aquest treball és la part 

descriptiva, que conté algunes innovacions respecte a tracta_ 

ments anteriors o en molts casos presenta anàlisis de fenòmens 

no estudiats fins ara. Tant per a la part teòrica com per a la 

descriptiva es podia recórrer fins ara a la versió anglesa, 

Catalan Phonology and Phonological Cycle, per l'Indiana Uni

versity Linguistics Club (IULC, 1978). Això i el caràcter tèc-

nic d'aquest treball semblava fer innecessària una versió ca-

talana. Però si el nombre de lectors en català d'obres d'aques-
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reduït, m'ha semblat ara que la seva ta mena pot ser publica-

desvetllar l ' interès per la ció pot servir també per matèria 

f 'ns ben recentment ha que L tingut un ressó tan restringit en 

aquest país . 

He l a -que difereix utilitzat la versió original ang es 

només en detalls de presentació de la distribu ïda per IULC-

nota afegida, alguns amb molt poques modificacions: alguna 

exemples ampliats i canvis deguts al fet que la major part 

. el català. No . de la versió original no cone~xen dels lectors 

he tingut en compte doncs la versió ampliada i una mica prec i

. f r servir com a pitada que va~g e tesi de doctorat a Barcelona 

l , . i el Component Morfo -l Cicle Fono og~c _ (Fonologia Catalana: e ~ 

t 'ó de l'AFI que lògic, 1977). L'adap ac~ faig servir té ~, ~; 

l i prepalatals (sordes i f, 1, per a les sibilants alveo ars 

sonores), E i r per al batec t 
'f.. 

i w_ per a les sei la vibran , 

són definits quan s'introdueixen. No mivocals. Altres símbols 

oclusives i fricatives de ~, 3, ~, distingeixo les variants 

Dins el text les transcripcions que represento sempre així. 

van normalment d . les representacions ortogràfisubratlla es ~ 

ques entre apòstrofs. He utilitzat també formes mixtes orto-

gràfiques i fonètiques amb la part transcrita entre parènte-

sis (per exemple p(aaÀ)eta). 

b Morris Halle , Paul Vull fer constar el meu deute am 

t · t tot el material Chomsky amb qui he discu ~ Kiparsky i Noam i 

treball i que hi han d'aquest aportat comentaris, crítiques 

a la Fundació Jaume Bo i idees, i f 11 que ha fet possible amb 
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una subvenció l'edició d'aquest llibre. 

Des que vaig començar a treballar-hi fins que s'hau

rà enllestit l'edició, he rebut l'ajut i la influència d'al

tres persones que hi han contribuït fent que aquest treball 

sigui el que és; sé que apreciaran tant com veure el seu nom 

en el pròleg, saber que sé que els consta el meu agraïment. 

p 

I. LA CONDICiÓ DE CICLlCITAT ESTRICTA 
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Fa més de vint-i-cinc anys, Chomsky, Halle y Lukoff 

(1956) van proposar una convenció d'aplicació de regles segons 

la qual les regles "s'apliquen no més d'un cop a cada consti-

tuent, i s'aplica una regla a un constituent d'ordre n només 

després d'haver-la aplicada a tots els constituents d'ordre n+l, 

és a dir, començant amb els constituents més petits i seguint 

1 amb constituents cada vegada més grans" (p.75). Des d'alesho-

res, aquesta convenció, coneguda sota el nom d'''aplicació cícli-

ca", o simplement "el cicle", ha estat aplicada a nombroses 

llengües i se n'han proposat algunes modificacions. En el pre-

sent treball oferiré arguments basats en l'estructura del cata-

là que afavoreixen l'adopció d'una noció de "cicle fonològic" 

-i com també suggeriré, fins i tot "cicle sintàctic,,2- que co-

breix algunes de les modificacions proposades, així com altres 

propostes teòriques sense relació aparent amb el cicle, i mate-
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rial empíric addicional . 

L'aplicació cíclica pot ésser formulada de l a manera 

següent : 

(1) Donada una expressió parenteti tzada (n·· .(n-1 ... ' 

(1···)1' ···)n-1···)n' i un conjunt (parcialment or-
denat ) de regles cíc liques C, 

A. C s'aplica a l domini ( .... ). després d'haver estat 
J J 

aplicat a l domini (. 1 ... ) . l' i cada regla de C 
J- J-

s'aplica en l'ordre donat sempre que es pugui apli-

car pròp iament en j. 

B. Aplicac ió pròpia de reg les cícliques. Per tal que 

una regla cíclica s ' apliqui pròpiament en qualsevol 

cicle donat j, ha de fer ús específic d'informació 

pròpia al cicle j, és a dir, introduïda en virtut 

del cicle j. 

Així, el conjunt de regles cícliques s'aplica a la ca-

dena inclosa en els parèntesis més interiors, després passa als 

parèntesis de segon ordre, o sia, els que inclouen els més inte-

riors i cap altre, i segueixen de la mateixa manera fins que és 

atès el constituent màxim. Dins de cada cicle cada regla pot és-

ser aplicada en l'ordre especificat si fa ús específic d'infor-

mació pròpia a aquest cicle (lB). Aquesta condició assegura que 

no es produeixi cap aplicació "impròpia", és a dir, cap aplica-

ció múltiple d'una regla, ordenació oposada, etc. en el mateix 

c icle. En altres paraules, fa impossible que les regles "retor-

nin a estadis del cicle després que la derivació s'ha desplaçat 

cap a dominis més grans i més inclusius" (Chomsky (1973), 243). 
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(lB) cobreix en part -de fet n'és una formulació més general

la idea bàsica de la Condició del Cicle Estricte (Strict Cycle 

Condition; també Cicle Estricte, Ciclicitat Estricta). La Con-

dició del Cicle Estricte fou proposada a Chomsky (1973) per a 

la Sintaxi,2 i a Kean (1974) per a la Fonologia. Encara que 

(lB) és part de la definició de "cicle fonològic", continuaré 

fent-hi referència com a Condició del Cicle Estricte, o CCE 

abreujadament. 

Abans d'examinar uns quants casos, en els quals el 

cicle fonològic fa prediccions crucials, considerarem un exem-

ple que il.lustra la seva aplicació. Tres regles cícliques que 

seran justificades en el capítol següent intervenen en la deri-

vació del grup "produirà oxidació". La desaccentuació elimina 

dins un mot tots els accents excepte el darrer, la Formació de 

Semivocals deriva semivocals de vocals altes àtones després d'u-

na altra vocal i la Reducció Vocàlica redueix les vocals àtones 

(2 a~, per exemple). Un comentari més detallat de la derivació 

es pot trobar a la secció 9 del Capítol 11, (34). 

(2 ) ( ( ( (prudú)í)ra) ( ( (6ksid)a)syó) 

FORM. SEM. 

DESACC. u J 

RED. VOC. u 

FORM. SEM. 

DESACC. i a 

RED. VOC. a 

FORM. SEM. w 

DESACC. 

RED. VOC. 

pruduirawksidasyó 
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Podem distingir tres casos diferents en els quals una 

regla cíclica compleix la condició (lB), la CCE. Cadascuna és 

una condició suficient perquè una regla s'apliqui pròpiament en 

un cicle determinat. Consegüentment, quan cap dels tres casos 

es compleix, la CCE bloqueja la regla, és a dir, la seva aplica-

ció: la regla no es pot aplicar pròpiament en aquell cicle. 

(3) Una regla cíclica R s'aplica pròpiament en el cicle j 

si es compleix ~, b oc : 

a. R fa ús específic d'informació que es troba única-

ment en el cicle j . Es a dir, es refereix específi -

cament a algun A a ( .XAY(. 1 . . . )Z) o ( Z( ) 
J J- j j-l· ·· 

XAY) . 

b. R fa ús específic d'informació continguda en consti

tuents diferents del cicle anterior als quals hom 

no es pot referir simultàniament fins al cicle j. 

R fa referència per tant a certs A, B a (.X(. 1 
J J-

••• A ••• ) Y (. 1 ••• B ••• )Z). 
J-

c. R fa ús específic d'informació assignada en el ci

cle j per una regla ordenada abans de R. 

(3a) és la Ciclicitat Estricta que proposa Kean (1974): 

"en qualsevol cicle A cap regla cíclica no es pot aplicar a ma-

terial dins d'un cicle previ B sense fer ús crucial de material 

únicament en A" (p.179). Com es pot comprovar, la versió de Kean 

és més forta que (3a-c), ja que bloqueja l'aplicació d'una regla 

cíclica encara que es compleixin els casos (3b) o (3c). 

Així, els contraexemples a la seva proposta són casos 

de regles que s'apliquen quan (3b) o (3c) es compleixen, i con-

traexemples a la versió que proposem aquí serien casos que cor-
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responen a (3b) o (3c) en els quals es bloqueja l'aplicació 

d'una regla cíclica. Els casos corresponents a (3a) constituei-

xen proves a favor o contra, segons els casos, d'ambdues propos-

tes. 

Examinem primer els casos en els quals una regla pot 

aplicar-se en cadascun dels tres casos de (3), i vegem després 

els casos en els quals se'n bloqueja l'aplicació. 

L'aplicació de regles cícliques sota (3a) pot ser il-

lustrada amb "la intimitat" i "alt", fonèticament (layntimitat) 

i (al), respectivament. La Simplificació de Grups Consonàntics, 

que serà presentada al Capítol III, secció 6, té, entre d'al-

tres, com a efecte l'esborrament de t en el context 1 ___ ##. 

Considero l'arrel lèxica com a node cíclic: 

(4) (## la «íntim)itat)) (#(#alt#)#) 

FORM. SEM. 

DESACC. 

FORM. SEM. 

DESACC. 

i 

y 

SIMPL.GR. 

Les formes subjacents han de ser les proposades a (4), 

ja que tenim (íntim) i la forma femenina (alta); vegi's el ca-

pítol segon per a més detalls concernents a l'accent subjacent. 

Tant la ~ (~ després de la Reducció Vocàlica) en el primer 

exemple com un # en el segon són presents a la formulació de la 

regla, i es troben "únicament" dins del domini del darrer cicle. 
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Molts altres exemples similars són tractats al llarg 

d'aquest treball i en tractaments cíclics d'altres llengües. 

Podem il.lustrar la condició (3b) amb el compost 

"franco-italià". Els seus membres són, isoladament, (fraIJku) i 

(italya), però el compost és (fra~kuytalya). (Ometo estructura 

de constituents i límits inconcernents): 

(5 ) ( (fra~ku) (italya) 

FORM. SEM. y 

Quan s'ateny l'últim cicle tota la infonmació crucial 

per a Formació de Semivocal, és a dir, la seqüència ui, és dins 

el domini del cicle anterior, però la regla pot referir-se a u 

i a ~ al mateix temps com a resultat del fet d'haver estat atès 

el darrer cicle. 

(3c) afirma que una regla cíclica s'aplica pròpia-

ment en un cicle donat si és "encebada" ("fed" en el sentit de 

Kiparsky (1968), 196-197) per una regla que ha estat apicada 

durant el mateix cicle. Les regles de Reducció Vocàlica (Capí-

tolIl, (49)) converteixen les vocals àtones ~, ~, e en ~, 

i ~,~ en ~. La regla de Desaccentuació mencionada abans pro

porcionarà informació específica que és crucial per a la Reduc

ció Vocàlica. Per tant, segons (3c) la Reducció Vocàlica s'hau-

ria d'aplicar tot i que la vocal es trobi en un cicle més in-

tern. l de fet, de (plat) obtenim (plat8t) i de (dirakt~ri) 

(dirakturyal): 

8 

(6 ) ( (plat)Ét) ( ( (dirakt-Sr) i )al) 

(últim cicle) 

FORM. SEM. Y 

DESACC. a 'J 

RED. VOC. a u 

Fins aquí hem presentat els arguments a favor d'una 

noció de "cicle fonològic", la presentada a (1), que serien, 

però, consistents amb una formulació més dèbil (per exemple la 

versió de (1) sense el requeriment d'aplicació pròpia). Això 

. t els casos ~iscutits són casos en els quals és així perque to s ~ 

les regles poden aplicar-se. Per tal de demostrar que la con-

t t d regles C{cliques ha de tenir la força dició d'aplicabili a e ~ 

de (1), hauríem d'adduir raons que afavorissin els casos de 

bloqueig de regles cícliques predit per (1). 

Abans de prosseguir, val a dir que els exemples pre

sentats són contraris a la primitiva versió de Kean de la CCE, 

l regles s'apliquin violant (3a) (en desja que permet que es 

acord amb la versió de Kean) però complint o bé (3b) o bé (3c). 

Pot ésser per tant útil de comprovar el material presentat en 

aquest article i en d'altres treballs basats en ell i comparar

la amb (1). Com he indicat més amunt, els contraexemples a (1) 

són casos que compleixen (3b) o (3c) i en els quals es bloqueja 

una regla cíclica. Doncs bé, cap dels casos que em són coneguts 

(Kean (1974), Wilkinson (1974), Halle (1973a) i Halle (1973b)) 

cauen dins aquesta categoria. Es a dir, tots corresponen a (3a) 

t · l s en la nostra versió de la i són per tant correctamen ~nc oso 

CCE. Considereu per exemple la derivació crucial per a Klamath 
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a Kean (1974): 

(7) «47a) a la referència) 

vow. RED. (21) 

VOW. DEL. (18) 

SON. CLUST. (40) 

VOW. RED. 

VOW. DEL. 

SON. CLUST . 

(#nt'iw(#otn(#el'g+a#)#)#) 

otn 81'g a 

otn l'g a 

ot8n l'g a 

nt'iw 8t8n l'g a 

• nt'iw t8n l'g a 

(not applicable) 

(Sonorant Cluster (40) té la forma 

rtJ --+8/ (#XC [ - ] ) 
--- +son (CZ)#) 

La cadena analitzada per Sonorant Cluster en el tercer cicle 

és: 

(8) (#nt'iw(#t8n(#l'g a#)#)#) 

(# X C0 : C Z #) 

i cap material no específic (no variable, en aquest cas) usat 

per la regla es troba únicament -en el sentit precisat abans

en el tercer cicle, o és propi a aquest cicle en el sentit de 

(1B) o (3). 

Així, els arguments presentats a favor de la primera 

versió de la CCE són no solament consistents amb la versió pre

sentada aquí sinó que l'afavoreixen. 
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Passem ara a examinar alguna part del material pre-

sen tat en el present treball en el qual regla cíclica és blo-

quejada per (1) perquè no s'aplica pròpiament en un cicle do-

nat. Per tal que una regla no es pugui aplicar pròpiament en 

algun cicle cap de les tres condicions de (3) no s'hauria de 

complir, ja que cadascuna és suficient per a l'aplicació prò-

pia. 

Noteu que : 3a) prediu que cap regla s'aplica als 

constituents més interiors. (3b) no es pot complir òbviament 

en aquest cas, i, pel que fa a (3c), una regla hauria d'haver 

estat aplicada abans, però aquesta mateixa regla es trobaria 

subjecta a (3c), i així successivament. (3a) requereix l'exis-

tència d'algun A al qual faci referència la regla a (.XAY 
J 

(. l··.)Z) o (jZ(, 1 . .. )XAY), requeriment que no es pot com-
J- J-

plir en els constituents més interiors. Anomenaré cicle O (ze-

ro, la denominació tradicional seria el primer cicle) el domi-

ni dels constituents més interns; i primer cicle el domini 

dels constituents més petits que continguin el cicle O, és a 

dir, el domini d'aplicació de les primeres regles cícliques. 

Examinem la següent derivació que correspon a 

(triumf8lízm8) (cL (triómf), (triumfal) , per a la determina-

ció de la forma subjacent). 
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(9) 

1er. cicle 

FORM. SEM. 

DESACC. 

RED. VOC. 

2on. 

FORM. SEM. 

DESACC. 

RED. VOC. 

o 

u 

CCE 

a 
a 

triumfalízma 

En el primer cicle (cicle 1) la Formació de Semivocal 

no es pot aplicar perquè la o no ha estat reduïda ni desaccen-

tuada. La Desaccentuació es pot aplicar en virtut de (3a) per-

què usa específicament la vocal accentuada que es troba fora 

del cicle O en la descripció estructural. La Reducció Vocàlica 

s'aplica aleshores per (3c) ja que una regla prèvia, la Desac-

centuació, ha introduït la informació crucial eliminant l'ac-

cent de la o. En el segon cicle la descripció estructural de la 

regla de Formació de Semivocal se satisfà, però la seva aplica-

ció seria impròpia. La seqüència iu es troba enterament dins un 

cicle previ, i les condicions (3b) i (3c) no s'hi pOden aplicar, 

òbviament. Consegüentment, la CCE bloqueja l'aplicació de la 

regla. Finalment la Desaccentuació i la Reducció Vocàlica es 

tornen a aplicar, ja que satisfan (3), com en el primer cicle. 

Un altre exemple prou interessant ens el forneixen 

mots acabats en sufixos que desplacen l'accent a la síl.laba 

precedent, com~, ik, graf i molts d'altres: Hèrcules - hercu-
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li, sífilis - sifilític, foto - fotògraf. Sempre que apareix 

un d'aquests sufixos la vocal accentuada precedent pot ésser 

~, ~.' ~, 2, ~, però mai ~ o ~. A més es presenten alternances 

com ara (nu,néru) - (numÉrik), (asféra) - (asfÉrik), (diraktó) -

(dirakt":lri), (fótu) - (fut5gr af). Una regla amb l'efecte 

~ ---+ ~ i ~ ---+ 5 donaria compte d'aquests casos. La regla 

no s'aplica quan no apareix cap d'aquests sufixos preaccen

tuats, tal com mostren els primers elements de les alternances 

citades. D'altra banda, és necessària una regla independent 

que accentuï la vocal anterior al sufix preaccentuat. Dir que 

aquesta regla i la regla é __ (, ~ --• .2 s'apliquen totes 

dues davant tot un conjunt de sufixos específics, equivaldria 

a mencionar dos cops el mateix context idiosincràtic. Hom po

dria dir també que el canvi vocàlic té lloc sempre que l'ac

cent ha estat assignat a la vocal per una regla precedent, i 

introduir condicions globals. Ambdues solucions són indesitja

bles. Considerem ara el que prediu (1) si les regles són totes 

dues cícliques. La parella alternant séntri (subjuntiu) i 

sÉntrik tenen el morfema radical comú Iséntrl i el morfema 

de subjuntiu (àton) IiI i el morfema derivacional (preaccen-

tuat) lik/. 

(10) 

REGLA Ie 
é ---.S 

(séntr)i ) 

CCE 

CCE 

(séntr)ik) 

é 

É 

En el cicle O no s'aplica cap regla. En el primer ci-

cIe la regla re s'aplica al segon exemple accentuant la é (és 
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a dir, reassignant-li l'accent, que ja era present). Aleshores 

la regla é ---+ ~ es pOdrà aplicar per la condició (3c), ja que 

una regla prèvia ha assignat informació específica requerida 

per la regla en qüestió. Aquest no és el cas en el primer exem-

ple i en aquest cas la CCE bloquejarà l'aplicació de la segona 

regla. (10) mostra també que perquè l'aplicació cíclica sigui 

pròpia és suficient que una regla en el mateix cicle assigni 

informació requerida específicament per la regla, sense tenir 

en compte si aquesta informació era present o no en cicles 

previs. 

La formulació del cicle fonològic a (1) cobreix per 

tant el material corresponent a la Ciclicitat Estricta, així 

com altre material empíric. Però hi ha una altra conseqüència 

interessant d'aquesta revisió de la Condició de Ciclicitat Es-

tricta. Kiparsky (1974) proposava una condició sobre l'aplica-

ció de les regles fonològiques per la qual 

(11) (CONDICIO D'ALTERNANÇA) 

Els processos de neutralització s'apliquen només a 

formes derivades ( ... ) Un procés de neutralització 

es pot aplicar només si l'input afecta crucialment 

una seqüència que resulta de combinació de morfemes 

o a través de l'aplicació de processos fonològics. 

( ... ) la Condició d'Alternança s'ha de restringir a 

l bl o t' ° 3 reg es o ~ga or~es. 

Tal com demostraré, la Condició d'Alternança és co-

berta efectivament per la CCE, i el nombrós material que pre-

senta Kiparsky (1974) s'hi aplica igualment. Per fer més clara 

14 

la noció "derivat" a (11) i demostrar la seva connexió amb la 

noció "aplicació cíclica pròpia" a (1) i a (3), examinem els 

exemples finesos a Kiparsky (1974). La Regla (12) (=(2-1» s'a

plica a (13a) i (13b) però no a (13c): 

(12) t ~s 1 ° i 

(13) a. a través de límit de morfema (p.e. Ihalut+il ---+ 

halusi) t ---+ s s'aplica; 

b. en posició interna de morfema amb i derivada (p.e. 

Ikantel ---+ kansi) t ---+ s s'aplica; 

c. en posició interna de morfema amb l subjacent 

(p.e. Ikotil ---+ koti ) t ---+ s no s'aplica. 

(13a), «halut)i) en la nostra representació, permet que (12) 

s'apliqui per (3a), ja que la regla menciona crucialment mate

rial únicament en el cicle més exterior. (13b) és un cas cobert 

per (3c), perquè una regla ~ ---+! que s'aplica en el cicle 

més exterior introdueix informació que és crucial per a (12). 

D'altra banda, a koti cap regla no s'aplica al cicle O, i tam

poc a cicles posteriors, ja que (12) només afecta la seqüència 

ti enterament dins el cicle O. 

Hi ha encara dues diferències bàsiques entre la Con-

dic ió d'Alternança i la part del Cicle Fonològic que la co

breix. Primerament, la CCE s'aplica només a regles cícliques; 

en segon lloc, la Condició d'Alternança s'aplica només a re

gles de neutralització obligatòries. Hi ha diferents camins que 

hom podria seguir per tal de solucionar aquest problema; po-
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dríem, per exemple, modificar la CCE, o bé mantenir-la i can

viar en conseqUència les prediccions de la Condició d'Alternan

ça. Encara que queda molt per fer en aquest domini, jo prendré 

aquí la posició més forta, és a dir que proposaré que totes i 

només les regles de neutralització obligatòries són cícliques. 4 

Abans de tornar a aquesta proposta, serà apropiat 

discutir algunes qUestions metodològiques. Hauria de quedar 

clar que no hi ha cap raó a priori per preferir una teoria amb 

gramàtiques no cícliques (o, corresponentment, amb components 

cíclics o no cíclics). Un canvi de cíclic a no cíclic, o vice

versa, canvia la classe de llengUes generades, però no afecta 

absolutament la classe de les gramàtiques. Per tant no es po

den plantejar qUestions de restrictivitat. D'altra banda, una 

teoria que permet que la ciclicitat de les regles (en general 

o en un component determinat de la gramàtica) variï particular

ment (per a cada llengua particular) defineix un conjunt de 

llengUes possibles molt més gran, i és per tant menys preferi

ble a priori que una teoria amb regles cícliques, amb regles 

no cícliques, o una teoria que dóna algun criteri universal que 

distingeixi quines regles són cícliques i quines no ho són. 

Tot això no vol dir que no es puguin plantejar qUes

tions de restrictivitat a posteriori en relació amb la cicli

citat. Hom pot argumentar, per exemple, que per donar compte 

de certes dades, el canvi d'una teoria cíclica a una teori·a 

no cíclica ens obliga a recórrer a certs mecanismes que aug

menten la classe de les gramàtiques. Aquest era el cas en la 

16 

discussió de (10), on el Cicle Fonològic feia innecessàries 

regles globals. 

Tornant a la incorporació de la Condició d'Alternan

ça a la CCE, és clar que la solució proposada, restringint les 

regles cícliques a un tipus particular de regles, limita la 

classe de les gramàtiques en la forma desitjada. El material 

presentat a Kiparsky (1974) a favor de la Condició d'Alternan

ça pot ésser reanalitzat fàcilment en un marc cíclic, encara 

que una alternativa cíclica no era considerada en aquell tre

ball i caldria tornar a analitzar tots els exemples. Les dades 

del català cobertes en el present treball, d'altra banda, afa

voreixen la proposta. Les vint - i-dues regles presentades tenen 

les característiques segUents (indico entre parèntesis el nú

mero de la regla i la secció on presento els arguments a favor 

o en contra de la seva ciclicitat; els números romans indiquen 

el capítol). 

Sis regles són de neutralització i obligatòries, i 

es poden aplicar cíclicament o no cíclicament (Regla-IC (11, 

secció 4), Caiguda de N (111,46), Caiguda de R (111,50), B a W 

(111,56), 1! i 2! Inserció de & (IV,10,11). Les altres vuit 

regles obligatòries i de neutralització han d'ésser cícliques 

(Desaccentuació (11,24) 11.8, Assimilació Major de Nasals 

(111,36), 111.7, Formació de Semivocal (11,36) 11.8, 11.9, 

Reducció Vocàlica (11,49) 11.8, 11.9, Simplificació de Grups 

Consonàntics (111,28) 111.7, Assimilació de Contínues (111,10) 

111.5, Contracció (111,23) 111.5, Inserció de D (IV,14) IV.3). 
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D'aquestes regles només l'última és cíclica perquè segueix la 

part de la CCE coberta per la Condició d'Alternança i pOdria 

per tant ser coberta per aquesta darrera condició sola. Final

ment, les regles restants són opcionals o no neutralitzants. 

Cap no pot ésser cíclica perquè la CCE evitaria, incorrecta_ 

ment, l'aplicació (Assimilació d'Oclusives (111,7) 111.2, As

similació d'Oclusives Labials (111,8) 111.2, Ajustament Nasal 

Menor (111,39) 111.7, G a 9 (111,9) 111.2, Assimilació de La

terals (111,12) 111.7, R Final (111,17) IV.4, R Inicial (III, 

18) IV.4). 

• 

11. EL SISTEMA ACCENTUAL 

L 



, 

1. Introducció 

L'observació més superficial que es pot fer sobre 

l'accent en català consisteix a dir que els mots s'accentuen 

en una de les tres últimes síl.labes, o bé són àtons. Vegem al-

guns dels exemples més simples, mots monomorfèmics amb marques 

de flexió zero o sense. 

(1) u (ho) Ú (u) 

papa papa 

marít m8rit 

putasi pr0tazi 

difísil d8fisit 

Encara que els oxítons són més freqüents que els pa

roxítons, i els proparoxítons els menys freqüents, no existeix 

cap correlació clara entre el lloc on recau l'accent i qualse-
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vol altra propietat general dels morfemes. 1 Es poden fer, na-

turalment, algunes observacions òbvies. Elements pertanyents a 

categories lèxiques majors (substantius, adjectius, verbs i 

2 '1 l'bo d adverbis) s'accentuen sempre; els mots monOSl . a lCS no po en 

ésser sinó oxítons o àtons. Els mots polimorfèmics mostren un 

sol accent a la superfície, i la seva posició ve determinada 

per les propietats inherents dels morfemes const ituents. 

Els afixos es pOden dividir en tres tipus, tònics, 

àtons i preaccentuats . Els afixos àtons no afecten l'accent 

del radical i, naturalment, es presenten sense accent a la su-

perfície. Els prefixos tònics , com veurem, apareixen sense ac

cent fonètic i no afecten l'accent del radical, però el seu ac-

cent és necessari, ja que el seu efecte es manifesta en proces-

sos fonològics que discutirem més endavant. Els sufixos accen-

tuats presenten accent a la superfície (si no segueix cap més 

sufix tònic, que en aquest cas seria el que rebria l'accent su-

perficial) i fan que l'arrel i qualsevol afix anterior perdin 

el seu accent. Finalment, els sufixos preaccentuats apareixen 

sense accent sobre ells mateixos, però determinen la col.loca-

ció de l'accent del radical sobre la seva última síl.laba, és 

a dir, la síl.laba que precedeix el sufix. Heus aquí alguns 

exemples: 

(2) Atons 
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in-,a

daz-, -i 

innúmar (arrel, númar) 

dazgasti (arrel, gast) 

xí, 

Tònics 

numaral 

malgasta 

Preaccentuats 

-ik 

La major part dels sufixos d'inflexió són àtons. Ai-

, l marca de masculí _u i la major part la marca de femenl~, a 

dels sufixos verbals no porten cap accent ni tampoc n'afecten 

cap. Unes quantes marques de flexió verbal, però, són tòniques; 

el mateix passa amb la majoria dels sufixos de derivació. Al

guns d'entre aquests darrers pertanyen a la classe dels preac

centuats, com ik. Els prefixos no afecten mai l'accent del ra

dical, i poden ésser tònics o àtons. 

Fins aquí només he presentat un esquema més aviat 

simple de l'estructura accentual del català. Així i tot, ens 

pot servir per començar a discutir les característiques gene

rals de l'assignació d'accent, és a dir, els mecanismes formals 

que donaran compte de l'accentuació en català. Discutiré aquí 

dos tipus bàsics de tractament. Es poden distingir l'un de 

l'altre per la presència o absència de trets prosòdics (en par

ticular, l'accen t) en les representacions subjacents. En el 

primer tipus l'accent s'assigna als mots únicament a través de 

regla fonològica que opera en termes de les propietats segmen-

, 1" sl"nta'ctiques de les cadenes. Aquest és el tals, morfologiques 

i a tipus de tractament desenrotllat a Chomsky i Halle (1968) 

nombrosos treballs posteriors que s'hi basen. En el segon tipus 

de tractament, l'accent es prediu a través de regles fonològi-
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ques i també de les propietats prosòdiques subjacents dels ele

ments lèxics. Per donar una caracterització una mica més exter

na dels dos tipus d'anàlisi pOdem dir que la idea bàsica o hi

pòtesi guiadora en la primera és que, ja que l'accent es reve-

la predictible en gran part, descobrl'nt les l d reg es 'assigna-

ció d'accent correctes se simplifl' caran les representacions 

subjacents fins al punt de pOder eliminar informació prosòdica 

en el lèxic. La segona solució, d'altra banda, argumenta a fa

vor de la incorporació d'informació prosòdica en el lèxic i 

una reducció de les regles fonològiques i dels trets diacrí

tics. No cal dir -però és important recordar-ho_ que la qües-

tió de la simplicitat de la gramàtica, i a fortio~i la qüestió 

de la simplicitat relativa de les diferents parts de la gramà

tica, és d'ordre empíric. Dit d'altra manera, el que cal és 

determinar quina solució té suport empl'rl' c, l' construir el for-

malisme de manera que l'altra solució quedi exclosa o bé sigui 

menys valorada per la mesura d'avaluació. Això no vol dir, és 

clar, que no es puguin plantejar qüestions de restrictivitat, 

que cal distingir de les qüestions de simplicitat. 

2. Accentuació a través de regla 

Un exemple de tractament " s tandard" és la detallada 

anàlisi de Wheeler (1974), capl'tol 11 . 
l 129-131, 310-311. Té 

també el mèrit d'ésser part d'un treball que tracta altres fe

nòmens relatius a l'accent, d e manera que la solució a la qual 

arriba té prou motivació, donat el marc teòric. 
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Comentaré primerament la Major Stress Hule i la Mi

nar Stress Hule, i després tractaré el problema que presenten 

dos conjunts de formes verbals. 

L'accentuació es du a terme amb dues regles: la Ma-

jor Stress Hule i la Minor Stress Hule (en endavant, MSH i 

MinorSH, respectivament). Els elements lèxics són marcats o 

bé com a [+E] , o bé com a [-E]. Els elements [+E] són marcats 

redundantment com a [-Major Stress HUle]. El tret diacrític 

[~E] és usat per tant per distingir dos patrons accentuals no 

predictibles. Vegem primerament la MSH: 

(3 ) [+sil] -----+ !;.accent] / 

( [+segm]) « [ +sil ] 
+alt 

[x C 
-- o 

[

_VOcal] 
+V) (+ +coron )#]<N,A) 

-distr 

Per començar, la MSH no es pot aplicar mai 

continguin alhora [+segm] i [+sil, +alt]+V 

en expan-

sions que quan 

[+segm] = V, ja que no existeixen seqüències subjacents VVV 

(si [+segm] = C, aleshores Co([+segm]) és equivalent a Col. 

Les altres expansions possibles, amb alguns exemples, són les 

següents: 

(4) a . _Co [+Sil]+V+[:::::~]#]N'A 
+alt -distr 

karísi+a+s 

b. C [+Sil]+V#] 
-- o +alt N,A 

karísi+a 
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c. _Co [t-segm] + [:::~:~]# ] 
- disl;r 

d. _Co [+segm]#] 

martíri+s 

imí t+a+n 

antík+s 

askúp+s 

martír+i 

imít+u 

antík 

askúp 

e. _Co + [:::~:~J #] ja cobert per d. 

- distr 

f. C #] -- o 
, 

t8 

fa 

El [-vocal, +coron, -distr] final, que cobreix de 

fet s i ~, serveix per la marca de plural s i la marca de 3! 

persona plural ~. Els dos altres morfemes que consisteixen d'u 

na sola consonant són m i ~, l! i 2 2 persona del plural, res-

pectivament. Com que són exclosos de (4a,b,c), se'ls aplica 

l'expansió (4d) i la forma verbal corresponent rep accentuació 

oxítona. Així s'obté el contrast súrt+i+n - surt+í+m. 

[+S i l, +alt] cobreix un nombre considerable de mots 

acabats en i+a (i alguns en u+a) que tenen l'accent a la síl-

laba precedent. Com que existeixen mots amb la mateixa termi-

nació, però accentuats a la penúltima vocal, aquests són ana-

litzats com a /iy+a/ en la forma subjacent. Encara que no es 

mencionen, mots en ú+a (com kakatúa) haurien d'acabar en 

/úw+a/ d'acord amb aquesta solució. (L'autor presenta arguments 

independents a favo r d'una regla amb l'efec te iy ---+i.) 
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Els parèntesis angulars intenten reflectir el fet 

que els verbs, a diferència de substantius i adjectius, no 

s'accentuen mai abans de l'última síl.laba del radical: 

(5 ) karísi+ a 

balu+ a . 

tímit 

akarisí+:3 

abalú+ a 

in+timíd+ a 

Pel que fa a la resta dels casos, la regla accentua 

l'última síl.laba si el mot acaba en e, i la penúltima si aca-

ba en vocal (expansió (4d)) i l'última vocal en els monosíl

labs, encara que sigui final (4f). 

Un nombre considerable d'elements lèxics, marcats 

amb [+E] , no estan subjectes a la MSR i se'ls aplica en canvi 

la MinorSR que té la'forma (6) i es pot expandir en (7): 

(6) [+sil] ----. [+accent] / 

X_C [+Sil] [+se&m] ([+segm]) (+C )#] 
o +E 

[+segm] [+segm] +C#] arm-Jnium+s 

ip-:'tazi+s 

[+segm] [+segm]#] 

[+segm] +C#] 

arm-Jnium 

ip6tazi 

índaks 

abi t+s 

area+s 

abit 

area 
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Co~Sil, +E]correspon a la síl.laba àtona addicional 

pròpia dels elements marcats amb [+E] , i el [+segm] següent 

assegura que [+Sil, +E]np sigui final. 

Abans de discutir els defectes de la MSR i la Minor-

SR vegem com són tractats alguns casos especials relacionats 

amb la morfologia verbal. 

Alguns temps, especialment l'indicat iu imperfet i el 

subjuntiu imperfet tenen accentuació paroxítona no predita per 

la MSR (recordeu que els verbs són marcats redundantment [+E]) : 

(8) pint+a+ba+w 

bib+í+a+m 

pint+é+si+m 

Wheeler (1974) proposa dues solucions. Una consis-

teix a assignar el tret [+E] a través d'una regla a les formes 

verbals apropiades, de manera que passin a estar subjectes a 

la MinorSR, 

(9) V _ [+E] / 
[
+PRET] 
-INF 

X_+[-Sil] 
+lab 

[+PRET, -INF] defineix els temps corresponents i [-sil, +lab] 

la classe que conté m i ~, les marques de 1~ i 2~ persona del 

plural, respectivament. En la segona solució la ¡¡¡SR és modifi

cada de manera que ~ i ~ finals (2~ pers. sg. i 3~ pl.) s' es-

tenen a m i w en els temps apropiats: 
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(10) V ----. [+accent] / [X ( [-PRET])c _Co ( [+segm]) 

«( [+Sil]+V) ([ï::::~r l ] )#] 
+alt I+cont ~ 

(tcoron)d 

condició: si c aleshores d 

Els verbs irregulars caber i saber presenten formes 

en el subjuntiu present en les quals l'accent cau també una 

síl.laba més enrera que la que prediu la MSR: 

(11) kapiga sapiga 

kapigas sapigas 

kapiga sapiga 

kapig('m 
, 

sapig€ m 

kap igsw sapigsw 

kapigan sapigan 

La MSR accentuaria correctament la 1~ i 2~ del plu-

ral, però accentuaria incorrectament la i en les altres formes. 

Per tal d'evitar això, Wheeler (1974) proposa una regla que 

assigna el tret [+E] a 1~, 2~ i 3~ singular i 3~ plural del 

subjuntiu present de caber i saber. 

Per als mots àtons proposa diverses regles que afec-

ten els límits. Les preposicions i les conjuncions, per ex em-

ple tenen límit de mot al lèxic (o, alternativament, se'ls n'a~ 

signa amb regla). En el cas de preposicions i conjuncions àto-

nes (~, amb, de, en, per, ~, que) una regla especial esborra 

el límit de mot, per tal que les regles d'accentuació no s'hi 

puguin aplicar. Els compostos són tractats com a mots amb dos 
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accents (tractarem dels compostos més endavant, a les seccions 

6 i 8). 

3. Discussió 

En resum, l'accentuació funciona de la manera se-

güent. Dues regles, MSR i MinorSR, assignen accent als ele

ments lèxics. Una regla accentua la darrera vocal no final (és 

a dir, I __ co[+segm]#) , seguida opcionalment, en noms, per les 

següents seqüències de sufixos, caracteritzats a la descripció 

estructural de la regla per les seves propietats segmentals: 

i+a, u+a, marca de plural ~, 2~ pers. sg. ~, 3~ pers. pl. ~ . 

La MinorSR assigna ac c ent en condicions similars, encara que 

no idèntiques, una síl.laba més enrera. 

La MSR i la MinorSR són disjuntives. La disjuntivitat 

s'aconsegueix de la següent manera. Els elements lèxics són 

marcats amb [+E] o amb [-E] i una regla de redundància marca 

amb [-MSR], un tret de regla, els elements [+E]. Algunes for-

mes verbals subjectes a la MinorSR són marcades amb [+E] per 

una regla especial. 

Una de les principals característiques d'aquest sis

tema és que la disjuntivitat s'ateny a través de l'ús de trets 

diacrítics i trets de regla, en comptes de restringir-la a l'ús 

de parèntesis. Com es veu, el primer procediment no fa que la 

descripció estructural d'una de les regles sigui necessàriament 
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un subconjunt propi de l'altra. En el nostre cas, per exemple, 

a) MSR i MinorSR comparteixen expansions idèntiques, i b) hi 

ha cadenes que no satisfan mai la descripció estructural de 

les regles. En el primer cas qualsevol de les especificacions 

del tret diacrític [E] serviria per obtenir l'accentuació cor-

recta; en el segon cas se suposaria que alguna classe de cade-

nes no reben mai accent. Com és d'esperar, la major part dels 

exemples que corresponen al segon cas són representacions fo-

nològiques impossibles o bé no existents. Hom pot trobar, tam-

bé, però, alguns exemples reals. Considerem els mots vèrtebra, 

òmicron, íntegra, Helsinki, Júpiter, dèficit. Caldria marcar

los com a [+E], ja que l'únic cas en el qual la MSR dóna ac

centuació esdrúixola és quan apareix la seqüència [+Sil, +al t] 

+V (com a karísia). Vegem doncs com accentuaria aquests mots 

la MinorSR (6). La part +C de la regla no hi intervé mai per-

què cap consonant final en els exemples és un morfema tota 

ella. 

En tres mots la descripció estructural no es satisfà 

i queden sense accent,3 mentre que els altres tres reben l'ac-

cent incorrectament. 

(12) (=(7b)) e [+Sil ] [+segm] [+segm] o 
-rE 

bErta !b r a 

inta !g r a 

t:lsi lI) k i 

-:>mi k !r u n 
v 

!t r zupi a 

d.ç;fi !s i t 
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(=(7d)) 

(on ! significa 

feta") 

C - -o [
+Si l ] 
+E 

[~s egm] 

bErta b !r a 

inta g !r a 

Osi 9 !k i 

*:::mí kr u n 

*zupí. t a i" 

*d€fí s i t 

"descripCiÓ estructural no satis-

Es possible que canviant la forma de les regles es 

poguessin predir correctament vèrtebra, íntegra, Hèlsinki i 

casos similars, però per a la resta seria necessària una re-

gla nova, a més d'un altre tret diacrític (cf. la similitud 

segmental de 'dÉfisit', 'aksplísit', 'plabisít'). 

Un segon cas d'accentuació no predictible el consti-

tueixen mots polisil.làbics acabats en vocal tònica. Tant la 

MSR com la MinorSR accentuarien una de les vocals no finals. 

Wheeler (1974), p.310, proposa una r final subjacent per a 

aquests casos. Hi ha una regla general prou coneguda que esbor

ra la ~ final, com il.lustren les alternances següents (v. 

també Capítol III, sec.9): 

(13) karé kararó 

pó purúk 

dú dúra 

fl? flurÚa , 
sans~ra Sans€ 

kla kl;;¡r;;¡dat 
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Però per a alguns mots sense derivats no hi ha raons 

empíriques per suposar ~ final subjacent: 

(14) - / m;;¡rs€ 

busts 

t;;¡r;;¡nl\a 

tabú 

P;;¡PÚ 

P;;¡pa 

bambú 

mun;;¡stí 

~impanz€ 

kumitÉ 

bisturí 

mama 

puré 

rundó 

sufa 
" , sampu 

A més, en casos on apareixen derivats, no apareix r: 

(15 ) kafÉ 

paruné 

franazí 

parú 

kaf;;¡t;;¡ría 

paruneal 

franaz ía 

p;;¡rua 

Naturalment, hi ha una expansió de la MSR que accen-

tuaria la vocal final, és a dir, __ C
o

# (=(4f)), però en mots 

polisil.làbics l'expansió __ Co ~segm]# s'aplica abans. Cal

dria per tant un altre tret diacrític que determinés l'expan-

sió desitjada per accentuar mots acabats en vocal i aguts. _ 

Un altre conjunt de casos també amb accentuació oxí-

tona és tractat de manera diferent. El futur i el condicional 

tenen accent a la desinència, però la MSR prediria accent so-

bre la vocal temàtica per al futur singular i 3§ plural i a la 

desinència per a 1! i 2§ plural i tot el condicional. La Minar 

SR donaria resultats pitjors encara, ja que accentuaria la 

síl.laba anterior. En els exemples que segueixen, la vocal 
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subratllada és l'accentuada per la MSR. 

(16) kantaré kantaría 

kantaras kantar~as 

kant ara kantaría 

kantarEm kantaríam 

kantarEw kantaríaw 

kant aran kantarían 

La solució proposada segueix la línia de Harris (1969), 91-98 

per al futur i el condicional castellans. Aquests temps són 

analitzats com a infinitiu (/kantar/) i un verb auxiliar in-

flexionat (~, as, etc., ía, ías, etc.), el verb haver. 

De fet no es presenta cap argument a favor de l!anà-

lisi composta de futur i condicional, excepte, naturalment, el 

fet que l'accentuació opera aleshores correctament. A més a 

més, la desinència del condicional difereix de la forma corres 

ponent d'haver i cal postular una regla d'esborrament de v que 

no té motivació independent. 4 

(17 ) 
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Accent. 

Esb.-v 

Truncament 

Accent. 

Esb.-v 

Truncament 

é 

((#kant+a+r)Aux (#avia#)V #)V 

~s cert que existeixen similituds entre futur i con

dicional d'una banda, i infinitiu + haver de l'altra. Però ai-

xò no vol dir necessàriament que aquestes similituds hagin 

d'ésser explicades per la gramàtica. L'explicació, com és ben 

sabut, és, al menys en part, històrica. ~s evident que en un 

determinat moment aquestes formes eren compostes, com ho pro-

va el fet que s'hi poguessin intercalar pronoms febles. El 

problema és saber si formes que són similars per raons histò-

riques s'analitzen actualment encara com a compostes. 

Els verbs amb arrels al.lomòrfiques tenen usualment 

el mateix al.lomorf en l'infinitiu, el futur i el condicional 

(tal com hom esperaria diacrònicament), però no sempre és així 

(conservo la r de l'infinitiu i separo l'arrel, amb vocal te-

màtica si en té, de la desinència): 

(18) Futur Condicional Infinitiu 

ré pud ría 
, 

r pud pugE 

sab ré sab ría sab€ r 

kab ré kab rí ~ 
, 

kapigE r 

aw ré aw ría abs r 

suld ré suld ría sul( r 

bald ré bald ría balg~ r 
I 

buld ré buld ría bulgE r 

tind ré tind ría taní r 

bind ré bind ría baní r 

ani ré ani ría ana r 

Si, tal com proposaré al Capítol IV, el futur i el 

condicional han estat reanalitzats com a una seqüència radical 
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verbal - desinència (morfemes de temps i persona) de la matei-

xa manera que els altres temps verbals, els fets de (18) poden 

ésser fàcilment explicats. En una anàlisi sincrònica, si tenim 

radicals diferents, per exemple per als dos primers verbs de 

(18), com el gerundi ~nt i sapigÉnt respectivament, i 3~ 

pl. indicatiu present pódan i saban, respectivament, trobem 

els mateixos radicals al.lomòrfics pugÉ i sapigÉ a l'infini

tiu, i pód i sab al futur i al condicional (en aquests temps 

la vocal radical canvia a causa del canvi accentual). Sincrò

nicament, si el futur i el condicional es formessin a partir 

de l'infinitiu, esperaríem que qualsevol canvi en el radical 

o en la desinència de l'infinitiu passés automàticament al fu

tur i al condicional, cosa que no es produeix en els verbs de 

(18). Contràriament, si el futur i el condicional són temps in 

dependents, els fets esperats són els de (18), és a dir que 

tinguin els seus radicals al.lomòrfics propis, no necessària

ment idèntics als de l'infinitiu. El mateix passa amb la desi

nència; al Capítol lI, secció 9, proposaré una marca d'infini

tiu ~, en comptes de ~, per una classe determ~~~da de verbs. 

Tal com és d'esperar, el futur i el condicional d'aquests 

verbs continua presentant la ~ que l'infinitiu ha perdut en 

algun estadi anterior. 

Una altra característica del sistema que estem dis

cutint és l'ús d'informació fonològica per caracteritzar el 

context morfològic en el qual s'aplica una regla. La MSR, per 

exemple, s'aplica prescindint de la presència o absp.ncia de la 

marca de plural (~), la marca de 2" sing. (~), i la de 3" pl. 
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(~). Representar aquest context com (+ [-vocal, +coron~l, 

-distr]) al final de la descripció estructural equival a afir-

mar que la generalització és de naturalesa fonològica. Donat 

el fet que el nombre de morfemes que consisteixen d'una sola 

consonant és molt limitat, resulta difícil presentar arguments 

empírics tant a favo'r com en contra d'aquesta anàlisi. Imagi-

nem, però, una situació en què això fos possible. Les formes 

verbals súrt+u i surt+í+m són accentuades per la MSR (expansió 

(4d). Suposem ara que la forma subjacent dels morfemes u i m 

canviés i les formes noves fossin ut i ~, respectivament. Nor-

malment, quan es produeix un canvi en les representacions sub-

jacents, les regles fonològiques s'apliquen a les noves formes 

igualment. Així, la regla que sonoritza fricatives finals da-

vant una vocal com en els exemples 

(19 ) triómf 

pas 
_-J 

pes 

triómvanamik 

pazÀark 

péZikarn 

s'aplica també als segments estranys que no formaven part de 

les formes subjacents de la llengua: 

(20) el senyor Smi[9] 

J.S. Ba[x] 

el senyor Smi[.s] arriba 

J.S. Ba[~m'agrada 

Hi ha raons per creure que el contrari tindria lloc 

en els nostres casos hipotètics, és a dir, que malgrat el can-

vi en forma segmental, els nous sufixos verbals tindrien el 

mateix comportament respecte a l'accentuació. Però les regles 
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accentu als prediuen un canvi d ' accent en les noves formes: 

(21) súrt+u surt+í+m 

(4d) _Co [+segm] (4d) _Co [+segm] (Co=O) 

surt+út 
,Úr t . i .n [+VOO.' ] 

(4d) _Co [+segm] (4c) __ Co [+segm] + +coron 

-à.istr 

Naturalment, dir que hom esperaria o trobaria més 

natural que es conservés la forma accentual encara que s'ha-

guessin produït canvis segmentals en les representacions sub

jacents, no és oferir cap argument consistent. Encara que ca

sos reals més detallats d'aquest tipus serien necessaris, pot-

ser val la pena observar que hi ha una tendència considerable 

a conservar l'estructura accentual de les formes verbals en 

l'evolució diacrònica del català i que els canvis segmentals 

que s'han produït han afectat poc o gens aquesta estructura 

accentual, i el mateix ha passat en eltres llengües romàniques, 

com mostren les formes següents llatines, catalanes, italianes 

i castellanes: 

(22) amo amo amo amo 

amas ames ami amas 

amat ama ama ama 

amamus amém ami amo amamos 

amatis améu amate amais 

amant amen amano aman 

Una de les formes citades abans, súrt+ut, es troba de fet, amb 
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accentuació oxítona, en zones del català central i l'aparició 

de l'increment t no ha originat cap canvi accentual. 5 

4. Accent subjacent 

En els paràgrafs següents presentaré un sistema que 

deriva d'un supòsit diferent de l'examinat fins araj partiré 

de la hipòtesi que, per al català almenys, 

(23) l'accent, en comptes d'ésser un tret afegit durant 

la derivació, és, com d'altres trets segmentals, 

part de la representació subjacent dels morfemes. 

Això no vol dir que no hi hagi generalitzacions que 

la gramàtica ha de recollir, ni que l'accent superficial es 

marqui directament al lèxic. Primerament, les condicions de 

bona formació de representacions subjacents el restringiran a 

una de les tres últimes síl.labes del mot i deixaran les al-

tres sense accent. Aquestes condicions seran suficients pel que 

fa a nominals monomorfèmicsj altres regularitats com la inexi~ 

tència de categories lèxiques majors àtones, caràcter oxíton 

de radicals verbals, etc., es poden incorporar a la gramàtica 

de forma similar. En el cas de mots polimorfèmics es poden 

produir tres situacions. En el cas que només hi hagi un morfe

ma accentuat, l'accent recau sobre la seva síl.laba accentuada. 

Si hi ha més d'un morfema accentuat en el mot, l'accent recau 

sobre la síl.laba accentuada de l'últim morfema accentuat. Es 

necessària, doncs, una regla que elimini, dins el mot, tots 
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els accents excepte el de l'últim segment accentuat . 

(24) V ------. [-acc] / ## x Y [+acc] Q ## 

El tercer cas que afecta els mots que contenen un sufix pre-

accentuat, presenta problemes interessants. No és possible de-

terminar l'efecte d'un sufix preaccentuat a partir de l'es-

tructura accentual -o segmental- subjacent del sufix. Vegem 

els casos següents, en els quals les dues alternatives possi

bles (o sia [+acc] i [-acc]) que són les que donen resultats 

correctes en els altres casos (desgasten, malgastador) no fun-

cionen per al sufix . 6 
lC. 

(25 ) des+gast+en 

DESACC. 

desgasten 

mal+g2.st+~+dór 

a a a 

malgastadór 

atom+ic atom+íc -- - -- -

a 

*atomic *atomíc ---

Si ic no té accent subjacent, es comportarà com en a 

malgasten i l'accent romandrà a la posició en la qual es troba 

va en el radical. Si per contra entrem ic amb accent lèxic, 

s 'apli carà la Desaccentuació . Obtindrem per tant *atomic o 

*atomíc, però en cap cas la forma correcta atòmic (atómik) . Es 

podrien proposar diverses solucions a aquest problema, però de 

qualsevol manera el sufix ha de contenir la informació -alguna 

mena de límit, per exemple- que el distingeixi dels sufixos 

àtons i dels tònics. Una altra possibilitat interessant fóra 

adoptar una representació autosegmental en la qual el contorn 

accentual és autònom i ic podria tenir per tant accentuació 
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paroxítona que faria recaure l'accent sobre la síl.laba ante

rior un cop el sufix s'unís al radical. 7 En qualsevol solució, 

però, és clar que hi ha d'haver una regla, anomenem-la Regla-

rc, que assigni l'accent a la vocal que precedeix immediata-

ment el sufix . Retornarem a aquesta qüestió més endavant. 

Vegem ara com es resolen els problemes presentats 

per la MSR i la MinorSR i com el sistema que proposo dóna 

compte dels fets explicats per aquelles regles. 

Per a l s mots acabats en i+a, u+a (secc. 2) com ara 

agonía vs. angúnia no hi ha cap necessitat de postular formes 

subjacents altrament poc motivades en /iy+a/, /uw+a/ per tal 

de fer recaure l'accent sobre la penúltima síl .laba. En comp-

tes d'això, el primer mot tindrà l'accent sobre l'última síl-

laba de l'arrel i el segon mot sobre la penúltima: /agJní+a/, 

/angúni+a/. 

L'ús del tret diacrític [E] (secc . 2) i altres que 

també són necessaris (secc. 3) podrà eliminar-se. Les diferèn-

cies d'estructura accentual que són lèxicament idiosincràti-

ques seran, en el nostre sistema, diferències a la representa-

ció subjacent, i no diferències de pertinença a classes d'ele-

ments lèxics definides per trets diacrítics, que a més només 

són necessaris per a l'accent. Les regles que assignen trets 

de regla i els mateixos trets de regla tampoc no seran neces-

saris. 
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Considerem ara els casos de les formes verbals, que 

són analitzades més detalladament i més sistemàticament al Ca-

pítol IV. Una forma verbal consisteix en un radical format per 

l'arrel, possiblement afixos derivacionals i la vocal temàti

ca. El radical va seguit de marques de temps, i, a les formes 

finites, de marques de persona. En el nostre sistema l'accent 

hauria de recaure sobre l'arrel quan no segueix cap sufix ac-

centuat, i sobre l'últim sufix accentuat si n'hi ha algun. 

Tots els esquemes accentuals verbals es poden explicar d'aque~ 

ta manera, si considerem com a accentuats, a més de l'arrel i 

els sufixos derivacionals, la vocal temàtica, el futur i el con 

dicional, i com a àtons tots els altres sufixos de flexió. Les 

formes següents il.lustren l'accentuació del verb en el nostre 

sistema. 

(26) ARREL 

búÀ 

bÚÀ 

bÚÀ 

búÀ 

búÀ 

bÚÀ 

VOCAL 
TEMAT. 

~ 

í 

í 

í 

í 

í 

MARCA 
TEMPS 

u 

a 

si 

ré 

~ 

ria 

MARCA 
PERS. 

~ 

s 

m 

~ 

m 

s 

FORMA 
SUPERFICIAL 

búÀu 

buÀÍas 

buÀÍsim 

bUÀiré 

buÀÍm 

bUÀirías 

Recordem que alguns verbs presentaven problemes en 

relació amb l'assignació d'accent per la MSR i la MinorSR. Com 

que els verbs es marcaven redundantment [-E], se'ls havia 

d'aplicar la MSR. La MSR assigna l'accent a la penúltima vocal 

només si el verb acaba en vocal «4d» o en ~, ~ precedits de 
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límit de morfema; s'exclouen per tant els casos (4a,b,c). Els 

esdrúixols com les formes irregulars a (27d,e) (també citats 

a (11» no es poden accentuar amb la MSR. La solució que es 

proposava per tal de donar compte de (8) i (11) consistia a 

complicar la regla i la introducció de regles que assignaven 

trets de regla a algunes formes verbals. Vegem ara les formes 

subjacents accentuades i la forma fonètica corresponent. 

(27) VOCAL TEMATICA --------a. pínt+a+ba+m pintabam 

b. bíb+í+a+m bibíam 

c. pínt+é+si+m pintésim 

d. kapig+~+ a kapiga 

e. sapig+~+a sapiga 

f. sapig+8+m sapigÉm 

Quan no hi ha vocal temàtica l'accent cau sobre l'ar-

rel, si no sobre la vocal temàtica. Els casos (d), (e) i (f) 

són irregulars. Però aquesta irregularitat consisteix en fo~-

mes al.lomòrfiques en alguns temps. En el present sistema no 

hi I!a cap necessitat de fer també "irregular" l'accentuació, 

ja qUA l'accent superficial es deriva automàticament de les 

formes subjacents. La irregularitat de caber i saber consis-

teix únicament a tenir les arrels al.lomòrfiques Ikab/-/kapigl 

i Isab/-/sapig/, respectivament. 

Val a dir també que l'altre sistema no podia incor-

parar la generalització que suposa el fet que l'accent "irre-
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gular" es presenta sempre que apareixen les formes al.lomòrfi-

ques irregulars, ja que formes com kapigÉm, kapig€w, etc. te-

nen accent "normal". En la nostra anàlisi, en canvi, totes les 

~ormes de (27) són irregulars, ja que totes tenen l'arrel irr~ 

gular /kapig/, etc., però el fet que kapigÉm, kapigsw no tin-

guin accentuació paroxítona s'explica pel fet que tenen -com 

altres verbs- una vocal temàtica accentuada. La regla de Des-

accentuació (24) esborra l'accent "anòmal " de l'arrel. 

Per al futur i condicional no cal postular cap es-

tructura subjacent composta per obtenir l'accentuació correcta. 

Els sufixos de futur ré, rs i ra i el de condicional ría són 

sufixos accentuats. La Desaccentuació (24) eliminarà els ac-

cents de l'arrel i de la vocal temàtica i les formes de futur 

i condicional apareixeran accentuades, correctament, a la de-

sinència. 

5. Alguns processos segmentals 

Abans de continuar la discussió del sistema d'accen-

tuació proposat, caldrà justificar i formular alguns processos 

fonològics. 

Ensordiment de B. La combinació [+sil, +accJ [-sont, 

+labJl es realitza fonèticament gairebé sempre com a Vpl:8 
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l 

( 28) kópla amapla ublík 

fépla p6pla ublida 

m6pla ubliga 

dópla ssmbla 

astapla fébra 

Les excep¿ions són poques: 

(29) rapúblika 

públik 

bíblia 

bíblik 

públi 

(::: rapúplika) 

(.::: púplik) 

(nom propi) 

bídra 

abl+atíw 

A més, existeixen alternances ~-E en casos com els 

de (28): 

(30) m6pla mubilyari 

n6pla nubilyari 

bukapla bukabulari 

diapla diabólik 

pusípla pusibili tat 

prubapla prubabili tat 

L'estructura dels mots en els quals la labial és 

sempre sorda és XVpl, ja que la ~ final és o bé epentètica 

(cap mot no acaba superficialment en -el; vegeu la regla (11), 

cap.IV), o bé el morfema de femení. Pel que fa a les excep-

cions a (29), hi ha dues anàlisis possibles per als dos primers 

exemples: rapúbl+i+k+a, públ+ik, o bé rapúblik+a, públik, ja 

que la relació amb p6pla és discutible. En el cas de bíblia no 
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hi ha cap morfema independent bíbl i caldria analitzar-lo 

bíbli+a amb bl no final de morfema, com públi i excloure'l del 

procés d'ensordiment? Adoptem de moment per tant la regla se-

gUent, que s'aplicaria als exemples de (28) i (30) i n'exclou-

ria o no, segons l'anàlisi, alguns de (29): 

(31) b ----.p I V 1+ 

Els exemples següents semblen indicar que aquest 

procés s'estén també a ~ : 

(32) rékla 

rékla (masc. ) 

sékla 

síkla 

arékla 

L'única alternança possible, però, és regla - regu

lar, de relació sincrònica dubtosa. (31), estesa convenient-

ment, no s'aplicaria, correctament, a mots com ègloga, ja que 

no hi ha límit de mo rfema després de l. Finalment, sígla s'ha 

d'analitzar sígl+a i constitueix un contraexemple a l'extensió 

de (31) a R. Una modificació del caràcter de (31) serà propo-

sada al final de la secció 9. 

Formació de Semivocal. Considerem les següents al-

ternances: 
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(33) i torna (hi torna) nó y tórna 

sal i pa pa y sal 

u torna nó w tórna 

féz un sal fé wn sal 

En general una vocal alta àtona es converteix en se 

mivocal 10després d'una altra vocal i a través de límit de mot 

(el límit entre verb i pronom feble hauria d ' ésser de fet més 

dèbil que el límit de mot i més fort que el l í mit de morfema) . 

Però la regla també opera a través de l í mit de morfema . La mar 

ca de masculí és normal ment 0, però en un nomb r e reduït de ca-

sos apareix u : 

(34) m5ru m">ra 

gansu gansa 

buracu buraC5a 

m!¡nzu m">nz a 

fÉru fÉrik 

súru suré 

bl';tu bata 
.J 

gancu gancút 

Quan u o el sufix ik segueixen una vocal, apareixen 

en la forma ~, yk, respectivament: 

(35) déw daízma alzabrayk alzabra 

impíw impiatat dia rÉyk diarl';a 

awrupl';w awrupsa 

kunrl';w kunrea 
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La distribució en posició interna de morfema, en la 

qual tots dos es troben (réyna, rai m€t, etc.), serà tracta-

da més endavant. La Formació de Semivocal pot ésser formulada 

de la manera següent, on #0 representa un nombre qualsevol 

(zero inclòs) de limits de mot. 

(36) 

[

+Sil] 
+alt 

-acc 

6. Reducció Vocàlica 

Les set vocals subjacents i la derivada ~ del català 

central es poden especificar mitjançant trets distintius de la 

forma següent: 

(37) ) o u a E i 

pos(terior) + + + + + 

ATR ll + + + + 

Cpll + 

alt + + 

lab(ial) + + + 

En posició àtona el sistema de set vocals es "re-

dueix" a un sistema de tres vocals, en general: 
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(38) p:,rt (39) purtuari 

gós gusas 

Àúm Àuminós 

sak sak{:t 

pÉl palút 

sérp sarp:,ta 

prim aprima 

Es evident que la regla que donarà compte d'aquestes 

alternances s'aplicarà a les vocals de (38) i en derivarà les 

de (39), però no al revés, ja que ~ i ~ tenen , origens dife

rents. La regla hauria de tenir l'efecte següent: 

(40) +acc -acc 

a 

E~ 
e -------~ 

i 

Encara que aquesta regla donaria compte de la gran majoria dels 

casos, hi ha exemples que no segueixen aquest procés. Dividiré 

aquestes "excepcions" al procés general de reducció vocàlica 

en tres grups: 

1) Excepcions Contextuals 

~ 1 ~ subjacents seguides de a o de ~ derivable de ~ 
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són fonèticament ~ (en comptes de ~ ) en posició àtona. 

(41) teatra 

reali tat 

meandra 

astearik 

useanSgraf 

paruneal 

2) Excepcions Lèxiques 

lineal 

kreara 

kunrea 

ideal 

aleatSri 

area 

La regla de Reducc ió Vocàlica no s'aplic a a alguns el~ 

ments lèxics, especialment en el català de BarcelOna¡12 

aquesta propietat no es correlaciona amb cap altra 

propietat fonològica o morfològi c a, és a d i r, és lèxi-

cament idiosincràtica. 

(42) i<lase 

bóston (Boston) 

bater 

katedra 

ópera 

lógos 

A part de les observacions de la nota (12) cal adver-

tir dues coses respecte als exemples de (42) i simi-

lars. Primer de tot, cal observar que la vocal a tam-

bé hi apareix, en aquests exemples, i com que, tal com 

he dit, no és un segment subjacent, la Reducció Vocà-

lica s'ha d'haver aplicat a unes vocals i no a d'al-

tres dins un mateix mot. En segon lloc, encara que es 

bloquegi el pas de les vocals "tòniques" a ~ i a ~, en 

canvi E i 2 no apareixen mai en posició àtona. 

3) Excepcions Morfològiques 

Alguns compostos, mots prefixats, i probablement també 

alguns grups preposicionals, presenten un sol accent i 

una vocal sense accent i sense reducció abans de l'ac-

cent: 

(43) sEmi séntra 

renta plats 

k ')r agra 

mal gasta 

trEnta trÉs 

kab grSs 

Com que la Reducció Vocàlica ha estat considerat sem-

pre un procés general, els exemples d'aquest tipus 

s'han tractat sempre amb la vocal no reduïda amb un ac 

c ent secundari, amb la qual cosa s'explicava la no re

ducció. Hi ha raons per creure, però, d'acord amb Mas-

caró (1975) (resumit aquí a l'Apendix I), que en molts 

casos no existeix accent secundari. Val la pena notar 

que en aquests casos, enfront de 1) i 2), ni la a es 

redueix a ~, ni ~ i ') es redueixen a ~ i Q, respecti

vament¡ en el cas de les excepcions morfològiques, l es 

set vocals del sistema tònic es mantenen. 

La formulació de la regla de Reducció Vocàlica no 

presenta cap problema si hom ignora les excepcions esmentades. 

Podria tenir, per exemple, la forma següent: 

(44) 

[ 

+s11 ] 
-al t 

-acc 

<+1 ab) 
[ 

+pos ] 
+ATR 

<+al t) 
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Però sembla que les excepcions contextuals almenys, 

s'haurien d ' incloure en la regla, essent la seva caracteritza-

ció purament fonològica. Un problema és que el context més fà-

cilment definible -més "natural"- és el context en el qual la 

reglél. no s'aplica, és a dir davant [+-CP]. Recordem que les 88 

davant les quals apareix e són a en el moment en què s'aplica 

la Reducció Vocàlica; el context d ' aplicació de la regla és el 

seu complement, és a dir [-C?] , [-sil], #. Però suposant que 

aquesta generalització fos correcta (davant una vocal no-CP, 

una consonant, o en posició final), ens trobaríem encara amb 

el problema de formular correctament el canvi estructural , ja 

que és necessària també una reducció "parcial" amb l'efecte 

'2 _ e (krE;+a _ kre+a, idE;+al _ ideal). La formulació 

menys complicada sembla ser la següent: 

(45) +sil 

-al 

-acc 

(+lab)a 
/ _ < [ +SilJ >d 

+CP 

(+pos)b 

(45) és un esquema per a les regles següents (on 

[+sil, -alt, -acc]), que acompanyo del valor de veritat 

de la condició i de l'efecte que produeixen: 
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(46) CONDICIO 

a b c d 

V V V F 

F V V F 

F F V F 

V F F V 

F F F V 

REGLA 

i) [+~:b] ---. [::~:] 
+pos +pos 

o ii) [-~:b] ---. [::~:] 
+pos +pos 

iii) [_~:b] O ---. [::~:] 
-pos +pos 

EFECTE 

(disjuntiu 
amb iv)) 

no existeixen segments [+-lab, -pos] en 

català 

Iv) a 

El fet que s'hagi d'afegir el tret posterior a la 

descripció estructural de la regla (ja que a ---+8/ ___ a, cf. 

s8arik) i que les condicions booleanes sobre les expansions 

siguin també necessàries és una conseqüència de suposar que el 

que denomino "Reduc ció Vocàlica" és un procés únic i ha de ser 

representat en la gramàtica per una sola regla. Com que fins 

ara no hi ha cap raó que s'hagi adduït que doni suport a aque ~ 

ta solució, és aconsellable considerar algunes alternatives. 

Suposem, per exemple, que el fet que ~ i ~ es realitzin ~ da-

vant de a ha d'ésser representat per una regla independent. 

Aquesta regla s'ha d'ordenar respecte a la regla que doni cornE 

te de la resta dels processos de reducció vocàlica. Si l'orde-

53 



nem abans s'aplicarà a ~, ~, i si l'ordenem després s'aplicarà 

a~, ja que ~, ~ s'hauran convertit en ~ per l'altra regla. 

Amb un exemple, 

(47) a. krE+a b . krE+a 

,e --t e e RED. VOC. a 

RED. VOC . e 

*kraa krea 

Clarament, només funciona la segona ordenació, per-

què en l'ordenació e,E---.e - Red.Voc. el resultat de la pri-

mera regla satisfà la segona, i dóna, en l'exemple, *kraa. Pe-

rò vegem què passa amb l'altra ordenació. La regla s'ha de 

formular a __ el_a, i en el punt en el qual s ' aplica, a és 

el reflex no solament de e i E àtones, sinó també de ~ àtona. 

13 Els casos de aa, que també satisfan la regla, mostren que el 

resultat és aa i no ea: saarik (cf . saara), baal (Baal) . A més 

a més, el context d'aplicació, ___ a, està subjecte també a la 

reducció i apareix com a ~ en el moment d'aplicació de la sego-

na regla . Però ~ prové també de e i de ~, casos en els quals 

no volem que la regla s'apliqui: 

(48) 
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RED. VOC. 

a-----, e e e 

krea kreasyó 

paeÀ+st+a 

e 

1 

La segona regla s'aplicaria incorrectament per donar *peaÀsta 

ja que en aquest estadi s'ha perdut la distinció e,E - a en 

posició àtona. 

Abans d'abandonar del tot la hipòtesi que les excep-

cions contextuals s'han de tractar amb una regla independent, 

intentem seguir-la una mica més enllà. Si volem evitar els re-

suI tats negatius de les dues ordenacions oposades, <3 __ e 

s'haurà d'aplicar a una representació que no sofreixi reducció 

de e a a més tard i que alhora conservi la distinció e,E - a . 

l'única manera d'aconseguir-ho sense recórrer a un augment del 

poder de la gramàtica -permetent que les regles tinguin accés 

a més d'una representació-, és dividir la Reducció Vocàlica mo 

dificada de (47) i (48) en dues regl e s diferents (49a) i (49c), 

14 ordenant a __ e entre aquestes dues regles. 

(49) a . +s11 

-al 
[+pos ] -GP 

--. (+alt) 
-acc 

(t-pos) 

b. 

[+S
il

1 [+SilJ +pos -----. [-pos] I _ 
- lab +CP 

-GP 

c . [,il] -alt -----. [+ATR] 

-acc 

Aquesta solució elimina l'ús de condicions booleanes sobre pa-
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rèntesis, però estableix tres processos diferents (potser dos, 

v. nota 14). La necessitat de formular la reducció en un sol 

procis depèn de l'existència d'una finic~ generalització que 

cal reflectir en la gramàtica. Doncs bi, sembla mis aviat que 

el que passa is el contrari, is a dir, que per tal de recollir 

una generalització calen dues regles separades en comptes d'u-

na de sola. Recordem que els mots que constituïen el que ano-

menàvem "excepcions lèxiques" no presentaven reducció total, 

sinó solament parcial en algunes vocals àtones. A mis en un 

cas, la vocal ~, sempre hi havia reducció total a a: 

(50) parcialment 
reduïdes 

totalment 
reduïdes 

a --------------------------{> a 

E: --------- -{> e 

e ----------{> e 

J ----------~ o 

o ----------{> o 

(En el cas de ~ i de ~ la reducció is vàcua). Si s'adopta la 

regla (45), algunes de les seves expansions no es poden apli-

car a elements lèxics d'aquest tipus i, a mis, cal introduir 

una nova regla per tal d'aconseguir les reduccions parcials. 

En la formulació revisada de (49), en canvi, n'hi ha prou amb 

establir que aquests mots -o mis ben dit algunes de les seves 

vocals- no estan subjectes a (49a), is a dir, no sofreixen la 

15 
reducció de ~,2 a~, i f,~,~ a a. Se'ls aplicarà, però, 

(49c) que fa les vocals àtones [+ATR], i aconsegueix l'efecte 
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desitjat , o sia ~ , f _ ~; ~,2 __ ~ ; i a _ a ([-ep] in-

troduït per convenció, v. nota 14). 

Així, el fet de postular una regla "Major" de reduc-

ció permet donar compte de la no aparició -llevat dels casos 

d'excepció morfològi'ca que tractari mis avall- de f, 2 i a 

àtones en forma fonètica superficial, mentre que ~ i ~ hi apa-

reixen en alguns casos específics. 

7. Més arguments a favor de l'accent subjacent 

Una de les conseqüències de la teoria amb accent sub 

jacent is que, abans que s'a~liqui la regla de Desaccentuació 

les representacions tindran un nombre considerable d'accents 

no realitzats fonèticament, situació que no es produïa en la 

teoria accentual presentada a la secc i ó 2. Es per tant possi-

ble de trobar material empíric decisiu en la comparació d'amb-

dues teories. A la secció 5 he justificat dues regles que te-

nien en comú la presència del tret [~acc] a la descripció es

tructural. Una teoria accentual que assigna l'accent nomis a 

les vocals que el duen a la forma fonètica superficial prediu 

que (31) s'aplicarà nomis a ~ despris d'accent fonètic, i que 

(36) es deixarà d'aplicar nomis si, complint-se les altres con 

dicions de la descripció estructural, la segona vocal is àto-

na fonèticament. Si l'accent is subjacent, en canvi, is possi-

ble, en principi, que l'accent subjacent però no realitzat fo-

nèticament tingui algun efecte sobre les regles (31) i (36). 
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Serà possible que la ~ s'ensordeixi fins i tot després d'una 

vocal fonèticament àtona, i que l o u no es converteixin en 

semivocal després d'una altrq vocal encara que siguin àtones. 

Però de més a més, les condicions en les quals això es pot pr~ 

duir es limiten als casos en els quals hi havia un accent sub-

jacent posteriorment esborrat per la Desaccentuació. 

Considerem, per tant, algunes d'aquestes situacions. 

Compareu els exemples següents amb (31) i (36) 

(51 ) o~ligar~ sa~qu~r 

ennobliré reumatisme 

moblable reïetó 

sublimable arruïnat 
- = 

pro~lem~t ic reincidir 

diabler~a raïmet 

noblesa arcaïtzava 

En tots els casos l'accent apareix a la dreta de les 

vocals relacionades amb les regles de Formació de Semivocal i 

Ensordiment de B. Però les formes fonètiques presenten E en al 

guns casos i ~ en els altres, en el primer conjunt d'exemples, 

i l i Y alternen igualment en el segon conjunt. A més, (52) 

mostra que hi ha una clara correlació entre aquestes alternan-

ces i la presència de l'accent subjacent que prediu la teoria 

que proposo. Amb altres paraules, una ~ s'ensordeix si i només 

si la vocal precedent té accent subjacent, encara que aquest 

accent desaparegui després; i o u no passen a semivocal si, 
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tot i que no tinguin accent superficial, tenen accent subja-

cent. La presència de l'accent subjacent (que marco ~) ve jus

tificat per les formes relacionades de (b): 

(52) a. o(b)ligàr~ 

ennò(p)lir~ 

mò(p)l~ble 

su(b)lim~ble 

pro(b)lèm~tic 

dià( p) lerla 

nò(p)l~sa 

sa(u)qu~r 

rè(w)màtlsme 

rè(y)èt~ 

arru(i)n~t 

re(y)ncidl r 

ra(i)m~t 

arcà( i) tz~va 

b. obllga, oblig~r 

n~ble, ennoblir 

m~ble, moblar 

subl!m, *s~blim ... 

probl~ma, *pr~blem ... 

diable 

noble 

saüc 

r~uma, reum~tic. *re~m ... 

r~i, rei~t, *rei ... 

ruïna 

* (re )!ncid ... 

raïm 

arc~ic, arcaïtza 

Si Ensordiment de B i Formació de Semivocal s'apli-

quen abans que la Desaccentuació esborri els accents crucials, 

la descripció estructural de la primera serà satisfeta en els 

casos apropiats, i la descripció estructural de la segona no 

serà satisfeta en els casos apropiats: (uso formes ortogràfi-

ques i indico l'accent amb ~ ) 

(53) obligaré nóblésa reincidír raímét 

ENSORD. B p 

FORM. SEM. y 

DESACCEN. i a o e i i 

o(b)ligaré no(p)lésa re(y)ncidír ra(i)mét 

59 



~'accent sub j acent permet doncs predir correctament 

alguns fenòmens que l'altra teoria no és capaç de solucionar. 

Val a dir, però, que dins aquella teoria fóra possible propo-

sar una regla d'accentuació cíclica i una regla de desaccen

tuació similar a (24) que eliminés els accents superflus. En-

cara que aquesta solució funcionaria, almenys pel que fa a les 

dades presents, l'aplicació cíclica no és estrictament neces-

sària: només un aspecte del cicle, l ' aplicació múltiple, fóra 

necessària; l'accent subjacent restringeix el seu domini jus

tament a aquest aspecte només. 

8. El cicle 

To r nem ara al cas de les e xcepcions morfològiques 

mencionades a la secció 6, de les quals n o hem donat compte 

encara amb les regles proposades. Tal com quedava dit, la ma-

joria dels compostos i alguns sintagmes presenten un sol ac-

cent però, al mateix t emps, una vocal no r e duïda (ni tan sols 

reduïda parcialment, c om en e l cas de les excepc ions contex

tuals i lèxiques). Com que l'accent és present en la forma sub 

jacent, aquesta vo c al p odria ésser-hi ac c entuada, la qual cosa 

impediria l'aplicació de la Reducció Vocàlica (49); la Desac

centuació que ja hem justificat abans «24)) donaria el resul-

tat final amb un sol accent. La Desaccentuació, per tant, sem

bla ésser un procés general que dóna compte del caràcter mono-

ac c entual dels mots, simples o compostos. Però se'ns presenta 

immediatament el problema següent: les vocals desacc entuades 
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per (24) no es redueixen als comp ostos, com acabem de dir, p e-

rò sí que ho fan als mots simples (v. (38) i (39),per exemple). 

Sembla, doncs, que són necessàries ordenacions oposades de les 

regles de Desaccentuació i de Reducció Vocàlica per a cada cas. 

Vegem un e xemple amb els mots 'noblesa' i 'poca-vergonya'. 

(54) 1~ ordenació pSk+a#bargójl+a 

DESACC . 'J 

RED. VOC. u a *u a a a 

nubl+Éz+a *puk+a##bargójl+a 

2~ ordenació 

RED . VOC. 

DESACC. 'J 

p 'Jka+ ##bargóp+ a 

La paradoxa d'ordenació de (54) pot ésser resolta 

mitjançant l'aplicació cíclica de les regles en qüestió, però 

al contrari de l cas discutit a la fi de la secció anterior, en 

aquest cas l'aplicació cíclica és n ec essària per obtenir els 

resultats desitjats . 

(55) (##n~bl+Éz+a##) (#(#p~k+a)(#bargóJl+ a#)#) 

ler. cicle 

DESACC . ') 

RED. VOC. 

20n cicle 

DESACC. 

RED . VOC . 

u .a 

##nubl+Éz+a## 
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Per bloquejar la Reducció Vocàlica en el segon cicle 

hem de suposar que es tracta d'una regla de nivell de mot, és 

a dir, que s'aplica en el domini (Q ___ Q') a tota la cadena 

(Q, Q' no contenen I). Així, l'aparent excepció al procés de 

reducció de les vocals pot ser derivat d'un principi general 

d'aplicació de regles. La Desaccentuació es pot aplicar a 

qualsevol element lèxic, però en els mots simples el cicle pre

diu que les vocals desaccentuades es reduiran, i en els compos

tos en canvi prediu que la reducció no es produirà ja que que

darà restringida a cicles previs en els quals l'accent encara 

era present. 

Considerem encara un altre cas. Tal com hem vist en 

la secció anterior, l'accent subjacent impedeix que i i u es 

converteixin en semivocal, encara que aquest accent s'elimini 

més tard en la derivació. Però la Formació de Semivocal s'apli

cava també a través de límit de mot, i caldria esperar que es 

bloquegés la regla també en aquesta situació, però en canvi en 

resulta una semivocal en la forma fonètica. En aquest cas con

cret, l'aplicació de Formació de Semivocal a través de #, la 

teoria de l'accent subjacent sembla fallar. Considerem les de

rivacions de a obrir i no instar. l 

(56) a#óbrír nó#ínstar 

(36) FORM. SEM . 

(24) DESACC= ') i 

(49) RED. VOC. a u 

*aubrír *noinstar 
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Si volem que s'apliqui la Formació de Semivocal per 

obtenir els resultats correctes awbrí{r) i noynsta{r), (36) 

s'hauria d'aplicar després de la Desaccentuació, però això do

naria resultats incorrectes en els casos anteriors de (52) 

(*sawké, etc.). En aquest cas també poden aprofitar el fet que 

la vocal desaccentuada es troba dins els parèntesis interiors 

({~brír), (ínstar» i la vocal precedent en els exteriors. L'a

plicació cíclica sense afectar les dades presentades a la sec

ció 7, prediu correctament les de (56): 

(57) 

ler. cicle 

FORM. SEM. 

DESACC. 

RED. VOC. 

20n. cicle 

FORM. SEM . 

DESACC. 

RED. VOC. 

(a{óbrir) ) (nó{instar» 

1 

u 

w y 

awbrír nóynstar 

9. La Ciclicitat Estricta 

En les dues seccions anteriors he presentat alguns 

processos que fan necessari el que pOdríem anomenar aplicació 

múltiple de les regles. Quedava demostrat que per a l'accen-
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tuació no era necessari tot el poder del cicle i per tant el 

caràcter cíclic de l'accentuació no estava justificat. En can-

vi, la presència d'accents no presentp en la forma fonètica su 

perficial es predeia correctament amb un sistema en el qual 

l'accent no s'assigna a través de la regla, sinó mitjançant 

l'existència del tret [~acc] en la forma subjacent i unes qua~ 

tes regles d'accent. Es interessant observar que els arguments 

a favor de l'aplicació cíclica apareixen en connexió amb els 

processos fonològics (Desaccentuació, Formació de Semivocal) i 

no pas en connexió amb les regularitats en les formes subja-

cents, tals com la distribució dels accents subjacents. En 

aquesta secció discutiré alguns casos que afecten,la noció 

"cicle fonològic" tal com era definit al primer capítOl. 

Un primer problema sorgeix per sobreaplicació de re-

gles cícliques. A la secció 8 havíem vist que la Desaccentua-

ció i la Formació de Semivocal, així com la Reducció Vocàlica, 

s'apliquen cíclicament, i a la secció 7 demostrava que la For

mació de Semivocal precedeix la Desaccentuació, cosa que impe-

dia que les vocals accentuades subjacentment es convertissin 

en semivocals. Però en una aplicació cíclica la Formació de 

Semivocal podria aplicar-se, en un cicle posterior, després 

que la vocal hagués estat desaccentuada. Considerem, per exem

ple, 'ruïnosíssim', amb accents subjacents justificats pels 

mots amb morfemes comuns 'ruïnós', 'ruïna'. 
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(58) ( ( (ruin) óz) íSim) 

FORM. SEM. 

DESACC. i 

FORM. SEM. *y 

DESACC. o 

l després de la Reducció Vocàlica obtindrem *ruynuzísim en 

comptes de ruinuzísim. 

En altres casos l'ordenació Formació de Semivocal -

Reducció Vocàlica impedeix -correctament- que la primera regla 

s'apliqui. A kaus, atíup i diuptría la ~ no esdevé ~ perquè és 

~ en la representació subjacent i la Formació de Semivocal 

s'aplica abans que es redueixi a u. La u no té accent subja-

cent ja que, en els dos primers casos almenys, aquest accent 

apareixeria a la superfície, perquè és l'últim a la dreta. La 

vocal ha d'ésser ~, perquè quan l'accent es desplaça per l'e-

fecte d'un sufix preaccentuat, apareix 2: ka~tik, ati?pik, 

di~ptrik.17 Altre cop, encara que l'ordenació impedeix correc-

tament l'aplicació de la Formació de Semivocal, la reaplicació 

d'aquesta regla en un cicle posterior donaria un resultat in-

correcte: 

(59) ( súpar ) (ka;)s ) 

FORM. SEM. 

RED. VOC. u 

FORM. SEM. *w 

RED. VOC. 
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I, en comptes de suparkaus, derivaríem *suparkaws . 

Però la reaplicació de regles a (58) i a (59) seria 

"impròpia" d'acord amb la definició de "cicle fonològic" des-

envolupada al capítol I, ja que en tots dos casos la Formació 

de Semivocal retornaria a cicles anteriors sense fer ús d'in-

formació "pròpia" al seu cicle. A les pp.4 i 5, (1(3», dis-

tingíem tres casos en els quals una regla s'aplica pròpiament 

en qualsevol cicle donat j, Continuaré referint-me a (60) 

(=(1(3») amb el terme Condició de Ciclicitat Estricta (CCE): 

(60) a, R fa ús específic d'informació que es troba úni

cament en el cicle j. fs a dir, es refereix espe

cíficament a algun A a (.XAY(. l"')Z) o (J'Z 
J J-

(. 1'" )XAY), J-

b . R fa ús específic d'informació continguda en 

constituents diferents del cicle anterior als 

quals hom no es pot referir simultàniament fins 

al cicle j. R fa referència per tant a certs A, 

B a (.X(. l",A ••• ) Y ( . l,,·B ... )Z). 
J J- J-

c . R fa ús específic d'informació assignada en el ci

cle j per una regla ordenada abans de R. 

Ni a (58) ni a (59) no es produeix cap d'aquests tres casos i 

la Formació de Semivocal per tant no és aplicable. 

Examinem també la derivació de 'raonament', on tant 

el fet d'ésser [-alt] en forma subjacent com el fet de tenir 

accent subjacent impedeix que ~ passi a semivocal. Per a la 

justificació de l'accent subjacent a la ~, vegeu els derivats 
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nominals paral.lels al Capítol IV (secció 2, (4». Recordem 

també que (60a) impedeix que les regles cícliques s'apliquin 

en el cicle O (zero).18 

(61) ( ( (raón) a) mén) 

1er. cicle' 

FORM. SEM. 

DESACC. o 

RED. VOC. au 

20n. cicle 

FORM. SEM. bloquejada per la CCE 

DESACC. a 

RED. VOC. 

ra un amén 

La Formació de Semivocal és bloquejada perquè en el moment en 

què es pot aplicar, s'aplicaria a la cadena au que no conté 

cap informació pròpia al segon cicle. 

El cas general és que la Formació de Semivocal s'a-

pliqui a través de límits cíclics. Així, enfront d'aquests ca-

sos trobem exemples com els de (33) i (35), per exemple 

(nó((y(tórna»» i ((alzabra)yk). Trobem per tant contrast en-

tre seqUències VV i V-semivocal, com en les derivacions se-

gUents. 
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(62) 

1er. cicle 

FORM. SEM. 

DESACC. u i 

RED. VOC. 

20n. cicle 

FORM. SEM. y 

DESACC. 

RED. VOC. 

saukéybridat 

(3(1(OpruduíO)ra1)(2(1(O~ksidO)al)syó2)3) 
1er . cicle 

FORM. SEM. 

DESACC. i 

RED. VOC. u 

20n. cicle 

FORM. SEM. 

DESACC. a 

RED. VOC. 

3er. cicle 

FORM. SEM. w 

DESACC. 

RED. VOC. 

pruduirawksidasyó 

L'accent subjacent es justifica amb saúk, íbrit, pruduí, pru

duim, Sksit, uksida. Arguments a favor d'accent subjacent a la 
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vocal temàtica de les formes verbals, al Capitol IV, seccions 

2 i 3. Les formes fonètiques que resulten a ¡es derivacions de 

(52) tenen totes dues seqüències de no-consonants, una del ti-

pus vocal-vocal alta, l'altra del tipus vocal-semivocal alta. 

(50) impedeix l'aplicació de la Formació de Semivocal en el 

primer cicle, però no en el darrer, en virtut del qual es fa 

ús d'informació crucial. 

Encara no he presentat cap exemple que correspongui 

a un cas positiu de (50c), és a dir que compleixi (50c). Re-

cordem que la part c) de la condició permet que una regla ci-

clica s'apliqui, si una regla fonològica introdueix informació 

crucial durant el mateix cicle. Abans hem vist (v. (25) i dis-

cussió corresponent) que l'accent dels mots amb sufixos preac-

centuats s'havia de predir amb una regla, ja que l'accent sub-

jacent i la Desaccentuació eren insuficients. Aquests sufixos 

tenen a més una propietat no observada fins ara:19 sempre que 

apareix un sufix preaccentuat la vocal precedent és ~, l, ~, 

~, 2, però mai ~, o: 

(53) púdik asplÉndit dakamatra 

arabik balit teUmatra 
mitik taltfun tarmSmatra 
kantik mikrSfun dasimatra 

tSksik magafun 

A més, morfemes amb é i ó tòniques les canvien en t, 
~, respectivament, davant d'aquests sufixos: 
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(64) séntrd sÉntrik 

glukózd gluk5mdtrd 

numéru numfrik 

pédrd pÉ;tri 

tóru t:.rit 

dibizó(r) dibiz5ri 

ddultéru ddultfri 

ión i5nik 

uméf" (Homer) umtrik 

ts per tant necessària una regla amb l'efecte se-

güent: 

(65 ) 

[

+Sil] 
-alt 

+acc 

en determinades condicions ~ [-ATR] 

Per determinar les condicions en les quals aquest 

procés té lloc, podem referir-nos a la classe dels sufixos 

preaccentuats d'una forma particular, esmentant-los tots un a 

un. Però fóra millor, evidentment, referir-nos-hi d'una manera 

general, és a dir, a través d'alguna propietat que els fos co

muna. La propietat comuna més òbvia d'aquesta classe de sufi

xos és, evidentment, que atrauen l'accent a la síl.laba prece-

dent. Però incloure aquesta propietat directament a la regla 

significaria augmentar considerablement el poder de les regles 

fonològiques i disminuir consegüentment el seu contingut empí

ric. Abandonar la referència a la propietat d'atraure l'accent, 

d'altra banda, significaria perdre una generalització, ja que 

dues regles diferents farien referència a un mateix conjunt de 

morfemes (la regla IC, esmentada a la p. 12, i (65». 
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L'única manera de fer referència a la propietat d'a-

tracció accentual és derivar-la d'alguna propietat general de 

la gramàtica universal, d'un principi general de la teoria 

lingüística. Dit d'una altra manera, podem preguntar-nos si 

(65) s'aplica automàticament a la classe dels mots amb sufix 

preaccentuat sense que calgui imposar cap altra condició par-

ticular a la mateixa regla. Considerem els quatre casos possi-

bles: un mot sense cap sufix, amb un sufix àton, amb un sufix 

accentuat i amb un sufix preaccentuat (la ~ de centre és epen-

tètica, v. la regla (11), Capítol IV): 

(66) séntrd séntr+i sdntr+al sfntr+ik 

kdló(r) d+kdlór+i kdlur+ós kdl?r+ik 

sdntral i kdlurós no presenten cap problema perquè la vocal r~ 

dical sofrirà desaccentuació i reducció a d de totes maneres. 

La regla (65), sense imposar-hi cap condició específica, deri-

varia correctament sÉntrik, kdlórik, però donaria resultats 

incorrectes derivant, en els altres casos, *s€ntrd, *kd15 i 

*s€ntri, *dkdl:'ri. Però el que distingeix precisament sÉntrik 

i kdl?rik, d'una banda, de séntrd' séntri i kdló, dkdlóri, de 

l'altra, és exactament la propietat expressada a (60c). La 

teoria de l'accent subjacent fa que tota la informació crucial 

per a la regla (65), és a dir, [+Sil, -alt, +acc], sigui infor 

mació subjacent. En cap cicle no s'introduirà informació nova 

crucial a séntrd, séntri, kdló, dkdlóri. Però en el cas de 

sÉntrik, kdl?rik en canvi, hi ha una regla que accentua la vo-

cal precedent sempre que apareix un sufix preaccentuat. En el 
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cicle en el qual això té lloc, s'haurà introduït informació 

crucial i la regla podrà aplicar-se. A més, fixem-nos que la 

regla s'aplica sense tenir en compte si la informació era o no 

present en altres cicles, és a dir, en aquest cas, si la vocal 

era ja accentuada (cf. símbul - simb~lik amb séntra - sÉntrik). 

Així doncs, el sol fet que la informació crucial fos assignada 

per la regla, sense tenir en compte si ja hi era present o no, 

ha permès l'aplicació de (65). 

Comparem també (65) amb les regles de Reducció Vocà-

lica , una de l es quals tenia la forma següent : 

(67) a. (=(49c)) 

[

+Si I] 
-alt 

-acc 

b. (= (65)) 

[

+Sil] 
-alt 

+acc 

(67) i (65) poden ésser foses en una sola regla: 

(68) 

[

+Sil] 
-alt 

aacc 

-. [-aATR] 

Tornant a la Reducció Vocàlica, observem que en el 

cas de santral, en els exemples anteriors, aquesta regla no 

pot ser bloquejada per la CCE, ja que, en el cicle correspo-

nent, la Desaccentuació s'hi aplicarà i introduirà d'aquesta 

manera informació pròpia mencionada específicament per la re-
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gla: séntr+al --+ sentr+al _ santr+al. Per tant les vocals 

desaccentuades es reduiran i les vocals reaccentuades (com la 

~ de s€ntrik) canviaran el grau d'obertura. D'altra banda, la 

CCE prediu que les vocals accentuades en la forma subjacent 

que no són reaccentuades no variaran, tal com s'esdevé efecti-

vament, com ja hem vist. Finalment, les vocals que no duen mai 

accent, ni en la forma subjacent, ni durant la derivació, hau-

rien de tenir en la representació subjacent la mateixa forma 

que en la superfície, llevat de ~, que no és un segment subja

cent. 20 Aquesta és l'única conseqüència de la CCE que no hem 

justificat encara. Es pot observar que això implica l'existèn-

cia d'alguna condició sobre l'estructura dels morfemes que re-

butgi vocals àtones altres que ~, ~, ~. Si això és cert, és a 

dir, si existeixen regles diferents d'estructura de morfemes i 

fonològiques per a la "reducció vocàlica", cal esperar, com a 

possibilitat, que evolucionin separadament. Es un fet ben sa-

but que les excepcions lèxiques a la reducció vocàlica esmenta-

des a la secció 6 són un fenomen recent. Així mots amb ~, ~ 

àtones com bóston, katedra, 5pera hauran de tenir formes subja-

cents /bóston/, /katedra/, /5pera/. Això vol dir que les re-

gles de Reducció Vocàlica es poden aplicar ara obligatòriament 

i els elements lèxics no hauran d'ésser marcats com excepcions 

a regles, contràriament al que proposava a la secció 6. En 

comptes d'això, mots com aquests violaran una condició altra-

ment molt general, però no absoluta, que rebutja formes subja-

cents amb ~, ~ àtones. La CCE impedirà que la regla obligatò-

ria de Reducció Vocàlica que redueix ee i 00 s'apliqui a 

aquests mots, ja que la regla és obligatòria i de neutralitza-
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ciÓ i no fa ús de cap informació introduïda durant el cicle. 

Recordem ara que la Desaccentuació (24), que he presentat en 

la seva forma més general, assignava [-accent] a qualsevol vo-

cal en el context ##X ___ Y~acc]Q##. En aquesta formulació més 

general la vocal que es desaccentua no cal que sigui tònica 

necessàriament. Com que la Reducció Vocàlica menciona especí-

ficament [-acc] si aquesta especificació de tret s'introdueix 

en qualsevol cicle, la Reducció Vocàlica ja no serà bloquejada 

per la CCE. Com en els casos de vocal accentuada que tornava a 

rebre accent i a la qual s'aplicava per tant la regla que don~ 

v~ f, 2, en aquest cas la CCE prediu que qualsevol vocal des

accentuada, fos o no fos accentuada en la forma ~ubjacent, es 

reduirà. l, en aquest cas també, les prediccions són correc-

tes: 

(69) (bóston) (bóston+yi) (kitedr+a) (kitedr+atik) 

REGLA lC i 

DESACC. o o a e 

RED. VOC. bloq.CCE u u bloq.CCEa a a 

bóston bustunyi kitedra katadritik 

( -'¡per+a) (">per+íst+ik) 

REGLA lC í 

DESACC. J e 

RED. VOC. bloq.CCEa u 

-:,pera uparístik 

74 

r 
I 
I 

Caldria revisar també la regla (31), Ensordiment de 

B, d'acord amb la CCE. El procés és de neutralització ja que 

tant b com E són segments subjacents, i obligatori¡ per tant 

la CCE hauria de bloquejar-lo en el primer cicle i en els se-

güents, ja que la seqüència ~pl es troba sempre dins el cicle 

0.
22 

La conseqüência és que aquest procés no és una regla fo-

nològica. La reformulació de (31) com una condició d'estructu-

ra de morfemes no presenta cap problema, ja que l'ensordiment 

de b té lloc sempre a l'interior dels morfemes. 
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III. ALTERNANCES CONSONÀNTIQUES 



• 

En aquest capítol examinaré en detall alguns fenò

mens consonàntics del català central. La naturalesa cíclica 

d'alguns processos segmentals defensada per a les alternances 

vocàliques al capítol anterior serà estesa aquí a altres re

gles segmentals, que seran utilitzades per posar a prova la 

hipòtesi sobre el cicle fonològic presentada al Capítol I. 

L'anàlisi del sistema accentual que he presentat serà també 

reforçada amb arguments nous; a més del que presento a la sec

ció lO, compta també el fet que unes quantes de les regles di~ 

cutides són sensibles a l'accent. «46), (50), (56», totes 

corresponen, com les del Capítol 11, a processos que cal apli

car després de l'accentuació; són per tant consistents amb una 

teoria que manté que l'accent és present a la forma subjacent. 
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1. Assimilació de nasals 

L'assimilació regressiva és un tret característic 

del sistema consonàntic català; les assimilacions poden ésser 

de sonoritat, punt d'articulació, nasalitat, etc. i poden és-

ser també totals. 

Hi ha assimilació regressiva en la seqüència formada 

per una nasal i una consonant. Els exemples següents il.lus

tren les diferents possibilitats. 1 

(1 ) a. Punt d'articulació 

(Pausa) so(m) só(n) 

(Vocal) so(m)amics só(n)amics 

LABIAL so(m)pocs só(m)pocs ti(IJ)pa 

LABIODENT. sO(fT})feliços só(lIj)feliços a(p) feliç 

DENTAL so(m)dos só(~)dos etc. 

ALVEOLAR so(m)sincers só(n)sincers 

POSTALV. so(m)rics sÓ(Q)rics 

PREPALATAL so(m)germans só(n)germans 

PALATAL so(m)lliures só(n,)lliures 

VELAR so(m)grans sÓ(I))grans 

b. ti(l))pa, ti(l))raó, etc.; a(p)f~lís, a(p) que ve 

A (1) es pot veure que l'assimilació de punt d'arti-

culació no és completa en molts casos. Primer de tot les na-
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sals altes E i ~ no s'assimilen mai a la consonant següent. En 

segon lloc, ~ s ' assimila només a una labiodental següent: 

so(~)feliços, però so(m)grans. Finalment, encara que les con-

sonants palatals causen assimilació, la ~ no esdevé homorgàni-

ca amb aquestes consonants, sinó únicament prepalatal: 

só(~)lliures en comptes de *só(p)lliures. A (1) les dues conso-

nants es troben separades per un límit de mot, però l'assimi-

lació es produeix també dins el mot: 

(2) si(fT}f)onia 

diume(n})e 

a( 'Jg )lès 

i (l1J+f)init 

i (n,+~ )ust 

e(l)+k)lític 

Els diferents punts d'articulació vénen definits pels 

trets següents: 

! t'dn 

(3) tdn 
A~ 

kg pbm B~ lsz 

posterior + + 

labial + + 

alt + + + 

anterior + + + + + 

coronal + + + + 

distribuït + + + + + 

Les especificacions de [pos] , [lab] , [ant], [cor] queden prou 

clares a partir de les característiques articulatòries de les 

consonants (v. Badia (1951), 85-86). Per a [distr] cf. els 

palatogrames a Barnils (1933), 31-36, i les medicions que se'n 
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fan a Mascaró (1972), 63-65. Arguments a favor del caràcter 

[+alt] d'almenys la ~ forta, més avall, a la secció 3. 

Podem proposar provisionalment les següents regles 

que modificaré més endavant i que fan ús de la notació amb 

variables típica dels processos assimilatoris; tal com indica 

la descripció estructural, la regla s'aplica a través d'un 

nombre qualsevol de límits de mot. 

(4) 
(l'pOS 

[+nas] 
fil ab 

+cor ----. l'ant 

bcor 

fdis r 

(5 ) 

[
+nas] 
+lab ----. [+distr] 

/ 

+cons 

apos 

- #0 
¡¡lab 

yant 

oScor 

E distr 

[

+cons J 
/ -#0 +lab 

+distr 

L'omissió de [alt] a (4) dóna compte de l'assimila

ció parcial de ~ a les palatals, com a só(~)lliures. L'altre 

cas en el qual ~ es troba davant d'una consonant [+alt] és 

davant d'una velar; en aquest cas esdevé [+alt] per conven-

cions d'enllaç (linking conventions) i no cal especificar el 

tret a la regla. Cf. Chomsky i Halle (1968), capítol 9, i més 

concretament per al nostre cas, Kean (1974), 120-121 i 28-29. 
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2. L'assimilació d'oclusives i la Condició de Ciclicitat Estricta 

L'assimilació de les oclusives a una consonant se-

güent és paral.lela a la de les nasals: l , d s'assimilen en 

punt d'articulació a una consonant següent, però només par-

cialment a una palatal, i E, b s'assimilen únicament a una la-

biodental. Però, a més, !' d esdevenen nasals o laterals si la 

consonant següent és nasal o lateral, respectivament, i E, ~ 

es converteixen en nasals davant ~. ~, ~ no s'assimilen, però 

~ es nasalitza davant ~ en l'interior del morfema. Heus aquí 

alguns exemples: 

(6 ) se( t ) c a(p ) po(k) 

se(m)mans ca(m)mà po(k)pa 

se(p,)focs ca(p¡) foc po(k)foc 

se (l ) !ini es ca(p)signe po(k)sol 

se (t,)xais ca(p)xai po(k)xai 

se(l,)llibres ca(p) llibre po(k)llibre 

se(k)cases ca(p)casa po(k)cas 

i(ry)norància 

re(l'))ne 

ma(l))nífic 

Tots els processos il.lustrats a (6) són opcionals. 

Quan no hi ha assimilació de punt d'articulació, nasalitat, o 

lateralitat, la consonant conserva l'assimilació de sonoritat 

que és obligatòria: se(m)mans o se ( d )mans, se(k)cases o 

se(t)cases, ca(m)mà o ca(b)mà, po(g)lliure, etc. 2 
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Les regles corresponents són les següents «7) i 

(8) són opcionals) . 

(7 ) 
apOS +cons 

J3lab 
apOS 

[-sont] yant Jllab 

-cont ---. ,5cor 1 __ #0 
yant 

fdistr licor +cor 
fdistr 

~nas 

r¡lat ~nas 

r¡lat 

(8) [-sont] [+0005 ] 
-cont ~ [adistr] 1 __ #0 adistr 

+lab Jlnas 
Jlnas 

(9) [-sont] 
-cont 

+pos 
[
+nasJ ~ [+nas] I _ _ 
+cor 

La regla (9) d emana algun comentari. Podríem suposar 

que ja que s'aplica a l ' interior dels morfeme s i converteix 

XgnY en XgnY, podria s e r e liminada i els morfeme s als quals 

s'aplicava podrien ésser representats en la forma subjacent 

per IX~nY/. Primer de tot sembla que no existeixen casos de 

9+n, però tampoc no hi ha cap cas de g+n, que jo sàpiga. Ales

hores ~ seria l'única oclusiva que no apareixeria davant n. 

Cf. hi(bn ) osi, è(dn)ic. De fet no hi ha mots de la forma XrynY, 

i els mots estrangers amb ~ ortogràfica es pronuncien ~: 

Wa (9n)er. Però aquests fets sols no justifiquen la regla. En

c ara pOdríem proposar una condició d'estruc t ura de morfemes 
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que rebutgés gn però que acceptés ~. Això és el que es deri

varia de fet d e la CCE que prohibiria l'aplicació de (9) en el 

cicle O, és a dir, dins el morfema. Però no hi ha cap altre ar 

gument que justifiqui ~ com a segment subjacent en català. Ve-

gem-ho considerant els contextos en què apareix ~. Pot aparèi

xer a) davant n a l'interior de morfema, com hem vist, b) da-

vant una consonant velar com a resultat d'assimilació nasal 

(secció 1), i c) en posició final de mot. En aquest darrer cas 

hi ha raons per postular una consonant velar esborrada (v. sec 

cions 6 i 7), per tant es pot reduir a b). Si ~ no és un seg-

ment subjacent, la CCE, que només s'aplica a processos de neu-

tralització cíclics, no impedeix que (9) derivi X9nY de XgnY. 

Le s a lt r e s regles que he pre sentat, però, seran afe c 

tades per la CCE. 'simpàtic', per exemple, ha de tenir ~ sub-

jacent, ja que la CCE impediria que l'assimilació de nasals 

s'apliqués a «sinpat)ik). Una conseqüència de la CCE és, 

doncs, que hi ha una condició d'estructura de morfemes amb l'e 

fecte de prohibir seqüències subjacents Inp/. 

Considerem ara el cas de les assimilacions d'oclusi-

ves coronals. Com que aquesta regla és opcional, la CCE no 

s'aplica i podem tenir seqüències subjacents Idn/, Itp/, etc. 

Però res no priva tampoc que existeixin seqüències subjacents 

Inn/, (pp/, etc., i de fet existeixen també. Trobem per tant 

contrastos entre oclusives que presenten sempre "assimilació 

total" i oclusives que presenten dues variants, una amb "assi-

milació total" i l'altra només amb assimilació de sonoritat: 
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parénna - *parédna, però Énnik - Édnik; 6bbi - *6dbi, però 

abbén - adbén. Es interessant observar que alguns elements del 

primer grup ("assimilació total" sempre) han d'haver pertangut 

en alguna època al segon grup: kónna - *kódna de CUTINAM a 

través de kótna per evolució normal (Coromines (1971), 358, 

Badia (1951), 219). En algun punt l'assimilació ha hagut de 

ser obligatòria, almenys per a kótna i casos similars. En 

aquesta situació, segons la nostra teoria, cotna havi~ de can-

viar la seva forma subjacent de kótna a kónna (deixo de banda 

ara la qüestió de l'assimilació de sonoritat i la reducció de 

la ~ que no afecten el problema), ja que la CCE impedeix que 

s'apliqui una regla amb l'efecte tn ---+nn. Si després la re-

gla esdevé opcional, com en la situació actual, com que cotna 

ha canviat la forma subjacent no està subjecta a la regla i 

apareix sempre en la forma kónna. Si, en contra de la CCE, la 

seva forma subjacent fos /kótna/ o /kódna/, quan la regla es-

devé opcional hom esperaria la reaparició de les dues variants 

com en els mots del segon grup, o sia kónna i *kódna. Un exem-

ple més recent de reanàlisi és fubb~l de l'anglo fútbJl. Les 

altres possibles fonts directes cast. fútbol o fú~~ol (cf. 

Real Academia (1973), 20) o les formes ortogràfiques antiga 

(foot-ball) i moderna (futbol) presenten ~ sense assimilació. 3 

En la meva pronúncia almenys, futbol no té la variant *fudb61. 

Un altre cas és el de la seqüència tÀ, fonèticament ~ (v.(6)) : 

se(~À)ibres. Si hi hagués seqüències /tÀ/ (o /dÀ/) dins el mor 

fema, apareixerien com a d~, però només hi ha exemples amb ÀÀ: 

aspaÀÀa, r6ÀÀu, m6ÀÀ~, ammÉÀÀa. Per tant una condició d'estruc 

tura de morfemes que prohibís /tÀI i /dÀI està motivada inde-
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pendentment. Si aquesta condició no existís, els morfemes amb 

/tÀ/, /dÀ/ subjacents haurien de sofrir assimilació completa, 

per tant, la regla d'assimilació s'hauria de modificar per tal 

de donar assimilació completa a palatals, però només dins de 

morfemes. A més a més, molts d'aquests mots provenen de formes 

amb t À o dÀ < !l., dl'< tVl, dVl: SPATULAM > aspaÀÀa, ROTULUM > 

r6ÀÀu, MODULU>m6ÀÀu, AMIDDULA > ammSÀÀa (Badia (1951), 216-

217). Novament, si després de sofrir assimilació completa ha-

guessin estat representades subjacentment /tÀ/ o /dÀ/, la re-

gla actual que no dóna assimilació completa prediria, incorrec-

tament, * aspad,Àa, etc. 

3. Contínues i laterals 

! no presenta mai assimilació de punt d'articulació. 

El cas de les sibilants és una mica més complicat a causa d'u-

na regla que fusiona seqüències de dos sons continus (no oclu-

sius) idèntics, per exemple pés sík --+pésík, búf f6rt --+ 

búf5rt, més sal --+mésal. Però la fusió té lloc també entre 

sibilants diferents, com a més sík --+ mésík. Per a casos com 

ss podríem suposar l'existència d'assimilació que donaria ss 

i posterior fusió en ~, però també postular una sola regla que 

eliminés la primera de dues sibilants, és a dir ss --+~. Els 

casos de dues sibilants idèntiques serien solucionats per tots 

dos casos. Però vegem els casos següents en els quals interve-

nen les seqüències ss i sr. pés salat esdevé pés'alat. El que 

transcric s' ha estat descrit com un so "intermedi entre s i s" 
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(Badia (1951), 105) o com una seqüència ss, ! articulat més 

dèbilment (Coromines (1971), 247-248). El que interessa per a 

la present discussió és que el so que resulta té en tot cas la 

durada d'un sol segment: la regla de fusió ha actuat també en 

el cas de ss. Però si haguéssim de formular el procés com l'e~ 

borrament del primer segment sense cap assimilació, esperaríem 

com a resultat de pés sdlat la forma incorrecta ·pésdlat. El 

resultat fonètic de la seqüència sr indica també que hi ha un 

procés d'assimilació que precedeix la regla de fusió, si ac-

ceptem que aquesta s'aplica també a E, com intentaré mostrar 

més avall. més rSba dóna mérSba, però també, en una pronúncia 

més acurada o més lenta, mézr6ba o méJr6ba (~ re~resenta una 

r fricativa no vibrant). Si l'únic resultat de sr fos ~, po

dríem atribuir aquest resultat a una regla de l tipus sr ~i, 

però les variants zr, Jr suggereixen que el proc és assimilato-

ri té lloc primer, de forma opcional excepte per a la sonori-

tat, i que la regla de fusió actua només en el cas que la ~ 

s'hagi assimilat totalment a la r. 

La descripció estructural de la regla que assimila 

les contínues ha de fer referència a la seqüència formada per 

un el emen t de A i un de B, A = I s, z, s, z ¡, B = I s, z, s, 
~, r¡, donats els casos d'assimilació presentats més amunt. 

L'element rar en el segon conjunt és ~, però podríem incloure-

l'hi d'una forma natural si el considerem com un so fricatiu 

(~continu]). Presentaré més arguments que afavoreixen aquesta 

decisió més avall, seccions 4 i 6. Com altres consonants altes 

(~, a) ~ no sofreix assimilació: Ba(rs)elona, pe(r~)ugar, etc. 
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(lo) +cont 

[+oont] ~.nt ] +cor 

+cor -----+ pdistr / -#0 aant 

-alt ¡'sont pdist r 

ysont 

Entre les laterals, la palatal (alta), ~, no s'assi-

mila, però l sí: 

(] 1 ) e (1) eq )ric 

e (l) pa e (l,) germà 

e(l)foc e( 1,) llibre 

e (~) dia e(1:)gos 

e(l)sol 

l s'assimila a dentals, alveolars (vàcuament), post

alveolars, prepalatals, palatals i velars, però, igual que les 

nasals i les oclusives, no assimila el tret [alt], i, a dife

rència d'aquelles, tampoc no assimila el tret [cor]. Això sig-

nifica que davant segments no alts i no labials hi ha assimila 

ció completa de punt d'articulació, però davant palatals i ve-

lars només assimilació parcial: e (l,À}ïbre, e(:tg)os C!., una 1 

velaritzada, és [+pos, +cor, -alt]). 

(12 ) +cons 

[+latJ lPO' ] 
-lab 

-alt ,l)ant / - #0 apos 

ydistr ,l)ant 

ydistr 
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(12) s'assembla a la parella (4), (5) perquè tots dos no assi-

milen el tret [alt]. Tot i això, nk dóna ~ amb ~ [+alt], i lk 

dóna ~k amb ~ [-alt]. Però [+alt] és assignat a la nasal assi-

milada per convencions d'enllaç (v. secció 1) i l'enllaç no 

s'aplica a la l assimilada que és coronal. 

4. La distribució de r i i i la regla de Contracció 

En el terme "Contracció" agruparé un conjunt de pro-

cessos que tenen a veure, com el descrit a la secció precedent 

(fusió de contínues), amb la reducció de dos segments a un de 

sol. 

Com en altres llengües, dues realitzacions immedia-

tes del mateix segment es resolen, en alguns casos, en un sol 

segment geminat, fonèticament llarg. Heus aquí alguns exemples: 

(13) cap porta kap:-'Jrta 

set trens sÉt:rÉns 

un nas un:as 

el límit al:ímit 

ell lle¡¡;eix éÀ:azÉs 

poc gust p-'Jg:úst 

som molts sóm:óls 

Com es veu en aquests exemples, hi ha geminació amb 

oclusives, laterals i nasals. Les altres consonants, és a dir, 

fricatives, africades i ~, no donen una geminada quan es donen 

90 

I 
l 

dues instàncies d'una d'elles . Així les parelles a (14a) són 

distintes fonèticament (5;¿ i f....:..), però les de (14b) són indis-

tingibles fonèticament : 

(14) a . pSt asta p-'Jt tasta 

un ús un nús 

éÀ uÉs éÀ ÀuÉS 

b. u sén us sén (ho sent / us sent) 

laz ónas laz zónas 

matéZ 5w matéz 
. , 
Z':Jw 

També hi ha fusió, en comptes de geminació, en les 

africades, encara que aquí trobem pocs exemples, ja que es 

troben p o qu e s africades en posició inicial de mot: 4 

(1 5 ) mo squi(c)(c)e-tse 

mi(c)(c)ec (txec) 

mosqui(c)e-tse 

mi(c)ec 

Fins ara hem pogut distingir la classe de les consonants (pu-

res) que es realitzen com a geminades (les oclusives) de les 

que es realitzen en un sol segment (les fricatives i les afri-

cades). Sembla que la mateixa classificació es pot transferir 

a les sonants. A la secció precedent hem vist que la i s'agru-

pava amb les fricatives en el context de la regla d'Assimila-

ció de Contínues (regla (10)), la qual cosa impedia, correcta-

ment, que les nasals i les laterals causessin assimilació. En 

el cas present el mode d'articulació determina també el tipus 

de contracció resultant, i les nasals i les laterals s'agrupen 

amb les oclus i ves, i la r amb les africades i les fricatives. 
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Però abans de continuar cal que examinem el problema de la 

distribució de r i r. La r vibrant i la r bategant5 contras-

ten en posició intervocàlica, però no en les altres posicions: 

a) en posició inicial de morfema -per tant de mot- només apa

reix ~; b) en posició final de mot apareix ~ davant vocal, al

trament ~; c) en posició interna de morfema r es troba en po

sició precons'onàntica6 i després de l, .!:!' ~ , i ~ després d'al

tres consonants; d) contrasten, com he dit, entre vocals i no 

es troben, com les altres líquides, entre consonants: 

(16) a. 

b . 

c . 

d. 

(r)í tmic 

a(r)ítmic 

pu(r) 

pu(r)íssim 

po(r)ta 

fol(r)ar 

hon(r)at 

Is(r)ael 

c(r)it 

ce(r)a 

ba( r)i 

co(r)al 

no (r)ítmic 

poc (r)ítmic 

pu( r) alcohol 

pu( r) cafè 

se(r)a 

ba(r)i 

co(r)al 

Mentre en posició intervocàlica hi ha contrast, en les altres 

posicions el resultat pot ésser predit per regla. En principi 

podríem tenir regles, o bé del tipus ~ --+~, o bé del tipus 

~ --+r, en els contextos apropiats. La direcció del procés no 

té trascendència en el cas de distribució a l'interior del mor-

fema, però considerem púr. La líquida final ha d'ésser forçosa-
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ment ~, ja que tenim la forma femenina púr+8 (en contrast, per 

exemple, amb el femení 8sksr8). Per tant hi ha d'haver una re-

gla que converteixi aquesta ~ final en r en posició final abso-

luta o davant consonant. l aquesta mateixa regla, amb el con-

text estès convenientment, cobrirà els casos de r preconsonàn-

tica a (16c): 

(17) r -. r I -#0 [-sil] 

Considerem ara el cas de la r inicial ((16a)). Si en 

posició final de morfema trobem contrast quan segueix (púr+8 i 

8sksr+8), en posició inicial de morfema tenim sempre ~ . Hi ha 

però una excepció, els morfemes de futur i de condicional Iral, 

I ríal, etc. Tenim, per exemple, pur t+8+ra , purt+8+rí8+m. El fu -

tur i el condi c i onal consten de radical i sufixos de flexi ó 

Iral, Iríal, etc ., mentre en casos com a(r)ítmic l'arrel va 

precedida d'un prefix derivacional, i en aquest cas el límit 

intern hauria d'ésser # i no pas +. Aquesta elecció està jus-

tificada independentment, ja que les excepcions morfològiques 

a la Reducció Vocàlica tenien # necessàriament també (Capítol 

lI, secc. 8) i incloïen mots prefixats (Capítol lI, secc. 6). 

La ~ que apareix darrera l, ~, ~ es p o t incloure també en la 

regla. 

(18 ) 

[I:::nt ~] 
l+cont\ 

r - .. r I # (X 

Donaré arguments en contra d'una alternativa amb r 
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subjacent més avall. Observem que (17) i (18) violen en prin-

cipi la CCE. La solució que imposaria la CCE, és a dir una con-

dició d'estructura de morfemes, no és practicable, perquè s'a-

p1icaria igualment als morfemes Irimml (ritme) i al morfema 

de futur Ira/. Aquesta aparent contradicció es resoldrà, a fa-

vor de la CCE, en els paràgrafs següents. 

Un cop determinada la distribució de ~ i ~, podem 

trobar dos casos en els quals s'aplica la regla de Contracció, 

r##r i r#r.
7 

(19) mar rSc 

púr rea lizma 

intaré1)na 

suparealizma 

púrealízma 

cf. ré~na, intarpula 

cf. realízma, suparsSnik 

Però, a més de rr, també són pOSSibles les contrac

cions de rr, si les realitzacions de r vibrant intervocàlica 

es representen en la forma subjacent com seqüències de Irr/, 

tal com fan Harris (1969), 50-51, per al castellà, i Mascaró 

(1972), 47-49, i Whee1er (1974), 216-217, per al català. Aquí 

repetiré i estendré una mica els arguments presentats en les 

dues darreres referències. 

La Contracció i les regles per a la distribució de 

r i ~ ja prediuen que en una seqüència Irrl s'ha de realitzar 

r. La primera r esdevindrà r per (17) i la segona esdevindrà 

~ per (18) ja que segueix una sonant coronal. Com que rr és 

una seqüència de fricatives es fusionarà en r per la regla de 
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Contracció. Examinem ara la distribució de Irl i Irl subja-

cents en posició final de mot. Mentre qualsevol sonant pot 

aparèixer en aquesta posició, r no hi apareix però ~ si (els 

exemples de la segona columna mostren la sonant subjacent sen-

se canvi): 

(20) ca(r) ca(r)issim 

pu(r) pu{r)esa 

moto{r) moto (r)i sme 

esque{ra) esque{r)ans 

fe{ru) fè{r)ic 

co{ra) co{r)eria 

be{À) be{À)issim 

rea(l ) rea{ l)i tat 

autòno(m) autono (m )isme 

empe (p) empe{.r)eria 

La impossibilitat d'aparèixer en pOSiciÓ final de la 

Irl subjacent, que és del tot general, podria ésser coberta 

per una condició especial, però es desprèn d'una generalitza-

ció independent si la seva forma subjacent és Irrl en comptes 

de Ir/. Per veure això examinem la realització d'altres conso-

nants geminades en posició final: 

(21) ba{U a) 

mo( U a) 

pere (nna) 

su{mma) 

ba{U)ia 

emmo{ U)em 

pere(nn)itat 

sú(mm)um 

En aquests casos, com en els casos de Ir! final subjacent, les 
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consonants no apareixen mai en posició final, sinó que apareix 

una vocal inserida al darrera. Formular la regla com si operés 

inserint la vocal després d'una seqüència de geminades i des-

prés de ~ significaria perdre una generalització, que pot ser 

recollida i expressada a la regla, si la E intervocàlica es 

representa com a Irrl subjacent. 

Ara també es pot explicar el fet que l'oposició Ir/-

Irl es neutralitzi a tot arreu excepte en posició intervocàli-

ca. Independentment, la seqüències de líquides no poden aparèi-

xer si no és en posició intervocàlica. Trobem, per exemple, 

P€rld, fdllérd, bUÀÀófd, però cap mot amb E!, ll, ' ~, etc. fi

nals o amb alguna d'aquestes seqüències precedides o seguides 

p e r una consonant. Si la nostra anterior Irl és representada 

per Irrl en posició intervocàli c a, la mateixa explicació de 

les altres líquides és vàlida per a la vibrant. 

Retornem ara al problema del bloqueig de (17) i (18) 

per la CCE. Com que ~ no és un segment subjacent, les regles 

que deriven r de r ja no són de neutralització i per tant no 

són cícliques i no estan subjectes a la CCE (v. Capítol I). 

La Contracció té lloc malgrat algunes diferències 

menors entre les dues consonants. Un cas que ja hem vist és 

la seqüència ~s (i de forma semblant zz, v 
cs, ~)j la diferèn-

cia rau probablement en el tret [ant]. Un altre cas és la se

qüència oclusiva - fricativa que dóna com a resultat una afri-

cada: Ca(Bf)orat __ ca(pf)orat, se(ct,Z)ocs __ se(.J)ocs 
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(cf. (6)). Però també es forma africada a partir de dues afri-

cades o de la seqüències oclusiva - africada i africada - fri-

cativa. La consonant ha d'ésser, naturalment, homorgànica, en 

la representació subjacent o com a resultat d'una assimilació. 

(22) mí~ míétk 

tót mícík 

cÉk tóc~k 

sík tóCík 

L'africació es produeix per tant quan la seqüència 

és [-cont] - [+DR]8 (les fricatives són [+DR]). En tots els 

casos la regla s'ha d'aplicar a segments homorgànics (excepte 

per a [ant] ) . En el present marc teòr i c no hi ha cap manera 

d'expressar de forma natural el fet que el resultat de la Con-

tracció és una geminada si les dues consonants són [-cont, 

-DR] j una africada si són [-cont], [+DR], respectivament, una 

simple consonant si totes dues són [+cont], i que no hi ha 

Contracció en els altres casos (és a dir, [+DR], [-cont, -DR] 

i [+cont], [-cont]). Deixaré oberta la qüestió de com represen-

tar formalment el que sembla un procés natural i deixaré la re-

gla sense formalitzar de la manera següent: 

(23) Una seqüència de dues consonants homorgàniques (ex

cepte per al tret [ant]) es contrau en un sol seg

ment en els casos i amb el resultat següents: 

a) dues oclusives en una geminada oclusiva 

b) dues contínues en una sola contínua 

c) una oclusiva o una africada seguides d'una altra 
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africada o d'una contínua en una sola africada. 

5. L'Assimilació, la Contracció i el Cicle 

La consideració de la Contracció com un únic fenomen 

determina una solució específica al problema que presenta la 

interacció entre la Contracció i l'Assimilació. Es evident que 

la primera ha de precedir la segona, perquè, tal com hem vist 

abans, la Contracció opera sobre seqüències homorgàniques. Te

nim, per exemple, tótzSk _ tódftSk --+ tój'Jk, però cap con

tracció a dósfSks. Considerem ara els mots rabSst+s i zalat+s 

(adj.). Tal com estan formulades, les regles, a rabJstszalats 

la s final de mot s'assimilarà a la z següent i donarà rabJstz

zalats; la Contracció s'apli c arà a zz i derivarà *rabSstzalats. 

Si la Contracció fos iterativa, o ho fos l'Assimilació, o bé 

ambdues, també obtindríem resultats erronis, és a dir, *rabSst

zalats, *rabSzj'zalats (o *rabJzdj.alats) i *rabSzjalats, respec

tivament. L'única manera d'obtenir el resultat correcte fora 

restringint l'Assimilació als dos últims segments de la prime

ra paraula i permetent alhora que la Contracció iterés. Ales

hores obtindríem stsz _ sd,Zz -. sj' i la forma correcta 

rabSsJalats. Però aquesta solució no és només implausible in

tuïtivament -pel fet de restringir una regla arbitràriament a 

determinats segments-, sinó incorrecta per altres raons. En 

casos en els quals no es produeix contracció, com 'focs nous', 

encara que hi ha variació de parlant a parlant, l'assimilació 

no afecta invariablement les dues darreres consonants del pri-
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Una altra alternativa seria formar primerament l'a

fricada, stsz --+ scz, i després assimilar l'africada a ~, 

scz _ sj'z, i formar l'africada final, sj'z _ ti. Però per 

tal de fer això, no solament hauríem d'abandonar la idea de la 

Contracció com a un sol procés, sinó que fins i tot una part, 

la formació d'africades, s'hauria de dividir en dues regles, 

una que inclogués ts _ c i l'altra 1! -1. 

Però si deixem que l'Assimilació i la Contracció s'a

pliquin cíclicament, no sorgeix cap d'aquests problemes i les 

dues regles poden continuar en la seva formulació general ini

cial. Heus aquí la derivació: 

(24) 

ler. cicle 

ASSIMILACIO 

CONTRACCIO 

20n. cicle 

ASSIMILACIO 

CONTRACCIO 

rabSsc 

r 

c c 

zalac 

r 
rabSsj'alac 

L'aplicació cíclica d'aquestes regles té també altres 

conseqüències. Després del segon cicle (a(24), el final), per 

exemple, la seqüència de segments subjecta a la regla és ~. 
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En el tercer cicle es podria aplicar altre cop l'Assimilació (26) 1 3 4 5 6 

i donar *rabJzJalac. Però la reaplicació de l'Assimilació és kamp8 t kam és kam kam s kam sígi 

bloquejada per la CCE, ja que en el tercer cicle aquesta regla punt8 t pún és pún pún s pún sígi 

no faria ús de cap informació crucial introduïda en virtut del malaltÉ;t malal és mala.l mala.l s malal sígi 

tercer cicle. bar¡k€t baI)(k)és baI) bar¡ s bal) sígi 

urt¡;t Sr(t)és 5r(t) Sr s Sr sígi 

gústÉt gús(t)és gús(t) gústs gús sígi 

6. Simplificació de grups consonàntics sarpÉ ta sérp és sérp sérps sérpsígi 

diskÉ;t dísk és dísk dísks dísksígi 

Els grups de dues consonants en posició final de mot 

o de morfema se simplifiquen esborrant la segona consonant en Abans de donar alguns exemples dels contextos amb un 

certs contextos. Els grups en qüestió consten d'ura sonant o sol límit de mot (2, #V i 6, #C), recordem que la distinció 

10 . d d' . L' b dI' l . d' ~ segu~ a una Ocluslva. es orrament e o c USlva epen tripartita + / # / ## no ha estat introduïda merament per tal 

de la naturalesa del grup i del context a la dreta. Resumeixo de descriure e l comportament dels grups consonàntics que estem 

a ( 25 ) l'efecte d'aquests dos factors: esborrament (=ESB) i es- discutint. Primerament, en la majoria dels casos la distinció 

borrament facultatiu (=(ESB»; !! indica pausa; els grups apa- és clara per raons sintàctiques: ## separa categories lèxiques 

reixen amb oclusiva sorda, però la sonora pot aparèixer també. majors, # clítics dels mots tònics dels quals són enclítics, 

etc. Però, de més a més, aquesta distinció també és necessària 

(25) GRUP CONTEXT A LA DRETA per diferenciar els tres patrons accentuals que vam examinar 

1 2 3 4 5 6 7 
+V #V ##V ##! ! +C #C ##C 

amb més detall al Capítol 11: per a X, Y = morfemes o mots, a 

mp, nt, lt ESB ESB ESB ESB ESB 
X+Y X pot tenir un accent subjacent que serà esborrat necessà-

I)k .... . ... . . . (ESB) ESB ESB ESB ESB riament i que no afectarà la Reducció Vocàlica. A X#Y l'accent 

rt . . ... ....... (ESB) (ESB) ESB ESB ESB de X pot ésser esborrat però afecta la Reducció Vocàlica, i a 

st ........... (ESB) (ESB) ESB ESB X##Y X conté un accent secundari. Per repetir un exemple, com-

lp, lk, rp , pareu ranta+dóra amb renta#plac (automàtic) i amb (mai no)rèn-

rk, sp, sk ta##plac o rènta##d~ra (d'hora). 

Vegem ara alguns exemples il.lustratius. 11 La següent il. lustració dels contextos #V i #e conté 
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gerundis o imperatius seguits de clítics, i compostos amb un 

sol t, tal com demostra la seva vocal àtona no reduïda: 

(27) 2.#V intarómp u sant andréw súrt i pJst albÉul 

6.#C intaróm lu san simó 

Tornant a (25), és evident que una consonant segUent, dos lí

mits de mot, o bé la pausa són factors que contribueixen a 

l'esborrament. D'altra banda, és clar també que la naturalesa 

de l'oclusiva no és l'únic que determina l'esborrament. Tot i 

així, observem que després de l'aplicació de l'Assimilació els 

dos primers grups de consonants de (25) són homorgànics. Evi

dentment, aquest no és el cas amb els grups sense simplifica

ció, lE, lk, rp, rk, sp, sk, que no sofreixen assimilació . Pel 

que fa a rt, st, també cal distingir-los dels altres grups. La 

distinció no la pot fer la segona consonant, ja que t es troba 

en els grups amb esborrament obligatori en la major part dels 

contextos (nt, lt) i en el conjunt d'esborrament facultatiu 

(rt, st) . Però la primera consonant del grup és ~, ~, ~ o l en 

el primer conjunt (ler. i 20n . grup de (25» i r o s en el se-

gon . Aquesta partició indica un cop més que cal assignar el 

tret [+cont] a ~ i [-cont] a les nasals i les laterals, tal 

com s'ha argumentat abans, seccions 3 i 4. Una possible formu

lació de la regla és la segUent : 
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(28) [ cons ] [-con ] IoC l o pos 
pos ~ 0 I Jll a b --

¡H a b 
<acon t) ~##> 

Condicions: a --,b 
a --,b opcional 

Encara queden dos casos que no són coberts correcta-

ment per la regla: la no simplificació a st+C «28) prediu es

borrament obligatori), i l'opcionalitat en el cas de ryk##V 

«28) prediu també esborrament obligatori). En el primer cas, 

l'únic exemple presentat a (26), i l'únic que conec és st+s en 

nominals masculins on s és el morfema de plural. Però així com 

en el cas de mots acabats en sibilant la distribució de ~ / us 

del plural és , per als masculins, ben determinada (no aguts / 

aguts), en el cas de ~, sk, en la varietat que ens serveix de 

base, la distribució no és predictible, encara que predomina 

clarament us (en el meu idiolecte no sol haver-hi variació 

lliure: per exemple sempre gústus, trístus, Àéstus, i U$SC, 

dazgas c , rab5sc) . La classe de les excepcions a la regla de 

simplificació és per tant idèntica a l a classe d'excepcions a 

la forma normal de plural d'aquests casos, us. 

El segon cas, ryk##, és més complex, ja que la presèn

cia de l'oclusiva depèn de l'estructura sintàctica (cf. el 

ba(9k) obre - si obre el ba(90) obre la botiga, pronunciat sen

se pauses). De vegades, però, apareix ~ en comptes de ~, enca

ra que ~ fos el segment subjacent, com a ~ (cf. baqké). Això 
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suggereix, almenys en les varietats que presenten ~ o alterna~ 

ça ~ - & en aquests casos concrets, que la consonant oclusiva 

s'esborra regularment darrera ~, tal com prediu la regla, i 

que una regla diferent insereix ~ o &, segons els casos, en 

els contextos apropiats. 

7. Assimilació de Nasals i Simplificació de Grups 

La discussió de la secció precedent suposava una or-

denació determinada entre les regles d'Assimilació (almenys 

Assimilació de Nasals) i Simplificació de Grups Cònsonàntics. 

Això és degut al fet que la noció "grup homorgànic" caracte-

ritzava els grups que sofrien simplificació i entrava en la 

formulació de la regla de Simplificació. Es a dir, els grups 

amb membres homorgànics, o bé subjaceritment (nt, !!' rt, st), 

o bé com a resultat d'assimilació (~, ~), experimenten sim-

plificació, però els que no són homorgànics, no. L'ordenació 

havia de ser, per tant, Assimilació - Simplificació. Una altra 

raó és que si les apliquéssim en ordre invers la consonant que 

determina l'assimilació s'esborraria abans que pogués canviar 

el punt d'articulació de l'altra consonant. Els dos casos on 

pot esdevenir-se això són np __ mp __ !!! i nk __ ~ __ ~. 

Podríem adduir el fet que la CCE requereix de fet que la for-

ma subjacent sigui /mp/ i no pas /np/ en aquests casos, però 

aquest no és el cas amb ~, ja que ~ no és un segment subja-

cent (v. secc. 2). A més, hi ha una sèrie de casos en els 

quals ~ és una seqüència derivada. Examinem les formes ver-
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bals següents: 

(29) 3~ Sg Ind 2~ Sg Ind 3~ Sg Ind l~ Sg Ind 

Impf Pr Pr Pr 

a. b alía bals bal balk 

mulía m5ls mSl m5lk 

b . banía bf.ns b{;n bÉ!') 

funía fóns fón fó!') 

Les formes de la l~ Sg Ind Pr es formen a partir de les arrels 

verbals bal, m5l, a (29a); el mateix passa amb b€~, fÓQ a 

(29b), però en aquests casos s'apliquen les regles d'Assimila

ció i Simplificació que determinen les derivacions bÉnk __ 

Considerem ara casos de grup consonàntic nasal -

oclusiva seguit d'una altra consonant. El resultat de les nos

tres regles seria una nasal assimilada al punt d'articulació 

de l'oclusiva, seguida de l'altra consonant, és a dir, NC 1C
2 

donaria N1C2 . Però el resultat és diferent: 

(30) bint{; fént u 

bín fén 

bím pans fém ma 

bínJ says fénJ Àúm 

bíl) kaps fé') gas 

La primera fila indica que les formes subjacents són 

/bínt/, /fént/; la t no s'esborra a causa de la vocal següent 
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(cf. SEt - Sdt€, fsm - fSmu). En tots els altres casos la t 

s'esborra, o bé perquè és final de mot, o bé p e rquè segueix 

consonant. Però la consonant és homorgànica amb la consonant 

següent i no pas amb l'oclusiva esborrada. Per a aquests casos 

funcionaria una ordenació inversa de la que hem adoptat fins 

ara. El problema d'ordenació es pot il.lustrar amb el grup 

'venc vint pans': 

(31) ASS. - SIMPL. SI\I1PL. - ASS. 

b~nk bínt pans b€nk bínt pans 

ASS. l) Q SIMPL. 0 0 

SIMPL. 0 0 ASS. m m 

bS!} *bín pans *bsm bím pans 

Examinem dues mane res possibles de superar aquest 

problema d'ordenació. Una possible solució fóra tenir dues re

gles d'assimilació per a les nasals, una que les 2ssimilés a 

les velars, l'altra als altres punts d'articulació, i ordenar 

entre aquestes dues regles la Simplifi cac ió de Grups. Alesho

res tindríem la derivació bsnk bínt pans --+b€Qk bínt pans 

--+ bsg bín pans --+ bSQ bím pans. Una altra solució consis

tiria a estendre la regla d'Assimilació de Nasals de manera 

que ~ s'assimilés a una consonant Cl en el context (t)# C ; 
- O 1 

permetria doncs que intervingués entre les dues consonants de 

la regla d'assimilació una t (o ~). La derivació seria bsnk 

bínt pans --+bSQk bímt pans --.bÉQ bím pans. Caldria modifi

car també la regla de Simplificació, perquè tindria lloc en el 

grup no homorgànic mt. 

\06 

Encara que aquestes alternatives són practicables 

tècnicament, comparteixen un defecte comú, la pèrdua d'una ge-

neralització. A part que no hi hagi raons per dividir la regla 

d'Assimilació en dues parts, o per modificar l'Assimilació i 

la Simplificació, en tots dos casos hi ha una pèrdua de gener~ 

lització. En la primera solució l'assimilació de les nasals 

(en particular l'assimilació a velars) s'ha de formular dos 

cops . Això es veu clarament a bÉnk bínt gats, on n s'assimila 

a k per la primera regla a bsnk, abans que la ~ sigui esborra

da, i la segona ~ a ~ després que la ! hagi desaparegut. En 

la segona alternativa, la modificació de l'Assimilació que es 

proposa simplement expressa el fet que la t o d intermèdia ha 

d'ésser esborrada per una regla posterior i "tenint present" 

aquest fet assimila la nasal a l'altra consonant. A més, la 

generalització que la Simplificació té lloc si el grup és ho-

morgànic no es pot mantenir. 

Més generalment, el que qualsevol solució d'aquest 

tipus hauria de fer, més o menys subreptíciament, seria ex-

pressar algun procés dos cops. Això no implica necessàriament, 

però, que hi ha la pèrdua d'una generalització. Això últim 

s'esdevindria només si la gramàtica expressa un procés dos 

cops, no si per convenció (universal) un procés expressat un 

sol cop a la gramàtica s'aplica dos cops. D'aquí però tampoc 

no podem concloure que existeix aquesta convenció per al nos-

tre problema concret, ja que això equivaldria a una petició 

de principi. Però existeix una convenció d'aplicació de regles 

independent, el cicle, que dóna el resultat desitjat. Les re-
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gles originals i l'ordenació que havíem justificat abans po-

den mantenir-se sense canvis. La derivació de l'exemple que 

hem fet servir és la següent (ometo els límits de mot): 

(32) 

ler cicle 

ASSIMIL . n 

SIMPLIF . rtJ 

20n cicle bÉr¡ bín 

ASSIMIL . m 

SIMPLIF . 

3er cicle bím 

ASSIMIL. 

SIMPLIF . 

En el primer cicle les regles s'apliquen al nivell 

del mot i donen com a resultat el que seria aproximadament la 

forma fonètica dels mots isolats. En el segon cicle el procés 

assimilatori es torna a produir. Observem que la reaplicació 

de l'Assimilació no viola la CCE. En el tercer cicle no s'apli-

caria cap regla, ja que l'Assimilació de Nasals només s'aplica 

a labials i coronals, i per tant no a ~. 

Encara queda un problema per resoldre. Les regles, 

tal com estan formulades, prediuen que després de la pèrdua 

de l'oclusiva com a resultat de la Simplificació la consonant 

precedent reté el punt d'articulació de l'oclusiva esborrada 
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(si no és que té lloc una assimilació posterior). Això és 

correcte, com hem vist, per a ~ de Ink/. Però en altres casos 

la predicció és errònia: 

(33) púnt malaI t 

ASSIMIL. Q l ,. 

SIMPLIF . rtJ rtJ 

*pú~ *mala~ 

En canvi obtenim pún i malaI amb ~, l alveolars i no 

dentals. Les formes subjacents, d'altra banda, han d'ésser les 

de (33) amb! final, tal com es desprèn de (26). El problema 

és similar al que hem vist fa un moment. L'ordenació inversa 

donaria el resultat correcte: púnt (Simpl.) --+pún (Ass., in

aplicable) --+pún. Però aquí la situació és una mica diferent. 

Les ordenacions inverses són necessàries, bank (Ass.) --+ bagk 

(Simpl.) --+ bag i púnt (Simpl.) _ pún (Ass., inapl.) _ 

pún, però tots dos dins el mateix cicle. Per tant una solució 

cíclica no resoldria res. Examinem però les regles proposades 

per donar compte de l'assimilació de les nasals, (4) i (5), 

repetides aquí com (34) i (35): 

(34) +cons 
a pOS apos 
~ lab 

~ lab 

[+nasJ ----. 
y ant I -#0 yant 

+cor 8 co r 
eScor 

cdist r 
Edist r 
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/ ---#0 [:~::S] 
+distr 

Resulta difícil fusionar-les en una sola regla, per-

què ~ assimila el tret [lab] i m només s'assimila a una labial, 

i per tant [~lab] i [+lab] han d'ésser presents a la regla. 

Hi ha però una altra possible formulació, també amb dues re-

gles, amb la primera simplificada respecte a les anteriors 

(34)-(35) per l'eliminació del tret [~istr]: 

+nas ~lab / 
(36) [!tPOS ] 

[ +corJ ---+ pcor 

.san 

[

+nas] 
-al t ---+ [~distr] 
alab 

cons 

pos 

Jllab 

l'cor 

han t 

ASSlMILAClO 

DE NASALS 

AJUSTAMENT 

NASAL 

En aquesta formulació la ~ s'assimila primerament als punts 

d'articulació "majors" i després ~ i ~ "ajusten" el seu punt 

d'articulació quan la consonant següent ja és parcialment ho-

morgànica (mf --+!!If., nt --+!.t!, però no mt --+ *!!l.!, etc.). 

(37) és una regla més "fonètica" que no determina mai neutra-

lització de distincions subjacents, i per tant ha d'ésser no-

cíclica, d'acord amb les conclusions ateses al Capítol I. S'a-

plica doncs després de totes les regles cícliques, per tant 

després de (36), cosa que dóna l'ordenació correcta per als 
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casos com pún. La regla general d'assimilació (36) s'aplicarà 

abans de la Simplificació, i l'Ajustament Nasal després d'a-

questa. Així doncs, tindrem púnt (Ass., vàcua) --+púnt 

(Simpl.) --+ pún (Ajus., inapl.) --+ pún, però el diminutiu 

puntÉt (Ass., vàcua) --+ púnt{;t (Simpl., inapl.) --+ punt~ t 

(Ajus.) --+ pUl)ttt. 

Repeteixo ara uns quants exemples amb les regles 

proposades: 

(38) 

ler 

ASS. 

SIMPL. 

20n bín píntas 

ASS. m 

SIMPL. 

(3er, etc.) bím pínt as 

ASS. 

SIMPL. 

AJUS. 

ler 

ASS. 

SIMPL. 

pún 
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8. Caiguda de N 

En la major part dels morfemes que acaben en !:I. 

aquesta no apareix quan es troba en posició final de mot, pe

rò apareix en altres posicions: 

(39) Sg. Plo Derivats 

pla plan+s plan+ísim 

kuzí kuzín+s kuzín+É t 

Sil+s sil+Én+s 1!iil+an+ísim 

upurtú upurtún+s upurtún+itat 

distribu+syó distribu+syón+s distribu+syun+al 

De tota manera no totes les n s'esborren . A (39) 

mateix ja es veu la caiguda només en un context, ~ ___ ## . Des-

prés de consonant o en esdrúixols no hi ha caiguda : karn, 

kuntórn, aspÉsiman, ipÉrbatun . En els p l ans, després de vocal 

àtona, la !:I. es conserva normalment , però també hi ha casos de 

presumpta caiguda. Al costat de atun, urízan, agzaman i la ma-

joria de mots plans, trobem els onze mots següents de (40a) 

trets de Fabra (1968), 110 : 12 

(40) a . b. c. 

jove jove!!íssim joves 

home homenet homes 

orfe orfenet orfes 

ase asenet ases 

freixe freixeneda freixes 

rave ravenar raves 

cove covenada coves 
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argue 

orgue 

marge 

terme 

argue!:l.ell 

orga.!2ista 

margi!:l.al 

terminal 

argues 

orgues 

marges 

termes 

Existeix una diferència molt clara entre (39) i (40). 

A (39) la !:I. no apareix si és final de mot, però apareix en 

tots els al t res casos. A (40) la !:I. no apareix en posició final 

de mot i en general a cap forma relacionada per flexió, però 

apareix a formes relacionades per derivació. 

Però els casos normals de caiguda, és a dir els que 

corresponen al context ~ ___ ##, també tenen excepcions: 

(41 ) a . 
s Sn 

zuan 

aran 

uzón 

zEn 

sagón 

b. ún 

algún 

miJan 

bSn 

bén 

kín 

sSns 

zuans 

uzóns 

zÉ:ns 

sagons 

úna 

algúna 

b5na 

(cf.benasta) 

kína 

sun€:ta 

zuanÉ:t 

arana 

uzSnik 

zanutípus 

ú (J2.l. úns) 

algú 

miJa (fem. miJan 

bS (fem. bSn 

bé (adv.) 

kí 

(41a) són simplement excepcions a la Caiguda de N 

que només es poden caracteritzar idiosincràticament. Els exem-

ples de la primera columna de (41b) tenen especial interès pel 
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fet d'estar estretament relacionats amb les formes gairebé 

idèntiques de la tercera columna que "perden" regularment la n. 

Hi ha conservació de la n quan aquests mots són modificadors 

que precedeixen l'element modificat, és a dir adjectius se-

guits de substantiu o grup nominal, o adverbis seguits de par-

ticipis o adjectius. Val a dir que això inclou els casos se-

güent~ en els quals l'element modificat ha estat esborrat, o 

no omp lert lèxicament: 

(42) Tinc un llibre. 

Algu~ amic t'a

judarà . 

Vindré a mitja~ 

agost. 

E:s un bon lloc . 

Està ben fet. 

En tinc un. 

Algu~ t'a

judarà. 

Qui~ equip juga? Qui~ juga? 

Compte des d'u. 

Algú_ t'ajudarà. 

I 

Faré el curs 

mitjà_ o 

El lloc és bo . 

Ho fan bé . 

Qui_ juga? 

Però alguns adjectius que es poden anteposar al grup 

nominal o substantiu presenten en canvi caiguda regular de ~ 

en posició final, com mostren els contrastos entre les formes 

masculines i femenines a (43): 

(43) Masculí Femení 

ple_ estiu ple~a primavera 

el cinquè_ . dia la cinque~a setmena 

el comú interès la comuna causa 

el diví càstig la divina justícia 

el veí Portugal la veïna França 
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Aquests exemples suggereixen que, si no hi ha alguna propie-

tat que distingeixi (41b) i (43), com sembla el cas, els modi-

ficadors de (41b) estan marcats lèxicament com a excepcions a 

la Caiguda de Nj és a dir, pertanyen a la mateixa classe que 

(41a). Això planteja la qüestió de per què han de ser excep-

cions precisament quan apareixen en la posició de modificadors. 

Però hi ha raons independents per creure que les variants an-

teposades són entrades lèxiques independents, diferents de les 

postposades, ja que tenen propietats sintàctiques i semànti-

ques diferents. Primerament, no tots el adjectius poden apa-

rèixer abans de l'element modificatj 'u' es refereix únicament 

al numeralj 'algú' i 'qui' són necessàriament humans, però 

'algun' i 'quin' poden ésser no humansj 'mitjan' només apareix 

en l'expressió ' a mitjan de' davant substantius o grups nomi-

nals masculins de caràcter temporal (cf. *'a mitjan camí ', 

.'a mitjan(a) setmana' ).13 

Resumint, tenim quatre tipus de casos: després de 

vocal tònica a) normalment, caiguda, b) excepcionalment, con-

servaciój després de vocal àtona c) normalment, conservació, 

d) excepcionalment, caiguda en la flexiój després de consonant 

e) regularment conservació: 

(44) -## -+s## -+sufix derivació 

a. pla pla.!2s pla~ísim 

b. s0n s0ns su~€ta 

c. atun atuns atunisitat 
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d. ZÓb8 ZÓb8S 

karns 

Podem excloure e) de la regla fent que s'apliqui en el context 

V ___ ##, i els morfemes en el conjunt b) els podem marcar com a 

excepcions de la regla. 

Una manera de tractar els casos restants fóra esten-

dre la caiguda al context V ___ +s, i tenir zób8n+s --'~Ób8+S, 

i marcar atun i casos similars com a excepcions de la regla. 

En primer lloc el context V ___ +s és equivocat, ja que tenim de 

rivats com zUb8n+sa, zub8n+séÀ. Naturalment podríem modificar 

la regla perquè s'apliqués n omés davant del mo rfema d e plural 

~ , o sia en el context V (s) ##. 
( - acc) -

Però el defe c te més gran d'aquesta anàlisi és que 

tracta d) com a cas regular i cI com a excepció, quan aquest 

darrer conjunt representa els casos normals i d) es redueix 

als pocs exemples de (40). La solució correcta és, al meu en-

tendre, aplicar la regla en el context V ___ ##, ja que exclou 

correctament c) i e), i tractar les alternanc es de d) com ara 

zóba - zub8nÉt com a idiosincràtiques, és a dir lèxiques. Això 

vol dir que el morfema de 'jove' té dues variants al .lomòrfi-

ques /ZÓb8/ i /~ób8n/. El substantiu 'jove' (com també l'adje~ 

tiu) té la primera variant, i forma regularment el plural afe-

gint s. El diminutiu i altres derivats tenen la segona variant 

amb n: ZUb8nst, zub8ntút. Una conseqüència d'aquesta anàlisi 

és que resulta possible en casos d 'al.lomorfia com aquests que 
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la variant amb n aparegui en posició final, i la variant sen-

se n en posició no final, és a dir la situació inversa a la 

dels casos governats per regla. Hi ha exemples almenys del 

primer cas: Sm8 forma un derivat adjectival , no pas amb la va-

riant /Sm8n/ (com a um8n+~t), sinó amb la variant sense n: urna 

(cf. bSsk - buska, Xúp - Àupa; per a la pèrdua de la ~ final, 

cf. bízb8 - bizbat, par8 - p8ras); de ~Ób8 tenim el derivat 

~ubén, amb ~, i per tant ~, del sufix, ja que altrament no 

s'explicaria l'accentuació. D'altra banda les irregularitats 

de tipus de les presentades a (40) es troben en altres morfe-

mes també. Comparem, per exemple, les derivacions regulars de 

a) a b) amb les de cI a d~ a (45) . 

(45 I a . Àét b. À 8téra c. k8fÉ d . k8fatéra 

z 8n óÀ zanuÀér8 pít pi tréra 

mÉksik m8ksika bÚg8 b8rg8da 

flús flus8za tú tut8za 

fúm fumós pédr8 p8dr8gós 

mór+u mural kap k8psal 

Els mots de (45c) presenten la mateixa estructura 

que els de (40 ): els plurals són k8fÉs, tús, píts, bérg8s, pé-

dr8s, kaps. A més, la consonant afegida no es troba regular

ment a tots el derivats: k8f8ín8, pit~t, p8dr€t8, k8p8t. 

Es podria objectar encara que els exemples de (40) 

són diferents dels de (45c,d) perquè, primerament, són un con-

junt més gran amb la mateixa consonant addicional, i, en segon 

lloc, aquesta alternança està relacionada amb una regla moti-
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vada independentment, la Caiguda de N, mentre no hi ha regles 

independents que esborrin !' ~ (almenys darrera consonant), d 

o j¿. 

Naturalment, fóra absurd pretendre que aquests fets 

-les alternances de (40)- són accidentals. Però incloure'ls 

en la regla de Caiguda de N significaria l'adopció de les ano

menades excepcions positives a les regles: Izóbanl i I~óban+sl 

han de perdre la ~, per tant se'ls ha d'aplicar la regla enca

ra que no compleixin les condicions de la descripció estructu-

ral (a causa de la vocal àtona que precedeix la ~). La des-

cripció estructural de la regla ha de contenir un~ vocal acce~ 

tuada, ja que d'altra manera la n seria esborrada incorrecta-

ment en els casos regulars (urízan, etc.). l hi ha altres 

raons, com hem vist, per creure que l'alternança és subjacent_ 

Aquesta aparent contradicció desapareix un cop parem 

esment en el fet que l'existència d'una regularitat no implica 

que sigui la gramàtica que n'hagi de donar compte. Es, tot al 

contrari, la noció "gramàtica" o "gramàtica possible" el que 

defineix el que és una regularitat lingüística. Els arguments 

que he donat més amunt suggereixen que l'alternança -n I -~ 

és una regularitat fonològica per a (39) però no per a (40). 

l malgrat això el nombre d'elements afectats per l'alternança 

de (40) fa pensar que la seva existència no és accidental. De 

fet és el resultat de regles que havien estat operatives en la 

llengua en algun punt. Un mot com l'actual Sma > HOMINEM va pa~ 

sar per un estadi en el qual coexistien 5men - pl. 5mens -

t 

derivats Smen---. La regla que esborra la ~ va operar després 

de vocals tòniques i àtones i va donar les formes antigues 

Sme - Smens - Smen+der. (Coromines (1971), 313-314, Badia 

(1951), 225), un sistema que es troba encara en els dialectes 

occidentals. Un altre procés va reduir ns a ~ en alguns casos 

i va donar Sme - 5mes - Smen+der. (deixo de banda el problema 

de la ~ àtona). En aquest punt la regla es modificà de manera 

que passà a aplicar-se només darrera vocal tònica, tal com mos 

tren mots introduïts tardanament acabats en Vn (urí~an, etc.). 

La regla en qüestió tindrà per tant la forma següent 

(46) 

[
+nas J ---H1 I 
+cor [

+SilJ 
+acc 

_## 

9. Caiguda de R 

Examinem les formes masculina i femenina dels adjec-

tius següents: 

(47) masc. fem. masc. fem. 

a. nú núa tót tóta 

b. fí fína sa sana 

c. dú dúra primé priméra 

d. púr púra sunór sunóra 

e. kúr kúrta far farta 
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La classe a), com la majoria dels adjectius, forma 

el femení afegint el morfema~, i podem dir el mateix dels al

tres casos. A d), l'alternança r - r a femení i masculí, la 

prediu la regla (17), i b) i e) tindran formes subjacents del 

tipus /fín/ - /fína/, /kúrt/ - /kúrta/. Les formes fonètiques 

masculines fí i kúr (o kúrt, ja que en aquest cas (28) és op

cional) s'obtenen mitjançant les regles de Caiguda de N (46) 

i Simplificació de Grups Consonàntics (28), respectivament. 

De la mateixa manera una regla que esborri ~ final pot derivar 

dú i primé de formes subjacents /dúr/, !primér/. La situació 

de la r final és parcialment paral.lela a la de la ~ final di~ 

cutida a la secció anterior. La majoria de les rr' finals des

apareixen però hi ha també nombroses excepcions. Els mots amb 

i final fonètica que són excepcions a la regla de Caiguda de R 

no han de confondre's amb les que s'originen a partir de 

rt --+~ per Simplificació de Grups. Es distingeixen, en mots 

en els quals la r és seguida per un altre morfema que comença 

per vocal, perquè la ! no s'hi esborra (cf. púra - kúrta a 

(47)) i també perquè la Simplificació de Grups s'aplica opcio

nalment art: kúr, kúrt, però púr, *púrt. 

Fins ara els casos de caiguda presentats suggereixen 

un context ~ ___ ##. ~ no apreix mai després de consonant en po-

sició final; el que té lloc en comptes de caiguda de la r fi

nal és la inserció d'una ~ epentètica. Quan s'afegeix el mor

fema d'infinitiu r a l'arrel verbal bat de 'batre' s'obté la 

forma batra; v. Capitol IV, secc. 2, i la regla (11). Si la 

Caiguda de R operés després de la inserció de ~ , es podria 
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formular simplement amb un context ___ ##. Però els mots no 

aguts amb ~ final desqualifiquen aquesta solució: 

(48) Sóf8r mízar 

fósfur satir 

murtíf8r afímar 

zÉ;fir samafur 

úter almibar 

karnibur zúpitar 

Tal com mostren els exemples de (48), els mots plans 

i esdrúixols conserven la r final. Només hi ha una excepció, 

kanti, diminutiu kantirÉt; aquesta alternança pot ésser inclo

sa en el grup d'alternances lèxiques comentades abans (cf. 

(40) i (45c,d)), i exclosa del domini de la Caiguda de R. Acla 

rim que aquesta decisió no és equivalent a permetre "excep-

cions positives": encara que permeti un cert grau d'irregular~ 

tat, el relega a un lloc específic de la gramàtica, el lèxic, 

on d'altra banda es troben registrades precisament les irregu

laritats idiosincràtiques. 

Al contrari de ~, r cau també davant el morfema de 

plural ~, exactament en els mateixos casos en què cau en posi

ció final de mot. 

(49) 

dú 

kla 

pij'ó 

plural 

dús 

klas 

piJós 

femenins, derivats i formes 

amb clític 

dúra 

klara 

ampij'ura 

121 



sans€ sansEs sans{:ra 

kuló kulós kulur{:t 

papé papés papar{:t 

pinta pintaru pintar-sa pintalzi 

La caiguda davant la ~ del plural no fa aquests ca

sos similars als de (40), que excloíem de la regla de Caiguda 

de N. Primerament, els de (49) no són de cap manera excepcio

nals, i segonament, tenen la r conservada en una altra forma 

flectiva, el femení, i sempre que segueix un clític que comen

ça per vocal o CV. Podem formular per tant la Caiguda de R de 

la forma següent: 

( 50) [+sont] 
-lat 

-nas 

---. (/; / [+S i l] _ (+ [ +cont J )# ~ # 
+ac c +cor ( CC 

Aquesta formulació de la regla que hem justificat 

proporciona un argument per a l'anàlisi del futur i el condi

cional presentada al Capítol Il. El morfe ma d'infinitiu és r 

per a tots els verbs. Aquesta ~ cau per efecte de (50); llevat 

del cas que segueixi un clític amb V o CV inicials, com il.lus 

tra (49). Quan el radical verbal acaba en consonant, en la ma

joria dels casos s'insereix una ~ epentètica, com hem vist, 

després de la r: /batl - batra, /kab/ - kabra, /"rómp/-rómpra. 

Però després de ~, E, !' ~, rs i ns s'insereix aparentment 

una a entre el radical i la marca d'infinitiu~, tal com mos

tren els verbs següents: 'témer', 'plànyer', 'tòrcer', 'co

nèixer', 'córrer', 'vèncer'. Si s'insereix ~ en aquests casos, 
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la Caiguda de R no es podrà aplicar, ja que la vocal inserida 

és àtona. Tampoc no es poden aplicar aquestes dues regles en 

ordre invers, perquè després d'aplicar Caiguda de R no es dis-

tingiria l'infinitiu de la 3! Sg. Ind. Pr. Però, així com la 

vocal inserida es conserva sempre, la ~ final desapareix. 

Aquesta anàlisi sembla incompatible amb la decisió de restrin-

gir la Caiguda de R a operar després de vocal accentuada. L'a-

nàlisi, però, sembla incorrecta. De fet aquesta ~ no solament 

cau en posició final de mot i davant un clític amb CC inicial, 

sinó que cau sempre, és a dir no apareix mai fonèticament: 

(51) -## -#C -#V 15 

téma témal témaw 

plapa plapal pla.raw 

kunÉsa kun{:sal kun€saw 

kóra kóral kóraw 

t 5 rsa t::'rsal tSrsaw 

bÉ:nsa b{:nsal btnsaw 

Ens veiem forçats per tant a postular un morfema di-

fe rent per als infinitius d'aquests verbs, és a dir, ~. D'al-

tra manera, no solament hauríem d'estendre la regla (50) per-

què es pogués aplicar després de vocal àtona en els verbs, si-

nó que hauríem de fer-ho fins i tot per a contextos a la dreta 

en els quals la regla general mai no s'aplica. De fet la part 

que donaria compte d'aquests casos es podria formular dient 

que "s'esborra la marca d'infinitiu r en tots els contextos, 

en verbs el radical dels quals acaba en ~, E, ~, rr, rs, ns". 
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Aquesta solució més plausible amb un al.lomorf dife-

rent a per a aquests casos és consistent amb el tractament del 

futur i condicional que vam adoptar en el Capítol Il. L'altra 

alternativa que hi discutíem, en canvi, és incompatible amb 

aquesta solució. Aquesta solució alternativa sostenia que el 

futur d'un verb, per exemple pintaré, estava format per un in-

finitiu i una forma flexionada del verb 'haver', és a dir 

(V(INFPintar)e). Si això és cert, el futur dels verbs de (51) 

fóra *tamaé, *kuna~aé, etc. i el condicional paral.lelament 

*tamaía, *kunasaía, etc. La solució adoptada al Capítol 11, 

d'altra banda, proposa marques de futur i condicional Iré/, 

e tc., Iría/, etc., respectivament i prediu les fo~mes correc-

tes (v. també Capítol IV, secció 4): 

(52) Futur (1~ Sg. ) Condicional (p Sg) 

tamaré tamaría 

plaparé plaparía 

kunasaré kunasaría 

kuraré kuraría 

tursaré tursaría 

bansaré bansaría 

10. Ba W 

Un gran nombre de mots presenten una alternança en-

tre w postvocàlica i obstruents (= consonants no sonants) in-

tervocàliques, especialment b: 
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(53) a . tów tóba 

b . Pf;W padéstra 

c. palaw pal atí 

d . pardíw pardig-:'t 

e . df;W dakagun 

f. prf;W daprasya 

(53) es pot dividir en dos grups. El primer, consti-

tuït per a), té una gran quantitat d'alternances w-b i només 

unes quantes excepcions (és a dir, ~ intervocàlica que no apa-

reix com a w en posició final de mot); v. Lleó i Mascaró 

(1973) per a una discussió més detallada. El segon grup (53b-

f) presenta, al costat de molt poques alternances de les il-

lustrades a ( 53), la major part de les consonants intervocàli-

ques ensordides en posició final, però sense passar a~. A més 

a més, en alguns dels derivats dels mots com (53b-f) apareix 

w en comptes de l'obstruent: pawf;t, pardiwasa, prawa. 

Lleó i Mascaró (1973) proposen regles amb l'efecte 

~ -~, ! -~, ~ -~ per donar compte d'aquestes alterna!: 

ces i assignen caràcter de "menor" o "morfològic" a les dues 

últimes; casos com (53f) són el resultat de dues regles, 

t _ w i t _ s. Però exemples com pawtt suggereixen que ele 

ments lèxics com aquests tenen dues arrels alternants (per 

exemple Iprswl i Ipr~s/) i que només hi ha una regla fonològi-

ca en el cas de b. 
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Alguns dels casos en què ~ no passa a semivocal poden 

ésser exclosos de la regla. Considerem els exemples següents: 

(54) a. n0w nJb8 

bíw bíb8 

blaw b18bísim8 

zuéw zuéb8 

b. búlp bulbós 

bÉrp b8rbal 

ar8p 8rabik 

bisíl8P bisilabik 

Si formulem la regla de manera que s'apliqui després de vocal 

accentuada, els casos de (54) amb E final en comptes de w se-

ran exclosos correctament. La regla s'ha d'aplicar també da-

vant de ~ del plural, però no davant quals evo l cons onant : 

(55) n0w nJws 

tów tóws 

blaw blaws 

Àíbr8 

mJp18 mubilyari 

8d8ptap18 8d8pt8bilitat 

8skriptó 8skribén 

La regla que dóna compte de l'alternança entre b i w 

tindrà per tant la forma següent: 

(56) [-sont] 
+lab 

+son 
[
+SilJ 

--. [-cons] / +acc (C)## 
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1. El sistema verbal 

La major part del material discutit als dos capítols 

anteriors tractava de fonologia nominal, encara que també s'hi 

mencionaven i discutien altres categories. Aquest capítol té 

tres objectius. Primerament, presentar una anàlisi de la morfo 

logia verbal del català central (barceloní)l que tendeixi a a~ 

solir adequació descriptiva. Segonament, determinar quines co~ 

tribucions pot fer una anàlisi com aquesta a la teoria lingüí~ 

tica, en aquest cas particular intentant donar una caracterit

zació de les regles que operen sobre les representacions fono

lògiques. En tercer lloc, contrastar les conclusions, teòri

ques i descriptives, ateses en els capítols anteriors: la teo

ria de l'accent subjacent, algunes de les regles proposades, 

la distinció entre regularitats subjacents i derivades i la 
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Condició de Ciclicitat Estricta. 

Consideraré aquí, com és lògic de fer des d'un punt 

de vista morfològic i fonològic, només els temps simples, i 

n'exclouré, pel seu ús més literari, l'indicatiu perfet. En 

l'imperatiu, com que la primera persona del plural i la terce

ra del singular (usada en imperatiu en el tractament de vostè) 

són idèntiques a les corresponents del subjuntiu present, no 

les inclouré en els paradigmes ni en la discussió. Segueixo 

les gramàtiques tradicionals en la distinció de tres conjuga

cions: I, 11 i III (Illa i IIIb). A més d'aquesta distinció 

dins III, introduiré una classificació dins 11 en grups i sub

grups, especialment en el que podem anomenar verbs "subregu

lars". Citaré els verbs pel seu infinitiu en forma ortogràfica . 

Presentaré les formes verbals sempre en transcripció fonètica 

ometent uns quants detalls (els usuals en els capítols ante

riors i assimilacions menors). Per raons òbvies, la 2~ i 3~ 

plural de l'imperatiu, l'infinitiu i el gerundi són transcrits 

no tal com apareixen isoladament, sinó com si seguís un clitic 

amb vocal inicial, de manera que les regles que s'apliquen als 

segments finals de mot no obscureixin la forma dels morfemes. 

Similarment, transcric el participi com si anés seguit del mo~ 

fema femení a. Així trobarem féz, faZint, fént, fér, mirad, en 

comptes de les formes fonètiques que tenen isoladament, fés, 

fazin, fén, fé, mirat, tal com prediuen les regles discutides 

al Capitol III i el procés general d'ensordiment d'obstruents 

finals. Els temps i les persones s'abreujaran de la forma se

güent: 
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Present Indicatiu PI 1~ Sing. 1 

Imperfet Indicatiu II 2~ Sing. 2 

Present Subjuntiu PS 3~ Sing. 3 

Imperfet Subjuntiu IS 1~ Plo 4 

Futur F 2~ Plo 5 

Condicional C 3~ Plo 6 

Infinitiu Inf 

Gerundi Ger 

Participi Pa 

Imperatiu Imp 

2. Verbs regulars 

En aquesta secció examinaré els verbs regulars; par

tiré de la classificació tradicional i la modificaré després. 

La hipòtesi bàsica sobre l'estructura del sistema verbal serà 

presentada aquí i desenvolupada més tard amb l'anàlisi dels 

verbs irregulars. 

A (1) dono els paradigmes de les tres conjugacions 

regulars amb els models 'mirar', 'batre' i 'bullir': 
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W 
N 

(1) 

PI 

mír 

mír 

mír 

mir 

mir 

mír 

PI 

bat 

bat 

bat 

bat 

bat 

bat 

II 

u mir 

as mir 

a mir 

É:m mir 

8w mir 

an mir 

II 

u bat 

s bat 

bat 

É;m bat 

É;w bat 

an bat 

PS IS 

aba mír i mir 

abas mír is mir 

aba mír i mir 

abam mir {:m mir 

abaw mir Éw mir 

aban mír in mir 

f§. IS 

ía bat i bat 

ías bat is bat 

ía bat i bat 

íam bat É:m bat 

íaw ba.t É;w bat 

ían bat in bat 

Inf,Ger,Pa 

F e 2,5,6Iml) 

és mir aré mir aría mir ar 

ésis mir aras mir arías mir ant 

és mir ara mir aría mir ad 

ésim mir ar{:m mir aríam mir a 

ésiw mir ad:w mir aríaw mir É:w 

ésin mir aran mir arían mír int 

Inf,Ger,Pa 
F e 2,5,6Imp 

és bat ré bat ría bat ra 

ésis bat ras bat rí<1s bat ént 

és bat ra bat ría bat úd 

ésim bat rsm bat ríam bat 

ésiw bat rÉ:w bat ríaw bat s·w 

ésin bat ran bat rían bat int 



~I 

~I 

~I 

~I 

~I 
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La característica principal dels tres paradigmes de 

(1) és que l'arrel no canvia, excepte pel que fa a l'accent o 

a causa de regles ja justificades. ~s el cas de 'batre', la 

vocal radical del qual, ~, passa a ~ en posició àtona per la 

regla de Reducció Vocàlica (Capítol 11). El problema de la 

morfologia verbal regular consisteix doncs a donar compte de 

les regularitats de les terminacions verbals i de l'alternança 

accentual. 

Excepte per a 2 i 6Imp hi ha una correlació exacta 

entre persona i terminació: 2, 4, 5 i 6 acaben sempre en s 

2 
(o~) , ~, ~, ~, respectivament, i 1 i 3 no presenten presumi-

blement cap terminació personal. 

La qüestió esdevé més complicada si intentem trobar 

les correspondències entre terminació i temps. Per tal de faci 

litar l'examen dels morfemes de temps, examinem el quadre se-

güent, (2), que correspon a (1), un cop eliminats l'arrel i 

els morfemes de persona, així com la ~ epentètica a l'Inf ba-

tra (cf. la regla (11), més avall). 

~s possible extreure alguna altra generalització sis 

temàtica de (2)? Totes tres categories morfològiques, temps, 

persona i conjugació, semblen intervenir en la determinació de 

la terminació. Però en un examen més atent, apareix una asime-

tria a (2). Considerem separadament la primera vocal de la 

terminació i la resta de la terminació. La segona part de la 

terminació és generalment invariable a través de les conjuga-
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- I IS 

,: aba és aré 

l ési 

a aba i és 

aba ési 

aba ési 

d i 

ía i és ,'e 

ía i ési 

i és rO¡ 

í êi 

ia É ési r · 

i ési 1'3 

" ia i í s lré 

ia i iSl ira 

ia i i s ira 

i ia í isi irÉ 

í ia 1 isi irÉ 

ia i isi ira 

D6 

ari a 

aria 

<'Iria 

aria 

ría 

r.í.a 

ria 

ria 

iria 

iria 

iria 

ida 

iria 

iria 

Inf,Ger, 

Pa,2,5Imp 

ar 

ant 

ad 
l 

i 

r 

, ént 

úd 

i 

ír 

int 

id 
II L 

i 

i 

(ions: l'excepció és l'indicatiu imperfet de la conjugació I. 

Pel que fa a la vocal inicial de la terminació, l'accent dis-

tingeix dos casos. En les terminacions no accentuades (sepa-

rades a (2) per una línia de les accentuades), la vocal és 

-com la segona part de la terminació- invariable a través de 

les conjugacions, amb l'excepció de 1, 2PI i Imp de la conju-

gació l i l'Inf de la Il. Però quan la vocal es troba en una 

terminació accentuada varia a través de les conjugacions: cap 

forma té la mateixa vocal a totes tres conjugacions. Aquesta 

observació suggereix que cal tractar aquesta vocal separada-

ment de la resta àe la terminació. D'acord amb això, faré la 

següent classificació de la terminació: la vocal temàtica, tal 

com indica la seva variació a través de les conjugacions, és 

una marca de la conjugació, i pot variar també segons la per-

sona i el temps; apareix només a terminacions accentuades. Le s 

marques de temps (és a dir les vocals àtones aïllades i el que 

segueix la vocal temàtica, a (2)) varien d'acord amb el temps, 

l excepcionalment segons la persona i la conjugació. Finalment, 

les marques de persona, que són invariables: 0 per a 1 i 3, i 

~, ~, ~, ~ per a 2, 4, 5 i 6, respectivament. Aquesta segmen-

tació d'una forma verbal en arrel, vocal temàtica o marca de 

conjugació, marca de temps i marca de persona sembla bastant 

plausible, donats els fets dels verbs regulars. Naturalment, 

com que el català és una llengua inflectiva, cadascun d'a-

quests morfemes serà determinat principalment p e l seu cor r elat 

(arrel, conjugació, temps o persona), però també subsidiària-

ment pels altres. Vegem en què consistirien les dues altres 

alternatives extremes. POdríem agrupar totes les terminacions 
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idèntiques i establir per a cadascuna que el verb la pren en 

les formes corresponents, per exemple que pren és a 111 en les 

conjugacions l i lI, i 3IS en les conjugacions l i Il. Aquesta 

és la posició que adopten, en general -i correctament, donats 

els seus objectius-, les gramàtiques normatives. O bé podem 

intentar regularitzar els morfemes al màxim, de manera que es

tiguin menys o gens condicionants per correlats morfològics 

que no siguin el seu; les formes subjacents serien derivades 

per un conjunt de regles fonològic:;ues. Cal rebutjar des del c2 

mençament la primera hipòtesi, ja que no intenta recollir cap 

de les possibles generalitzacions. Examinem una mica més la 

segona alternativa. Podem proposar, per exemple, que la marca 

de 11 és b8, la marca de PS i o la marca de IS si (o fins i 

tot regularitzant-ho més ancara, proposar ! com a marca de sub 

juntiu i ~ d'indicatiu). Aleshores caldria postular regles que 

esborressin en les conjugacions 11 i III la b després de la v~ 

cal temàtica, que esborressin! després de la vocal temàtica 

(per a 4PS i 5PS), i que esborressin! en posició final (per a 

lIS i 3IS). Per les mateixes raons podríem proposar que hi ha 

una vocal temàtica específica per a cada conjugació, i que re

gles fonològiques en deriven la vocal temàtica "fonètica" de 

forma apropiada. El punt crucial és que la força d'aquesta an~ 

lisi depèn completament de la motivació independent d'aquestes 

regles. Si són específiques de formes verbals caracteritzades 

morfològicament, aleshores és exactament equivalent afirmar 

que un al.lomorf determinat apareix en un conjunt morfològica

ment caracteritzat de formes verbals. Notem a més que en aque~ 

ta anàlisi donaríem al morfema una forma subjacent l'elecció 
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de la qual é s arbitrària. No hi ha cap raó per preferir un sis 

tema amb b8 subjacent per a 11 i regla d'esborrament de ~, a 

un sistema amb ~ subjacent i regla d'inserció de ~ en els ca

sos apropiats. Aquesta indeterminació en l'elecció de represe~ 

tacions subjacents, a la qual tornaré més endavant, indica que 

la proposta inicial ~s preferible. 

La discussió de les pròximes seccions refermarà l'a

nàlisi que proposo, però ara presentaré dos casos relacionats 

amb l'accent i la morfologia derivacional nominal que també hi 

donen suport. 

Hi ha encara dos fets sense explicar en el paradigma 

dels verbs regulars: la correlació entre aparició de la vocal 

temàtica i caràcter tònic de la terminació, i la mateixa dis

tribució de l'accent. Al Capítol 11 vam veure que l'accent, en 

comptes d'assignar-se per regla, formava part de la represent~ 

ció subjacent. D'acord amb això, els morfemes proposats que 

marquen conjugació, temps i persona també han de tenir aquesta 

propietat. La vocal temàtica, per exemple, serà accentuada. 

Els únics casos de vocal temàtica àtona (v. (1)) són el futur 

i el condicional. Però precisament el futur i el condicional 

duen l'accent sobre la marca de temps i aquesta és la raó per 

la qual la presència de la vocal temàtica estava correlaciona

da amb l'accent a la terminació (o sia accent a la mateixa vo

cal temàtica o a la marca de temps). Ja sabem que dins un mot 

una regla esborra tots els accents llevat del darrer ((24), 

Cp. 11), de manera que l'accent subjacent que proposo per a la 
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vocal temàtica serà esborrat en aquest cas per una regla jus-

tificada independentment. 

La distribució de l'accent en els verbs regulars il-

lustrada a (1) es deriva de la teoria discutida i justificada 

al Capítol lI, que diu que els morfemes tenen accent subjacent 

i que l'accent superficial se'n deriva per una regla de Desac-

centuació. L'arrel verbal durà sempre accent, més específica

ment, durà accent a l'última síl.laba3 , la vocal temàtica tam-

bé durà accent i la resta dels morfemes seran àtons, excepte 

el futur i el condicional que també duran accent. Després que 

s'hagi aplicat la Desaccentuació l'accent apareix~rà en els 

morfemes de futur i condic ional en aquests temps, a la vocal 

temàtica als altres temps en què aquesta apareix, i en l'arrel 

't 

(4 ) 

a. 

b. 

c. 

Conj. l Con j. II Conj. III 

purt~dó pard~dó kuÀidó 

pJrta pÉrt kÚÀ 

transfurmadó kunasadó mup.!.dó 

transfórma kunÉs mÚjl 

pag~mén rabamén ratrup.!.mén 
paga r~p ratrúp 
miÀuramén bansimén santimén 

miÀóra bÉns sén 

kant~pla kunsab.!.pla daskuz.!.pla 

kanta kunsép daskús 

kUl1Jfurt~pla tam.!.pla buÀ.!.pla 

kurT}f':>rta tém búÀ 

Les vocals subratllades ~ , ~, i, i apareixen perquè 

en els casos restants, com per exemple: els substantius o adjectius deriven de verbs. Això es pot veu-

(3) bÚÀ+í+ra+s mír+é+si+m mír+a+s 

DESACC. u i i 

buÀiras mirésim míras 

L'existència d'una vocal temàtica, en particular d'~ 

na vocal temàtica accentuada en la representaci ó subjacent, es 

justifica també a través de derivats de verbs, en els quals 

apareix també una vocal temàtica. Les formes verbals que cor

responen als derivats en dó(r), mén i Pla 4 són representades 

a (4) per 3PI, format per arrel+~ a la conjugació l i l'arrel 

sola a les conjugacions 11 i III: 
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re comparant (4) amb els derivats que no tenen origen verbal: 

miÀóra (~ és la marca de femení), kantik, tamó, búÀ (subst.). 

A més aquesta vocal correspon a la vocal temàtica de les for-

mes verbals: ~, ~ a la conjugació I, ~ • .!. a la conjugació lI, 

i i a la conjugació III. La majori a dels sufixos són accentu-

ats, i la vocal temàtica apareix per tant sense accent, però 

en el cas de ~ l'últim accent del mot és el de la vocal te-

màtica que és la que consegüentment du l'accent fonètic. 

A (4) ja s'observa una particularitat de la conjuga-

ció 11 present també a (2): les vocals temàtiques d'aquesta 

conjugació són les mateixes que les de les conjugacions l i 

III, segons el sufix derivacional. El mateix passa en els pa-
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radigmes verbals ((1) o (2)): en algunes formes les vocals t e -

màtiques de l i de 11 coincideixen, en d'altres coincideixen 

les de 11 i III. Suggereixo que l'explicació d'aquesta parti-

cular distribució rau en el fet que els anomenats "verbs regu-

lars de la conjugació 11" (als quals amb referiré més endavant 

com grups R-1 i R-2) són de fet irregulars; la seva irregular~ 

tat consisteix a tenir una marca de conjugació "barrejada", de 

vegades corresponent a la conjugació I, de vegades a la conju-

gació 11, de vegades r e presentada per una vocal temàtica irre-

gular (~ i ~ a Ger i Pa, respectivament, falta de vocal temà

tica a Inf). Hi ha una raó, és clar, per la qual un verb com 

'batre' ha estat inclòs en una "conjugació regular 11". El ti-

pus particular de "barreja" de vocals temàtiques que presenta 

é s la més comuna entre e ls verbs que no pertanyen a l es conju-

gacions l i III. Altres verbs, i això afavo reix la present an~ 

lisi, presenten tipus diferents de "barreja", és a dir, tenen 

la vocal temàtica de les conjugacions l i III en altres temps 

i e n altres persones que 'batre' (v. seccions 5 i 6). A més, 

tots els verbs formats per derivació d'altres categories per-

tanyen a les conjugacions "regulars" l i III (Fabra (1968), 

138-141). 

3. La classe Illa i altres formes verbals anòmales 

Els verbs formats per derivació que pertanyen a la 

c onjugació III i que a c abem d'esmentar, així com altres verbs 

d'aquesta conjugació, tenen un paradigma en part diferent del 
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que he donat per a III a (1) . Així, al costat de 'batre' , te-

nim 'unir' , amb el paradigma segUent: 

( 5) PI II PS IS 

un ssu un ia un É:si un ís 

un É:sas un ías un f;sis un ísis 

un SS un ía un ~si un ís 

un ím un iam un lm un lsim 

un íw un iaw un íw un ísiw 

un ssan un ían un É:sin un ísin 

Inf,Ger/Pa 

F C 2,5,6Imp 

un iré un iria un ír 

un iras un irías un ínt 

un ira un iría un íd 

un irsm un iríam un SS 

un irsw un iríaw un íw 

un iran un irían un É;sint 

'Unir' difereix de 'bullir' pel fet de presentar un 

increment És en certes formes. Que É;s no pertany a l'arrel és 

clar perquè hi ha un gran nombre de verbs que segueixen aquest 

paradigma amb arrels diferents però tots amb l'increment s~ a 

les mateixes formes. Comparem les formes en les quals diferei

xen els dos tipus de verbs de la conjugació III: 
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(6 ) PI: 1 bÚÀu ' .¡ un ES u 

2 bÚÀs ' " un ES as 

3 bÚÀ un És 

6 bÚÀan ' " un 8S an 

PS : 1 bÚÀi un És i 

2 bÚÀis ' " is un ES 

3 bÚÀi ' " i un ES 

6 bÚÀin un ' " 8S in 

Imp : 2 búÀ ' " un ES 

6 bÚÀint . " int un 8S 

Notem primer de tot que les formes difereixen única-

ment en l'increment És i en l'accentuació. L'única excepció, 

2PI, que dóna unÉsas en comptes de *unÉss, és el resultat d'u-

na regla d'inserció de ~ que tractarem en aquesta mateixa sec-

ció. L'increment És es troba situat sempre entre l'arrel i els 

morfemes de temps i persona, és a dir, en la mateixa posició 

que la vocal temàtica. Donats aquests fets, i el fet que És és 

característic d'una classe de verbs, és a dir d'una conjuga-

ció, podem assignar-li el mateix status que la vocal temàtica 

i anomenar-lo increment temàtic. 

Recordem que a (2) vam fer servir una distinció exis 

tent en la classe de les vocals inicials de terminació per de -

finir el terme tradicional "vocal temàtica". Observem ara que 

aquesta mateixa distinció apareix quan intentem diferenciar 

les formes amb increment temàtic de les que no en tenen: les 
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formes de (6) són les formes que en els verbs com 'bullir' no 

tenen vocal temàtica. Aquest fet, l'aparició de t~ en les for-

mes en les quals no apareix la vocal temàtica i, dóna suport a 

la distinció entre formes amb vocal temàtica i sense, que he 

proposat abans. 

Pel que fa a l'accent, si considerem És -juntament 

amb la vocal temàtica- com un element temàtic, la col.locació 

de l'accent a (6) no ofereix cap problema. ~, com la vocal te 

màtica, tindrà accent subjacent, i la regla de Desaccentuació 

eliminarà l'accent de l'arrel en tots els casos. 

Hi ha també altres verbs que semblen divergir en al-

gun punt dels paradigmes de (1). Com veurem, aquestes divergè~ 

cies són imputables a regles fonològiques generals. 

La desinència de 2 i 3PI és diferent per a la conju-

gació l i per a les conjugacions 11 i III; la l pren as, ~, i 

les 11 i III prenen ~, ~ (v. (2». Però hi ha alguns verbs qu~ 

encara que pertanyen a 11 o III, tal com demostren el Ger i el 

11, aparentment prenen les terminacions de la conjugació l a 

2 i 3PI: 

II Ger 2PI 3PI 

(7 ) a. 'cosir' kuz ía kuz ínt kúz as 

'tossir' tus ía tus ínt tús as 

'fugir' fuz ía fuz int fúz as 

'tòrcer' turs ía turs ént t3rS as 

'vèncer' bans ia bans ént bÉns as 
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'créixer' kras ía kras ént krés as 

'conèixer' kunas ía kunas ént kunÉs as 

b. 'obrir' ubr ía ubr ínt 0br as 0br a 

'omplir' umpl ía umpl ínt ómpl as ómpl a 

'córrer' kur ía kur ént kór as kór a 

Els verbs de (7a) no són de fet verbs irregulars que 

prenen les marques de temps d'una altra conjugació -encara que 

l'efecte aparent sigui el mateix-, sinó verbs regulars subjec-

tes a una regla fonològica que insereix a entre sibilants. 

Aquesta regla sembla operativa també en altres casos. Conside

rem els plurals dels adjectius femenins invariablks, és a dir 

els que no prenen la marca de femení a: 

(8) Femení Sg Femení PI 

fasil f.isils 

bulgar bulgars 

sublím sublíms 

faUs falísas 

baLSs ba16sas 

fugas fugasas 

Els exemples de (7b) són similars a aquests. Al Capítol III 

vam veure que s'inseria ~ després de geminades davant conso-

nant o a final de mot. De fet caldria estendre aquesta regla 

per tal de cobrir altres casos, en particular seqüències d'o-

clusiva - líquida: 
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( 9 ) sískla siskl Ét sískl as 

al)gla al)gl É:t al')gl as 

abra abr Ét abr as 

súkra sukr é;t súkr as 

trípla tripl é;t trípl as 

teatra teatr é;t teatr as 

FI diminutiu i altres sufixos poden afegir-se a les arrels ac ~ 

bades en consonant sískl, ~, etc . però quan es troben les 

dues consonants en posició final o seguides de consonant, c al 

inserir-hi una a. 

Aquestes dues regles d'inserció de ~ haurien d'éssel 

examinades amb més deteniment per acomodar-hi altres casos i 

~xcloure'n alguns també, però aquí ens limitarem a la part d e 

La regla que cobreix els casos presentats i formularem (10) 

( 11) per a posterior referència. 

(10 ) 

[
+cont] + 

+cor [
+cont] 
+cor 

( 11 ) 
r/J ~ a I [-cont] [+sont] _ ~ #: ~ i altres 

contextos 

Observem que (11) donarà compte dels casos de (7b), 

kóras, kóra, ja que podem representar el seu so continu r com 

a seqüència de dues no-contínues, Irr/, tal com vam concloure 

al Cap. III. De forma similar, les excepcions que trobàvem 

examinant els verbs amb increment temàtic, és a dir unÉsas en 

,~omptes de *untss (v. (6) i discussió posterior), seran expli-
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cades per la regla (10) . 

Trobem altres formes verbals anòmales en verbs de la 

conjugació 11 que, com que tenen també altres irregularitats, 

seran tractats a la pròxima secció . Una de les seves caracte-

rístiques és la manca de vocal temàtica a l'infinitiu, futur i 

condicional. Quan l'arrel d'un d'aquests verbs acaba en ~ o ~, 

esperaríem Inf, F i C en lr, nr; Iré, nré, etc.; Irí8, nrí8, 

etc. respectivament. En canvi obtenim ldr, ndr, ldré, ndré, 

Idrí8, ndrí8. La ~ no es pot assignar a cap morfema de temps, 

ja que només apareix en aquests casos, és a dir quan es troba 

el context fonològic l r, n r. Podem suposar doncs que ~ 

s'insereix per regla. Però a l'interior de morfema lr, nr i 

ldr, ndr contrasten: 

(12 ) a. b. 

unrat indrst 
8nr8una ssndr8 
8nrík tsndr8 

kunrsw 8ndréw 

fulra b8ldrík 

tulra (cognom) buldró 

A través de límit de morfema també trobem ambdues 

solucions: 
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(13) a . 

són##r5ks 

b51##r5ks 

8n#rént8n 

81#rént8n 

8n#rér8 (cf. d8rér8) 

in#r8bés .( cf. r8bés) 

8n#r8zula (cf. r8z51 

b. 

b8nd+ré 

buld+rí8 

fónd+r8 

pund+ra 

S'ha de formular per tant la regla de manera que no 

s'apliqui a través de qualsevol nombre de ##, és a dir: 

(14) 
r 

de manera que s'apliqui a (13b) però no a (13a), ni a (12a) 

(a (12b) la d és present a la representació subjacent). A 

(12a) nr es troba dins un morfema i la CCE bloquejarà l'aplic~ 

ció de la regla. Heus aquí la derivació de tres exemples il-

lustratius: 

(15 ) ( (unr)+at) (8n#(rér8» ( (bÉn)+r8) 

Inserció de D bloq.CCE d 

r ----. r (18 ) r r 

unrat 8nrér8 bÉndr8 

En el cas de lr i nr internes de morfema, la Inser

ció de D no es pot aplicar pròpiament a cap cicle: tota la in

formació per la qual es podria aplicar la regla es troba dins 
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e l cicle O i cap informació crucial no és introduïda a cicle s 

posteriors. Després la ~ esdevé vibrant perquè segueix l o n. 

~ també passa a ~ en mots com an#rera, però la Inserció de D 

hi és inaplicable. D'altra banda, la Inserció de D s'aplicarà 

en el primer cicle (cicle 1) a (1(obÉno )+ra
1

) i casos similars 

i la ~, com que ja no seguirà l o ~, romandrà bategant. Cal 

recordar que la CCE no s'aplica a ~ --'~, perquè són postc ~ 

cliques, ja que no són de neutralitzaci ó . 

En resum, he presentat els paradigmes de tres conju 

gacions ('mirar' I, 'bullir' IIIb, 'unir' Illa; 'batre' queda-

(16 ) 

Temps 

PI 1 : u 

I! I: ba 

PS 1,2,3,6: i 

IS ~: s 

F 1 : ré 

C ría 

Imp 2conj.I : a 

2,3 conj.I, 6 : a altres: 0 

11, lI! : a. lnf: r 

4,5: 0 Ger: nt 

2,4,5,6: si Pa: d 

4,5: rÉ; 2,3,6: ra 

2,5conj.III: 0 6 : i 

va classificat com a irregular) i he conclòs que 'les seves 4. Verbs "regulars" de la conj. 11 i participis irregulars 

f o rmes estan constituïdes per quatre morfeme s . L'arrel i la V ~ 

c al temàtica, o increment temàtic per a Illa, formen el radi-

c al; la desinència està formada pel morfema de t emps i el mor -

fema de persona. Dono a c ontinuació el conjunt dels al.lomorf s 

dels morfemes de les terminacions en els verbs regulars. 

( 16) Vocal temàtica o increment 

T I!Ib Ill a 

1,2,3,6PI; 1, 2 ,3,6PS; 2,6Imp; F ; e " V ss 

11, Inf, Ger, Pa 

4,5PI; 4,5PS; 5 Imp 

IS 

Persona 

1 0 ·l J, 

2 s;Imp:rj) '-; ./ 

l rf; 
" t1 ;Imp: n t 
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L'anomenada segona conjugac i ó es caracteritza pel 

caràcter mixt de les seves vocals temàtiques (de vegades les 

de les conjugacions l i III, de vegades diferents, de vegades 

inexistents en formes que la tenen a les altres conjugacions), 

i per ser bàsicament una conjugació irregular. Aquesta irregu

laritat pot ésser atribuïda -tal com intentaré demostrar-, per 

a cada verb o grup de verbs, a la distribució de la vocal te

màtica i al polimorfisme de l'arrel, que està subjecta, mal

grat això, a subregularitats. La irregularitat no sol afectar 

els morfemes de temps i persona, i les discrepàncies de les 

formes regulars es redueixen al participi, la forma típicament 

irregular i menys verbal, en un cert sentit (flexió nominal de 

gènere i nombre, funció adjectival, etc.). 
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El gr~p de verbs que analitzarem en aquesta secció 

es caracteritza per tenir una arrel fixa i una vocal temàtica 

fixa, excepte per al participij la vocal temàtica i les mar

ques de temps tenen la distribució següent: 

(17 ) Vocal temàtica: R-1, R-2 Morfemes de persona 

1,2,3,6Plj 2,6Imp Com a (16) 
1,2,3,6PS 0 l = lI! 

I! i III Segueix la conj.III 

4,5Plj 4,5PSj 5Imp <: l 

IS é l 

Ger é 

Inf, F, C 0 

Pa ú 

Grup R-1 

Es el representat per 'batre', el paradigma del qual ja ha es

tat discutit juntament amb els verbs de les conjugacions l i 

III a la secció anterior. 

Grup R-2 

Comprèn els verbs esmentats al Capitol III, secció 9, on pro

posava que la seva marca d'infinitiu no era ~, sinó ~. A part 

de l'infinitiu, les úniques formes en les quals difereixen 

dels del grup R-1 són el futur i el condicional. Comparem les 

formes següents amb les de 'batre' (1): 
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(18) 'córrer' 

F 

kurr aré 

kurr aras 

kurr ara 

kurr arÉm 

kurr ar~w 

kurr aran 

'vèncer' 

F 

bans aré 

bans aras 

etc. 

'plànyer' 

F 

plap aré 

plap aras 

etc. 

C 

kurr aria 

kurr arias 

kurr aria 

kurr aríam 

kurr aríaw 

kurr arian 

C 

bans a ria 

bans arías 

etc. 

C 

plaJl ada 

plap arías 

etc. 

Les formes esperades (abans de l'aplicació de les re 

gles que deriven. E de rr i de ~) serien kurrré, bansré, etc. 

La a inserida de 'córrer' ja queda coberta per (11), i en els 

altres exemples estenent (11) als contextos apropiats. 
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Cap verb de la conjugació l té participi irregular, 

però tant les conjugacions lla i IIIb com els grups de la con

jugació 11 que hem vist tenen verbs amb participis diferents 

dels regulars en íd per a la III i en úd per a la segona. 'Ad

metre' (i altres verbs en -metre) té una arrel alternant admsz, 

cap vocal temàtica, i morfema de participi ~, i, similarment, 

'imprimir' amb l'arrel alternant imprÉz. 'Merèixer' i 'créixer' 

tenen les arrels m8rÉsk i krésk, amb vocal temàtica i morfema 

de temps normals ~ i Q, i el mateix passa amb 'córrer' amb una 

arrel kórrg que sofreix Inserció de ~ (cf. amb els verbs que 

afegeixen ~, secció següent). La resta dels casos tenen marca 

de participi t i no tenen vocal temàtica: 'estrè~yer' té l'ar

rel astrÉ, 'morir' i 'oferir' tenen les seves arrels regulars 

mSr i ufÉr, i 'sofrir', 'obrir', 'cobrir' i 'establir' tenen 

com arrels suf(r, JbÉr , kubsr i astablÉr, respectivament. Heus 

aquí les formes del participi junt amb les formes correspo

nents de 4PI que presenten l'arrel regular (però, naturalment, 

amb la vocal reduïda) i la conjugació a la qual pertanyen: 

(19 ) 4PI Pa 

admat Ém admÉ;z 

imprim ím imprÉ;z 

maras É;m marask úd 

kras sm krask úd 

kur Ém kurag úd 

astrap É;m astrÉ; t 
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4PI Pa 

mur ím mJr t 

ufar ím uf6 t 

sufr ím sufÉ:r t 

ubr ím ub~r t 

kubr ím kub~r t 

as tapl ím astaplÉr t 

5. Conjugació 11: verbs amb g final d'arrel 

Incloc en aquesta classe els verbs que, a més d'al

gunes irregularitats menors, presenten en algunes formes una 

arrel acabada en ~. Examinarem primerament el paradigma d'un 

d'aquests verbs -excloent-ne el participi-, i després les for

mes d'altres verbs que difereixen de les del paradigma model. 

Tractarem els participis, que són els que presenten més irre

gularitats, al final de la secció. 

Grup G-l 

'Fondre' presenta les formes següents: 

(20) PI II PS IS 

fó1') fun ía fÓl)g i fUI')g és 

fón s fun ías fÓl}g is fur¡g ésis 

fón fun í8 fÓI')g i fUI')g és 

fun Ém fun íam fur¡g É:m fUl)g ésim 

fun 8w fun íaw fUl)g Éw fUI)g ésiw 

fón an fun ían fÓl)g in fUl)g ésin 
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Inf,Ger, 

F C 2,5,6Imp 

fun dré fun drí;:¡ fón dr;:¡ 

fun dras fun drí;:¡s fun ént 

fun dra fun drí;:¡ 

fun drsm fun drí;:¡m fón 

fun dr€w fun drí;:¡w fun Éw 

fun dran fun drí;:¡n fór¡g int 

Les alternances de la vocal temàtica són les mateixes 

que les de 'batre' esmentades abans (secció 4): algunes formes 

tenen la de la conj.I, algunes altres les de la conj.III: 

(21) Vocal temàtica: G-1, G-2 (també W-4, i una variant 

de VI-3) 

1,2,3,6PI; 1,2,3,6PS; 2,6Imp r¡; l = III 

II í III 

4,5PI; 4,5PS; 5Imp € l 

IS é l 

Ger é 

Inf, F, C r¡; 

Les alternances entre o i u a l'arrel són degudes al 

procés de Reducció Vocàlica estudiat al Capítol 11, que opera 

sobre vocals àtones. La d a f, C i Inf és un resultat de la re-

gla d'inserció de d que hem vist abans, i la regla (11 ) inse-

reix la ~ de l'infinitiu fóndr;:¡, després que s'ha aplicat la 

Inserció de D. Els morfemes de temps són els de (16) i (17) , 
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però el de 1PI és diferent: 

(22) Morfema de temps: Verbs G 

1PI 

Les úniques formes que queden encara per explicar són 

1PI i PS i IS. 1PI és fÓ9 i en els altres casos apareix ~ abans 

de la terminació (1PS fóggi, etc.). Les alternances entre n i ~ 

al llarg del paradigma s'expliquen amb la regla d'Assimilació 

de Nasals presentada al Capítol III, i aquesta regla i la de 

Simplificació de Grups donen compte de fóq (/fóng/ --+~ --. 

fóg) . 

El problema que es presenta és com cal tracta.r l'al ter 

nança /fón/ - /fóng/. La ~ no pertany evidentment als morfemes 

de temps o persona ja que la'n separa la vocal temàtica a 4,5PS 

i a IS. Podríem considerar-la un increment temàtic similar al 

Ss de la classe Illa, però en aquest cas la clara correlació en 

tre aparició d'increment temàtic i manca de vocal temàtica és 

inexistent. Hi ha tres alternatives més per explicar aquesta a~ 

ternança: a) l'arrel de 'fondre' és /fóng/ i la ~ cau per efec

te d'una regla en els contextos corresponents; b) l'arrel és 

/fón/ i la ~ s'insereix en els contextos complementaris; c) hi 

ha dues arrels subjacents /fóng/ i /fón/. Tornaré al problema 

de la determinació de la forma subjacent de l'arrel en aquests 

casos, quan hàgim examinat més verbs irregulars. De tota manera, 

podem observar que els dos contextos no són expressables en ter 
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mes fonològics; a part de la gran disparitat de les formes que 

cobreix, 4PI fun{:m i 4PS fung€m són fonològicament idèntics 

tret de la g, per tant abans de la inserció o l'esborrament de 

~ no es poden diferenciar. El mateix passa amb 5Imp funÉ;w i 

5PS fungÉ;w. 5 

Grup G-2 

El verb 'prendre' és similar a 'fondre'. Té les formes paral.le 

les ~ - prÉn, però presenta una altra canvi a l'arrel en F, 

C i Inf. Són les formes següents, que apareixen a (23) junt amb 

algunes de les que no presenten aquest canvi: 

(23 ) F: pan dré C: pan dría Inf: 

lPI prÉl) pan dras pan drías pÉ;n dra 

3PI prÉ:n pan dra pan drí8 

4II pran í8 pan drÉ;m pan drí8m 

1PS pr€!)g i pan dr€w pan dríaw 

6IS praI)g ésiw pan dran pan drí8n 

Sembla clar que la falta de ~ a les formes en p€n

que s'oposen a les que presenten prÉn o ~, és determinada, 

si ho és per algun context fonològlO c, per la r d 00 o _ seguents, o 

per ambdues. Però cal anar amb compte abans d'atribuir la pèr-

6 
dua de ~ a una regla fonològica: si realment existeix aquesta 

regla fonològica podem esperar trobar-ne els efectes en altres 

llocs també. En realitat ésmolt possible que una regla d'aquest 

tipus hagi existit en un estadlo anterloor o o t o o eX1S elXl en algunes 

varietats del dialecte que ens serveix de base, ja que existei-
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xen formes com pugram8, pubblsma, enfront de les formes en pru

Però per a molts parlants -jo inclòs- hi ha mots amb les dues 

seqüències de C més líquida, com els que acabo d'esmentar i com 

els següents: 

(24) trípla fratrisída pra#skriw 

prugrés pra#ndrés (preendreç) sObra#prÉn 

frustra tri#andr8 

Resulta difícil decidir si la regla és encara operat! 

va, restringida als verbs (els únics exemples són 'prendre' i 

els seus compostos, o si 'prendre' té les variants radicals 

prÉng, prÉ:n i 2É:n, l'última per a Inf , F i C. Com que no exis

teix cap altra verb de la forma crv~7~- de la conj. 11, no tro

bo cap manera de triar entre les dues alternatives i deixaré la 

qüestió oberta. 

Grup G-3 

L'Inf i el Ger dels verbs 'soler' i 'valer' difereixen dels de 

, fondre' ( 20) : 

(25) 1PI sSlk 

2PS sSlg i 

4PI suI É;m 

balk 

balg i 

baI {:m 

Inf suI É:r 

Ger suI É;nt 

balg {;r 

balg {:nt 

En aquest cas la g final no cau com a /fóng/ --+ fóqg 

--+fó!), sinó que s'ensordeix,tal com prediu la Simplificació de 

Grups (Cap. III, (29»i la regla que ensordeix les obstruents 
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davant ##. 

En l'Inf i el Ger hom esperaria soldr8 i baldr8, i 

*sulént i *b8Iént. Com hem vist abans, els verbs de la conj. 11 

es caracteritzen per la irregularitat en l'elecció de vocal te

màtica; en aquest cas, 'soler' i 'valer' s'aparten de la dis

tribució normal de vocals temàtiques de (21), ja que tenen t 

en Inf i Ger. A més, 'valer' estén la ~ de 1PI, PS i IS també 

a aquells dos temps. La distribució de la vocal temàtica és 

per tant la següent: 

(26) Vocal temàtica: 'soler', 'valer' 

Grup G-4 

1,2,3,6PI; 1, 2 ,3,6PS; 2,6Imp 

II 

4,5PI; 4,5PS; 5Imp 

IS 

Inf, Ger 

F, C 

í 

é 

l = III 

III 

l 

l 

Un últim grup de verbs que pertanyen a aquesta classe es carac

teritza per l'alternança de la ~ amb una s final d'arrel. Una 

altra particularitat d'aquest grup és que en algunes formes hi 

ha variació lliure entre ~ i s. El grup es divideix en dos con

junts: a) els compostos de l'arrel p8rss ('aparèixer', 'compa

rèixer', etc.), i b) 'conèixer' i els seus compostos ('reconèi

xer', 'desconèixer', etc.). Heus aquí les formes que presenten 
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alguna anomalia, per a 'aparèixer' i 'conèixer' (les altres 

formes deriven regularment de l'arrel acabada en ~, Pa a part). 

(27) 1PI 8p8rÉ;s u 

Inf 8p8rÉ~ 8 

F 

C 

8p8r8S"8ré 

8p8r8S 8ras 

etc. 

8p8r8S 8rí8 

8p8r8S 8rí8s 

etc. 

PS 8p8rss i, 8p8r~g i 

8p8rÉ;s is, 8p8rsg is 

etc. 

IS 8p8r8g és, 8p8r8s és 

kun8S u, kunÉk 

kunÉ:~ 8 

kun8S 8ré 

kun8S 8ras 

etc. 

etc. 

kunÉ;s i, kunsg 

kunss is, kunSg 

etc. 

kun8s és, kun8g 

i 

is 

és 

8p8r8g ésis, 8p8r8s ésis kun8s ésis, kUn"8g ésis 

etc. etc. 

Inf, F i C són perfectament "regulars" pel fet que 

no tenen, com la majoria dels verbs de la conj. lI, vocal te

màtica en aquests temps. El futur i el condicional reben una 

~ per la regla (11); els infinitius 8p8rÉ;s8, kunÉ;s8 tenen el 

morfema d'infinitiu ~, com al~res verbs que hem vist abans. 

Encara que en alguns casos una de les formes amb variació lliu

re és més corrent, totes dues arrels apareixen en PS i IS, així 

com a 1PI en el cas de 'conèixer'. En el participi, que serà 

tractat al final de la secció, només hi ha la forma en ~. 
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Passem ara a examinar els participis dels verbs de 

la conj. 11 que hem tractat fins aquí. A (28) hi ha una forma 

que conté l'arrel verbal -per a cada arrel alternant- junt amb 

el participi, i les arrels alternants proposades hi apareixen 

subratllades: 

(28) 

3PI 

bat 

astrÉr 

-"" nes 

fón 

antén 

raz.Jl 

sól 

bal 
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3PS 

antél)gi 

~i 

~i 

raz.Jlgi 

~i 

sólgi 

balgi 

aparÉgi 

kunÉgi 

Pa 

batúd 

8strr t 

atÉ;z 

kuragúd 

naskúd 

fóz 

~úd 

p5st 

prÉz 

sulgúd 

balgúd 

8par8gúd, 8p8r8skúd 

kunagúd 

Vocal temà- Morfema 

tica del Pa de Pa 

ú d 

t 

ú d 

ú d 

ú d 

t 

t 

ú d 

ú d 

ú d 

ú d 

Alguns dels participis ja han estat discutits, secció 4. 

Podem distingir tres casos entre aquestes formes de 

participi: a) les que, de forma més regular, prenén la marca 

de participi d i la vocal temàtica ~¡ b) les que no tenen vo-

cal temàtica i prenen la marca de participi !' que trobarem 

més endavant a d'altres verbs, i c) les que no presenten ni vo-

cal temàtica ni marca de participi específica i formen aquest 

temps amb una arrel supletiva. A a) trobem el grup que forma 

el participi més regularment amb arrel única, representat a 

(28) per 'batre', els que el formen amb l'arrel acabada en g 

(baçgúd, sulgúd, balgúd, aparagúd, kunagúd¡ també kuragúd, que 

només té una arrel amb g, la del participi, i que ha sofert in

serció de ~), i un grup de verbs, representats per naskúd i 

8paraskúd, que el formen amb una arrel acabada en sk que només 

apareix en el participi. A b) hi ha razSlt, pSst i potser 8S

trÉt si l'arrel alternant és 8Str¡'; i no 8strrt. p5st podria és-

ser analitzat pSz+t, relacionant la ~ amb la d'al tres verbs de 

e), com um~z, 8tfz, fóz, 8ntrz, pr8z¡ aquesta ~ alterna amb la 

consonant final de l'arrel en altres formes (!,~, ~), però no 

va seguida de marca de participi com al possible pSz+t. 

6. Verbs amb arrel en w final 

Deixant a part les formes del participi, que, com 

les dels verbs en~, són especialment irregulars, la classe a 

la qual ens referirem com a "arrel en w" es caracteritza per 
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la ~ final que presenta l'arrel en algunes formes, i es pot di

vidir en set grups. Aquests grups es defineixen a partir de les 

arrels alternants que presenten els seus verbs, a més de Vw: 

Vb, ~, VSk, ~, Vyg i ~=~, i per una irregularitat en la vo

cal temàtica (vocal temàtica de III en formes on hom esperaria 

I) . 

Grup W-1 

Està format per 'beure', 'moure', 'deure', 'ploure' i els seus 

compostos. Tenen arrels VG a les mateixes formes que la classe 

G, és a dir 1PI, PS, IS i Pa; però a més apareix l'arrel VW ca

racterística de la classe a 2,3,6PI, Inf, F i C. A la resta de 

les formes l'arrel és VB, tal com revela el paradigma de 'beu-

re' : 

(29) PI II PS IS 

bÇ;k bab ía bÉg í bag és 

bÉw s bab ías bl';g ís bag ésis 

bÉw bab ía b{;g í bag és 

bab ~m bab íam bag {;m bag ésim 

bab tw bab íaw bag {;w bag ésiw 

bÉw an bab ían b{;g :in bag ésin 
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F C Inf,Ger,Pa 

2,5,6Imp 

baw ré baw ría bÉw ra 

baw ras baw rías bab ént 

baw ra baw ría bag úd 

baw rÉm baw ríam bÉw 

baw rl';w baw ríaw bab €W 
baw ran baw rían bÉg int 

La distribució de la vocal temàtica i els morfemes 

de persona i de temps són els mateixos dels grups G-1 i G-2 

(21). Les altres alternances (~ensordida a b{;k, ~ --+~ en po

sició àtona) ja ens són familiars. La manera d'expressar les 

alternances de la vocal final de l'arrel serà discutida a la 

pròxima secció després d'examinar tots els grups. 

Grup W-2 

El formen 'escriure' i els seus compostos. Llevat del partici

pi, que té l'arrel askrí i la marca de temps! esmentada a (28) 

i discussió subsegüent, les formes de l'arrel són les mateixes 

que les del grup W-1, és a dir askríw, askríb, askríg, per a 

les mateixes formes. Però a 'escriure' la vocal temàtica de les 

formes amb l'arrel askríb és sempre i; pren doncs la vocal te

màtica de la conj. III en comptes de la conj. l en aquestes 

formes. Comparem-les amb ·les de 'beure': 
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( 30) PI II 

4 bab Ém askrib ím bab ia askrib ia 

5 bab f;w - askrib iw bab ias askrib ías 

Ger bab ia askrib ia 

bab ént - askrib int bab iam askrib iam 

5Imp bab íaw - askrib iaw 

bab €W - askrib íw bab ian - askrib ían 

El 11 no suposa cap diferència, perquè els verbs de la conj. 

11 tenen normalment la vocal temàtica í. Algunes altres formes 

presenten alternances del grup W-1 (p.e. aSkrik, askriw), però 

en els subjuntius apareixen tant askríg (i vocal temàtica 0, 

t o ~) com askrib (vocal temàtica i): 

(31) PS IS 

askrig i askrig és, askrib ís 

a skrig is askrig ésis, askrib ísis 

askríg i askrig és, askrib is 

askrig sm, askrib im askrig éSim, askrib isim 

askrig f;W, askrib iw askrig ésiw, askrib isiw 

askrig in askrig ésin, askrib isin 

La distribució de la vocal temàtica és per tant la 

següent : 
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(32) Vocal temàtica: 'escriure' (i 'viure') (W-2, W-3) 

l,2,3,6PI; 1,2,3,6PS; 2,6Imp 0 l = III 

II; 4,5PI; Ger; 5Imp; (4,5PS; IS) i III 

(4,5PS) s l 

(IS) é l 

Inf, F, e, Pa 0 (Q per a Pa 

a 'viure' ) 

El participi pren t: aSkrít, i no té vocal temàtica. 

Grup W-3 

'Viure' i els seus compostos són molt semblants a 'escriure'. 

La distribució de la vocal temàtica és la mateixa i les vari

ants del subjuntiu també. L'única diferència rau en la conso-

nant final ~ que en aquest grup és la seqüència sk, i en el 

participi, que es forma amb l'arrel en sk i la vocal temàtica 

regular ú i morfema de temps d. Tenim doncs, en comptes de 

askriw - askrib - aSkrig, biw bib bisk: 

(33) PI PS IS 

bísk bísk i bisk és, bib is 

biw s bísk is bisk ésis, bib ísis 

bíw bísk i bisk és, bib is 

bib ím bisk f;m, bib ím bisk ésim, bib isim 

etc. bisk f;W, bib íw bisk ésiw, bib isiw 

bísk in bi5k é5in, bib 15in 
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Grup W-4 

'Coure', 'plaure', 'cloure' i els seus compostos presenten al-

, l -Í/w - -Í/a, però no apareix cap ~ en les ternances de l arre ~ 

1 Í/b Així al costat de formes corresponents a les de W- en -. , 

les formes kSk, k~ws, k~gi, etc., trobem 

(34) PI II Ger 5Imp Pa 

4 ku Ém ku ía ku í8m ku ént ku Éw kúy t 

5 ku Éw ku ías ku íaw 

ku ía ku ían 

El participi es forma afegint la marca de participi 

t mencionada abans a l'arrel kúy sense vocal temàtica. 'Coure' , 

t derl.'vat ('produir coïssor', i doblement dequan té significa 

, fan el partl.'cl.'pl.' regular, com el rivat 'recar') i 'plaure 

'd 'cloure' presenta la forma kl~z sense grup R-l: kugúd, plagu ; 

vocal temàtica ni marca de participi. 

GruE \'1-5 

'Caure' i els seus compostos tenen el paradigma següent: 

(35) PI II PS IS 

kay k kSY a kayg i kayg és 

kaw s kÉy as kayg is kayg ésis 

kaw kSY a kayg i kayg és 

kay Ém kÉy arn kayg Ém kayg ésim 

kay Éw kÉY aw kayg sw kayg ésiw 

kaw an kÉy an kayg in kayg ésin 

168 

F C Inf,Ger,Pa 

2,5, 6Im12 

kaw ré kaw ría kaw ra 

kaw ras kaw rías kay ént 

kaw ra kaw ría kayg úd 

kaw rÉm kaw ríam kaw 

kaw rÉw kaw ríaw kay €W 

kaw ran kaw rían kayg int 

A part de l'lI que és característic dels grups W-5, 

W-6 i W-7, com veurem, el grup W-5 és completament paral.lel 

al grup W-l, ja que en comptes de les arrels en Í/w - Í/b - ~ 

té Í/w - Yz - ~ a les mateixes formes (cf. (29) i (35)). 

Podríem considerar l'alternativa consistent a esten-

dre el conjunt de vocals temàtiques per tal de cobrir les vo-

cals àtones que apareixen després de l'arrel (v. secció 2). 

Aquesta proposta sembla atractiva en el cas de 11 kÉya, etc. 

que aleshores es podria derivar de /kÉ+i+a/ amb vocal temàtica 

l; amb la condició que aquesta l fos àtona, la Formació de Se-

mivocal derivaria la forma kÉya. L'anàlisi consistent amb la 

teoria que hem adoptat obligaria a adoptar una arrel kSY i pos-

tular l'absència de vocal temàtica a 11 per a 'caure' i verbs 

similars. Crec que hi ha dos factors que afavoreixen la meva 

solució, i per tant la teoria que hi és consisteni. Observem 

en primer lloc que l'arrel a 11 és de tota manera idiosincràti-

ca, ja que té la vocal i en comptes de la ~ que presenten les 

altres formes amb accent a l'arrel; a més la ~ de l'arrel pro-
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posada per a 11 també apareix en altres formes, amb & i sense: 

kayg+i, però també kaY+Ém, kaY+Éw, etc. En segon lloc la For

mació de Semivocal no s'aplica a través de + en els verbs7 , 

tal com mostren krÉ+i, ÀÚ+i, sú+i. Hom podria objectar que no 

s'aplica en el context V C però sí en el contex V V. En 

aquest cas la força de l'argument depèn de la justificació in

dependent de la regla en aquest context. Els exemples són dif! 

ci ls de trobar (cf., però, azau+Ét (dim.), banzui+asi). Propo-

so doncs les segUents arrels alternants i vocals temàtiques: 

(36) Vocal temàtica: 'caure', 'creure' (W-5, W-6, W-7) 

l,2,3,6PI; l,2,3,6PS; 2,6Imp ~ l !III 

4,5PI ; 4,5PS; 5Imp t l 

PS é l 

Ger é 

Pa ú 

Inf, F, C, II ~ 

Arrel 

kaw 2,3,6PI¡ 2Imp; F; Ci Inf 

PS, IS, Pa, 1PI, 6Imp 

4,5Pli Ili Geri 5Imp 

Grup W-6 

El formen 'creure', 'seure', 'jeure', 'treure' i els seus com-

postos. El paradigma és semblant al de l'últim grup: kr{:w -

kaw, kraYÉm - kay8m, ~ - kÉYa, però a les formes que en el 

grup W-5 prenen ~, tenen y&: 

170 

r 

( 37 ) 1PI PS IS Pa 6Imp 

kr{:k krÉg i krag és krag úd krSg int 

krÉ:g is krag ésis 

krÉ:g i krag és 

krag Ém krag ésim 

krag f;W krag ésiw 

krÉg in krag ésin 

Le s arrels alternants són doncs les mateixes que l e s 

de (36) però amb & en lloc de zg. A més a més, un verb del 

grup, 'treure', té el participi irregular tré+t. 

Grup W-7 

'Riure' i els seus compostos són semblants a 'creure' del grup 

W-6, però no tenen la ~ final d'arrel en les formes en què apa-

reix a 'creure', excepte en Il. Comparem les formes següents 

amb les de (35): 

(38) PI II Ger 

4 ri Ém 
- , 
rt;y a 

5 -
Éw rÉ:Y ri as 

rÉ:Y a 

rÉ:Y arn 

rÉ:y aw 

rÉ:Y an 

Així, mentre 'caure' del grup W-5 té ~ després de l a 

vocal de l'arre l en la major part de les formes, 'creure' de 
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W-6 no en té davant la ~ final d'arrel, i 'riure' només en té 

a Il. A la resta, participis a ~art, les formes del radical són 

totalment paral.leles. 

7. El tractament de les subregularitats 

En les tres seccions anteriors hem examinat tretze 

grups de verbs que pertanyen a la conjugació "irregular" 11, i 

que constitueixen el gros i al mateix temps la part menys irre

gular de la conjugació 11; queden disset verbs que presenten un 

grau d'irregularitat molt més gran i que seran tractats en sec

cions posteriors. 

Pel que fa a la irregularitat, podem caracteritzar el 

conjunt de verbs tractats de la forma següent: a) alt grau d'i~ 

regularitat en el participi (molts verbs amb arrel diferent en 

aquest temps, ~ i ú per a la vocal temàtica, ~, ! i Q per a la 

marca de temps); b) poques irregularitats en els morfemes de 

temps i persona (~ i ~ a 1PI, ~ i ~ a l'Inf); c) algunes irreg~ 

laritats degudes a la diferent distribució de les vocals temà

tiques i, ~ i i; d) la major part de les irregularitats degudes 

a l'existència de diverses arrels alternants. En aquesta secció 

examinaré aquest últim fet. Amb el que hem vist fins ara ja qu~ 

da clar que els diversos elements radicals que presenta cada 

verb -les seves "arrels alternants"- que són responsables de la 

gran majoria de les irregularitats, no són morfemes completa

ment irregulars, sense cap relació. Les regularitats de la vo-
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cal temàtica es poden recollir parcialment, tal com he suggerit 

abans, considerant que la conj. 11 pren les vocals temàtiques 

de les altres dues conjugacions. Els temps i les persones en 

els quals segueixen la conj. Iola conj. 11 varia per a cada 

verb, però, excepte en el cas de dos verbs, 'soler' i 'valer', 

si un verb determinat pren una determinada vocal temàtica en 

una forma determinada, aleshores aquesta mateixa vocal temàti

ca es troba en aquesta forma a la conj. l o a la conj. III. 

Les alternances del radical queden resumides a (39). 

Tal com es mostra a (39), la majoria de les irregularitats en 

les variants al.lomòrfiques de l'arrel són degudes a alternan

ces en l'últim o les dues últimes consonants (els altres casos 

d'alternança, no inclosos a (39), són les alternances prÉn -

pÉn a 'prendre' i el canvi de la vocal tònica a É en l'lI de 

'caure' i 'riure'). Aquest fet, i el fet que un nombre petit 

d'alternances defineixen, un cop combinades, una classe consi

derable de verbs, indiquen que les alternances de l'arrel no 

constitueixen casos purament irregulars o supletius i que les 

regularitats existents han d'ésser expressades en la gramàtica . 

Potser la forma més òbvia d'expressar aquestes regu

laritats fóra postular una única forma subjacent per a cada 

arrel verbal (excepte en els casos realment irregulars), i de

rivar-ne les arrels alternants mitjançant regles fonològiques. 

En aquesta solució és la regla fonològica la que expressa la 

regularitat. De fet, si uséssim "alternances de l'arrel" en un 

sentit més ampli, incloent-hi qualsevol alternança fonètica 
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(39) última/es consonantis en arrels subjectes a alternança que presentés aquesta, ja hauríem fet ús de regles fonològi-

ques per donar compte d'alternances de l'arrel: Inserció de ~, 
Inf F;C;2, 11 5Imp; Ger 1,2, 4,5PS; 

3,6PI; 4,5PI 3,6, IS;lPI; 
Pa 

Inserció de D, i algunes altres regles presentades als capítols 
2Imp PS 6Imp 

11 i Il. El verb 'prendre', per exemple, que pertany a la conj. 

'batre' R-1 11 "regular" (grup R-1), té arrels superficials pÉrd a 1PI 

'témer' R-2 
(pÉrdu), p~rt a 3PI "(p6t), pÉr a 2PI (pÉrs) i pard a 4PI (par-

dtm). Però l'arrel subjacent /pÉrd/ i regles r --+ r, d'ensor-
'fondre' G-1 g g (v. (28) 

diment d'obstruents finals, Simplificació de Grups i Reducció 

'prendre' G-2 g g (v. (28») Vocàlica donen compte d'aquestes alternances. Podríem tenir 

'soler' G-3 g g g per tant un tractament homogeni de les alternances de l'arrel 

'valer' 11 g g g g 
i proposar que qualsevol regularitat que es trobi s'expressarà 

'aparèixer' G-4 s v 
S 

v 
S 

a través d'una arrel subjacent i regles fonològiques que en de 

rivin les formes superficials que hi corresponen . En els parà-
s,g v' s,g g 

'conèixer' " s s,g s,g g grafs següents intentaré justificar que aquesta solució és in-

'beure' W-1 w w b b b g g g adequada i que les regles que donen compte de les alternances 

'escriure' W-2 w w b b b b,g (v.(32)) 
superficials de l'arrel no són homogènies, sinó que es divi-

g 

deixen en dos conjunts, regles morfològiques i regles fonolò-
'viure' W-3 w w b b b sk b,sk sk 

giques. 

'coure' W-4 w w g g g ,(v.( 34») 

'caure' W-5 w w y y y yg yg yg Si les regles que expliquen les alternances de (39) 

'creure' g 
fossin regles fonològiques, tindrien les següents propietats 

W-6 w y y w y g g 

peculiars. 1) Caràcter subjacent de l'input i l'output. Mentre 
'riure' g 

que les regles fonològiques poden operar en termes de segments, 
W-7 w w y g g 

però no necessàriament hi han d'operar, resulta que totes les 

alternances de (39) (i qualsevol altres alternances que carac-

teritzin diferències entre els radicals verbals alternants) 

són alternances de segments subjacents. També s'ha de tenir en 

compte que, encara que algunes regles fonològiques efectuen 
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canvis en termes de segments subjacents, com que estan formula-

des amb trets fonològics, les mateixes regles poden determinar 

molt sovint canvis que no corresponen a distincions subjacents. 

L'únic cas que entra en conflicte amb aquesta proposta es tro-

ba en formes de 'caber', que serà discutit més endavant, sec-

ció 8; en aquest cas l'alternança té a veure amb l'accent. Pe-

rò vam veure al Capítol 11 que l'accent és present en la repr~ 

sentació subjacent, cosa que ens permet de considerar aquesta 

alternança com a subjacent també i preservar la generalització 

proposada. 2) Indeterminació de la direcció. Es un fet curiós 

que per a qualsevol d'aquestes regles de la forma A --.B, és 

possible formular-la també com a B --.A. Es a dirr, no hi ha 

cap raó que ajudi a decidir si és A o B el segment subjacent, 

per a qualsevol alternança A-B. Encara que ara no vull prop~ 

sar que aquest és sempre el cas per a les regles morfològiques, 

sí que és un fet que no és mai el cas per a les regles fonolò-

giques. Per a cada regla fonològica que hem vist fins aquí hi 

ha raons per determinar en quina direcció s'aplica. Fins i tot 

en casos en els quals això sembla difícil de determinar es tro-

ben arguments per decidir quina és la forma subjacent i en qui-

na direcció cal aplicar la regla (recordem, per exemple, la 

discussió de E. --. i o i --. r al Capí tol III, secció 4). 

3) Condicionament Morfològic. Una inspecció acurada dels con-

textos en els quals operen les regles revela que no hi ha cap 

context fonològic natural definible. El fet és més sorprenent 

perquè, com que el conjunt de terminacions que apareixen des

prés de l'arrel és petit, resulta més fàcil definir un context 

fonològic per a qualsevol conjunt arbitrari de formes verbals. 
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Encara que tant les regles fonològiques com les morfològiqueS 8 

poden mencionar propietats fonològiques i morfològiques alhora, 

és obvi quines són les propietats que poden determinar més fà-

cilment els processos fonològics i quines els morfològics. 

4) Segregació. En tots els casos en què l'ordenació dels pro-

cessos que expressen les alternances radicals respecte a una 

regla fonològica és crucial, la regla fonològica s'ordena des

prés. A fóng - fón, per exemple, si l'Assimilació de Nasals i 

la Simplificació de Grups s'ordenessin abans de la regla que 

dóna compte de l'alternança de les dues arrels, en comptes de 

lPI fó~ i 3PI fón, obtindríem, segons la direcció de la regla, 

lPI fóg, 3PI *fóD' o lPI *fóng, 3PI fón. 

Il.lustraré aquestes propietats amb el que crec que 

és el cas més favorable a un tractament fonològic de les alter-

nances que estem discutint, o sia l'alternança ~ - ~. Aquest és 

l'únic cas en el qual existia una regla fonològica independent

ment justificada amb el mateix efecte, la regla presentada al 

Capítol III, que tenia la forma següent: 

(40) (=(III (56)) 

b ----. w I [+Sil] 
+acc 

(C)## 

En els tres grups on apareix aquesta alternança (W-l 

'beure', W-2 'escriure', W-3 'viure'), les formes i els contex-

tos d'aparició de b i ~ són els mateixos, il.lustraré per tant 

les alternances amb un sol exemple, 'beure': 
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(41) b w 

II PI PI F C 

bab ía 4 bab Ém 2 b€;w s baw ré baw ría 

bab ías 5 b;;¡b É;w 3 bÉw baw ras baw rí;;¡s 

bab í;;¡ 6 b'8W ;;¡n baw ra baw ría 

bab í;;¡m 5Imp 2Imp baw rfm b;;¡w ría m 

b8b íaw bab r.w bsw b;;¡w r€:w b;;¡w ríaw 

bab ían Ger Inf baw ran b;;¡w rían 

bab ént b€w r8 

Resulta temptador donar compte d'aquests casos en 

què w apareix en posició final o davant una consonant final, 

derivant-los a través de (40 ) , i estendre aquesta regla per 

cobrir la resta dels casos, és a dir 6PI, Inf, F i C, Observem 

de pas que una regla del tipus invers, ~ --,~, no funcionaria 

ja que s'aplicaria a verbs en els quals no apareix cap b i do

naria, per exemple, *kubí , *kubént, *kubÉm, a 'coure' (cf. 

(33». Examinem alguns arguments que s'oposen a la derivació 

de les formes de (41) i similars per la regla (40) , Primera

ment, ja vam justificar al Capítol III que B a W no s'aplica 

davant consonant (llevat del cas del plural), a pesar dels 

exemples d'alternança -bV- / -wC-. Segonament, esperaríem d'a

cord amb B a W, bsban i no pas b{w n a 6PI. Hi ha una possible 

rèplica a aquesta objecció: podríem proposar que la forma a la 

qual s'aplica B a W és bÉb+n, o sia arrel més marca de persona 

~, sense morfema de temps (al.lomorf ~). Algunes raons afavori

rien aquesta solució. Considerem les formes de 6PI en les tres 

conjugacions, juntament amb algunes altres formes (totes són 
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formes de (1) ) : 

(42) 6PI 2PI 3PI 

mír ;;¡n mír ;;¡s mír a 

búÀ an búÀ s búÀ 

bat ;;¡n bat s bat 

~ podria correspondre al morfema de temps exclusivament per a 

la conj. I; les conjugacions 11 i III tindrien ~ en totes les 

persones, i ~ s'inseriria per regla davant ~. Però hi ha un 

parell de verbs a les conjugacions 11 i III amb arrel acabada 

en vocal, 'lluir' i 'dur' (v. secció 9). En aquest cas les for

mes que esperaríem, si hi hagués una regla d'inserció de ~ que 

s'apliqués a 6PI en el context C ___ n, serien *Àún i *dún, i 

les formes que s'obtenen són en canvi les predites per l'exis

tència d'al.lomorf ~, Àú;;¡n, dúan. Observem que formulant la re-

gla en el context V n no solucionaríem res, ja que aleshores 

les formes de futur per a 6 estarien subjectes a la regla i 

aquesta ens donaria *mirara;;¡n, *batra;;¡n, *buÀira;;¡n (cf. (1»; 

fins i tot per a 'beure', *b8wraan. 

Finalment, examinem altres verbs amb arrel amb b fi

nal, 'rebre', 'concebre', 'saber', 'caber'. En totes les formes 

en les quals 'beure' té ~ (41), presenten ~ (excepte el 5Imp i 

Ger de 'saber' i 'caber', que tenen irregularitat addicional 

en aquestes formes). Però en aquelles formes en les quals a 

'beure' apareix ~, en aquests verbs apareix ~ (amb assimilació 

de sonoritat o ensordida en posició final), tal com mostren 
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les formes següents: 

(43) 1II 4PI 3PI 2PI F 

rabía rabÉm rsp rÉps rabré 

kunsabía kunsabÉm kunsép kunséps kunsabré 

sabía sabÉm sap saps sabré 

k;;bía kabÉm kap kaps kabré 

La discussió prèvia i les quatre propietats de les 

arrels alternants que he enumerat abans suggereixen que les r~ 

gles que n'han de donar compte són diferents de les regles fo

nològiques en dos respectes: es troben ordenades abans de to

tes les regles fonològiques (per tant són diferents de les r e 

gles fonològiques, és a dir hi ha una regla B a W i una alter

nança morfològica entre b i ~), i, en segon lloc , tenen propi~ 

tats diferents, és a dir, tenen característiques diferents pel 

que fa referència a la seva forma. Ja he presentat abans algu

nes d'aquestes propietats, però com que aquí ens restringim a 

un petit domini de l'al.lomorfia, la morfologia verbal, no in

tentaré donar una caracterització més precisa de les regles 

morfològiques. Hi ha però una propietat que mereix especial 

atenció: la indeterminació de l'elecció de la forma subjacent 

per a l'arrel i de la direcció en què opera la regla. Hom po

dria proposar, per superar aquesta dificultat, que l'arrel de 

'conèixer', per exemple, és kunÉC, amb una consonant final no 

especificada o potser només parcialment especificada. Una re

gla -o més d'una- derivaria aleshores les arrels alternants 

kunÉs i kunÉk en els contextos apropiats. Però aquesta anàlisi 
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es troba amb dificultats serioses quan es tracta d'aplicar-la 

a casos d'alternances com ~ i w - sk. 

Aquestes dificultats es poden superar un cop es pre

cisa una teoria del lexicó més articulada. Es precisament en 

el lexicó on cal esperar q~e s'expressin les subregularitats 

lèxiques que estem discutint. Jackendoff (1975) presenta una 

teoria del lexicó derivada de la Hipòtesi Lexicalista, en la 

qual les entrades lèxiques són completament especificades i 

les regularitats s'expressen amb regles que, en comptes d'ope

rar en derivacions, serveixen perquè la mesura d'avaluació de

termini la quantitat d'informació idiosincràtica del lexicó. 

Així, per exemple, seguint Jackendoff (1975), els mots angle

sos decide i decision s'entren el el lèxic amb totes les seves 

propietat s f on o lògiques, sintàc tique s i s emàntiques. En comp

tes de tenir una regla que derivi noms amb el significat ~ 

de verbs amb el significat ~ afegint el sufix ion, una regla 

paral.lela relacionarà les entrades completament especificades. 

En altres paraules, relacionarà noms amb el significat X' i 

amb la forma Yion, amb verbs amb el s~gnificat ~ i amb la for

ma r. Una regla com aquesta expressa la generalització que su

posa el fet que la nominalització verbal amb ion- és un procés 

morfològic en anglès, i la mesura d'avaluació la fa servir per 

reflectir el fet que un lexicó amb decide i decision és menys 

complex que un lexicó amb decide i un element sense cap rela

ció com jelly, ceteribus paribus. Jackendoff (1975) aplica la 

teoria de l'''entrada completa" a la morfologia derivacional, 

als compostos i a les expressions lèxiques. Aquí intentaré de-
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mostrar que es pot estendre també a la morfologia flexiva ( o 

almenys a la part menys irregular de la morfologia flexiva). 

Aquesta extensió de la "teoria de l'entrada completa" té com a 

conseqUència immediata que el que hem anomenat arrels alter-

nants serà entrat per separat en el lexicó. Podríem anar més 

enllà i suposar que s'hi entra tota la forma flexionada, tal 

com fa Halle (1973c). Romandré neutral respecte a aquesta sol~ 

ció. Almenys, per a un verb com 'coure', per tant, tindríem 

entrades separades per a les arrels alternants /k~w/, /kSg/ i 

/b/: 

(44) /ków/ /kóg/ /kó/ 

Inf 

I 
1PI 

4. SPll 
F PS II 

e IS 5Imp 

2,3,6PI) Pa Ger 

2Imp 

Les regles (45a, b, c) relacionen aquestes entrades lèxiques i 

són usades per la mesura d'avaluació per determinar la compl e -

xitat relativa del conjunt d'entrades de (44), així com altres 

conjunts paral.lels. Hauria d'establir,per exemple, que (44) 

és més complex que l'entrada de 'batre', que només té una arrel 

/bat/ però menys complex que' ser' (secció 9), que té les ar-

rels /síg/, /fó/, /ér/, etc. Per a la important qUestió de com 

ha de donar compte la mesura d'avaluació d'aquests fets, v. 

Jackendoff (1975). 
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(45) a . 

b. 

c . 

/Xw/ 

Inf 

F 

e 
2 . 3 , 6PI 

2Imp 

z 

/Xg/ 

1PI 

PS 

IS 

Pa 

6Imp 

z 

/Xw/ 

Inf 

F 

e 
2,3,6PI 

2Imp 

z 

/Xg/ 

1PI 

PS 

IS 

Pa 

6Imp 

z 

/X/ 

¡ ;~5Plj 5Imp 

Ger 

z 

/ X/ 

l
;~ 5PI} 

5Imp 

Ger 

z 

(45a,b) no serveixen únicament per a 'coure' i els 

verbs del seu grup, com 'plaure' i 'cloure', sinó per a altres 

casos igualment. (45a), per exemple, relacionarà les entrades 

(46i) i (46ii) -i una altra regla (46i) i (46iii)- i la regla 

(45b) relacionarà (46iv) i (46v): 
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(46) i. /bÉw/ ii. /bÉg/ iiL /bÉb/ 

Inf 1PI 

¡:;5P'j F PS 

C IS 5Imp 

2,3,6PI Pa I Ger 

2Imp 6Imp 

iv. /br.n/ v. /br.ng/ 

Inf 1PI 

F PS 

C IS 

2,3,4,5,6PI Pa 

Ger 6Imp 

2,5Imp 

II 

Aquest tractament pot estendre's naturalment a totes 

les alternances d'arrels resumides a (39), i les regles de re-

dundància com (45) poden expressar les subregularitats que afec 

ten diversos grups de verbs amb alternances radicals. 

Les quatre propietats que distingien les alternances 

de l'arrel dels processos fonològics són predites automàtica-

ment en aquesta anàlisi. El caràcter subjacent de l'input i de 

l'output és una conseqüència del fet que en el lexicó la infor-

mació fonològica es troba representada en forma subjacent; per 

tant les regles que relacionin dos elements del lexicó han de 
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tenir necessàriament aquesta propietat. La indeterminació de 

la direcció també és una conseqüència necessària, ja que regles 

com (44a,b) relacionen elements i no intervenen en derivacions. 

Finalment, el condicionament morfològic es deriva del tipus 

d'informació present en el lèxic, i també es prediu la segre

gació de les regles de redundància lèxica de les regles fonolò

giques. 

8. Verbs amb vocals alternants a l'arrel 

Els sis verbs d'aquesta classe es caracteritzen per 

la confluència de diverses irregularitats que ja hem tractat: 

alternances en les dues últimes consonants de l'arrel, distri

bució irregular de la vocal temàtic a, irregularitats en els 

morfemes de temps. 

Considerem el paradigma del verb 'venir': 

(47) lPI II PS IS 

bír¡ ban ía bí1)g i bil)g és 

bén s ban ías bíl)g is bir¡g és1s 

bé ban ía bíl}g i bir¡g és 

ban ím ban í¡¡m bil}g Ém bil)g ésim 

ban íw ban íaw bil}g Éw bil}g ésiw 

bén an ban ían bír¡g in bil)g ésin 
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F C Inf,Ger,Pa, 

2,5,6Imp 

bin dré bin drí8 bín dr8, b8n ír 

bin dras bin drí8s b8n ínt 

bin dra bin drí8 bi!)g úd 

bin drf;m bin drí8m bin 8 

bin drÉw bin drí8w b8 n íw 

bin dran bin drí8n bíI}g int 

'Venir' té quatre arrels alternants, bén, bé, bín, 

~. La distribució de la vocal temàtica també és irregular: 

(48) Vocal temàtica: 'venir', ' tenir' 

l,2,3,6PI; 1,2,3,6PS; 2,6Imp '/J l = III 

II; 4,5PI; 5Imp; Ger; (Inf) i III 

4,5PS 8 l 

IS é l 

(Inf) '/J 

Pa ú 

Ja hem tractat per a altres verbs la qUestió de la 

~ a 1PI bíQ i a d'altres formes davant ~, així com la ~ epen

tètica a Inf, F i C (v. secció 5). Examinem ara l'alternança 

bén - bé. bé apareix només a 3PI bé, l'única forma amb arrel 

en posició final. Al Capítol III vam postular una regla que 

esborrava una n final després de vocal tònica, per tant fóra 

possible reduir les arrels alternants a tres suprimint bé i 

donar compte de 3PI bé a través de la regla de Cai guda de N. 
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Però mentre als nominals el cas general és la caiguda i la no 

caiguda és excepcional, en els verbs passa tot el contrari. 

Els únics casos de caiguda són les 3PI de 'venir', 'tenir' i 

els seus compostos. Però en altres casos, fins i tot a 'venir' 

i 'tenir' i compostos en el futur no hi ha caiguda: 

són 

fan 

bin dran (6F) 

tin dran (6F) 

Estendre el tractament dels elements nominals a les 

formes verbals fóra incoherent, ja que suposaria haver de mar

car com a excepcionals la majoria dels verbs que tenen una for 

ma amb n final darrera vocal tònica i en particular marcar com 

a excepcionals totes les formes de 6F a qualsevol verb. 

Un altre exemple encara més convincent que afavoreix 

el tractament de bé com a arrel alternant el constitueixen els 

compostos de 'venir' i 'tenir' que formen la 2Imp sobre l'arrel 

bén, tén, i no pas sobre l'arrel bíng, tíng. Comparem 3PI i 

2Imp dels verbs 'prevenir', 'avenir', 'obtenir' i 'detenir': 

(50) 3PI 2Imp 

pr8bé pr8bén 

8bé 8bén 

upté uptén 

d8té d8tén 
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Si les formes de 3PI estan subjectes a la regla i les 

formes de 2Imp són excepcions, l'arrel s'hauria de marcar com 

a excepció a 2Imp però no a 3PI. Notem de pas que aquí ens 

trobem amb una altra il.lustració clara de la propietat de con 

dicionament morfològic que assignàvem a les regles que donen 

compte de les arrels alternants. No hi ha cap esperança de tr~ 

bar un context fonològic que distingeixi 3PI de 2PI a (50), ja 

que tots dos serien, en la representació subjacent, /pra+bén/, 

/a+bén/, etc. 

'Tenir' és exactament paral.lel a 'venir', excepte a 

2Imp, forma en la qual apareix tiggaz. A més de fqrmar la 2Imp 

sobre l'arrel alternant amb ~ final, i de tenir la marca de 

temps ~, el morfema de s egona persona ~, que en la major part 

dels verbs era substituït a l'imperatiu per la marca 0, en 

aquest cas serveix també per a l'imperatiu. 

'Poder' presenta el paradigma següent: 

(51) PI II PS IS 

púk pud ía púg i pug és 

pSt s pud íès púg is pug ésis 

pSt pud ía púg i pug és 

pud t:m pud íam pug Ém pug ésim 

pud Éw pud íaw pug Éw pug ésiw 

pSd <in pud ían púg in pug ésin 
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F e Inf,Ger!Pa, 

2,5,6Imp 

pud ré pud rL~ pug Ér 

pud ras pud rías pug Ént 

pud ra pud ría pug úd 

pud rÉm pud ríam púg az 

pud rÉw pud ríaw pug {w 

pud ran pud rían púg int 

En aquest cas les alternances de la vocal radical 

apareixen quan es troba accentuada, ja que en posició àtona 2 

i ~ conflueixen en ~. Observem que a les formes rizotòniques 

la u apareix sempre amb la consonant final d'arrel ~, i 2 apa

reix amb d. Això ens permet de reduir a dues les arrels alter-

nants, pSd i ~. La ! de pSts i pSt s'obté a través de les re 

gles d'ensordiment d'obstruents finals i d'assimilació de sono 

ritat, i la 2Imp púga~ amb morfema de temps ~ i morfema de pe~ 

sona ~, és similar a tíngaz de 'tenir'. Les vocals temàtiques 

són les típiques de la conjugació 11 llevat de les d'Inf i Ger 

on en comptes de la manca de vocal temàtica i la vocal temàti

ca ~, respectivament, trobem vocal temàtica 1 en tots dos ca

sos. 'Poder', doncs, és similar en aquest aspecte als verbs 

del grup G-3 'soler' i 'valer'. 

'Voler' segueix el paradigma de 'poder', amb arrels 

bSl i búlg, però presenta una forma anòmala per a 1PI: en corne 

tes de *búlk trobem l'arrel alternant búy. 
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Excepte en lPI, 'saber' i 'caber' tenen formes pa-

ral.leles. Les arrels alternants d'aquests verbs tenen la par-

ticularitat de presentar accentuació plana en un cas, que ori-

gina, després de l'addició de les terminacions, els únics ca-

sos de formes verbals esdrúixoles del català. Les arrels són 

kab i kapig per a 'caber', i sab, sapig i sé (per a lPI) per a 

'saber'. Heus aquí la conjugació de 'caber' i la forma diver-

gent de lPI que presenta 'saber': 

(52) PI II PS IS 

kab u k¡¡b í¡¡ kapig ¡¡ k¡¡pig és 

kap s k¡¡b í¡¡s kapig ¡¡S k¡¡pig ésis 

kap k¡¡b í¡¡ kapig ¡¡ kapig és 

k¡¡b Ém k¡¡b í¡¡m k¡¡pig Ém kapig ésim 

k¡¡b Éw k¡¡b í¡¡w k¡¡pig €W kapig ésiw 

kab ¡¡n k¡¡b í ¡¡n kapig ¡¡n k¡¡pig ésin 

F e 2,5,6Imp 

k¡¡b ré kab rí¡¡ kapig ¡¡z 

k¡¡b ras k¡¡b rí¡¡s k¡¡pig 
, 
E;W 

k¡¡b ra k¡¡b rí¡¡ kapig int 

kab rÉm k¡¡b rí¡¡m 

k¡¡b rÉw k¡¡b rí¡¡w 

k¡¡b ran k¡¡b rí¡¡n 

Inf Ger Pa 'saber' , lPI 

kapig Ér kapig Ént kapig úd sé 
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La lPI de 'caber' pren la terminació de temps ~ dels 

verbs de la classe R-l, i la distribució de les vocals temàti-

ques, amb ~ a Inf i Ger, és la mateixa que a 'voler' i 'poder'. 

9. Altres verbs irregulars 

Per completar aquesta anàlisi de la morfologia ver-

bal catalana, estendré el sistema desenvolupat en les seccions 

precedents als onze verbs irregulars restants, inclosos a 

l'Apèndix Il. 

'Dir'. Les arrels són díw, díg, ~, dí. Es similar 

a 'riure' del grup G-7, només que a F, e, Inf i Pa apareix 

l'arrel dí e n comptes de l'arrel amb g, i l'arrel díg apareix 

a 2Imp, que presenta la terminació familiar ¡¡z, i a 5Imp. 

'Dur' té només tres arrels alternants: dú, dúg i dúy. 

dú apareix en les mateixes formes que dí i díw en el verb 'dir', 

però a més a més, en les dues segones persones de l'imperatiu 

(2, 5Imp) . 

'Veure'. Té les dues arrels familiars bÉw, bÉY, i en 

comptes de l'arrel amb ~ final presenta bÉz (però en canvi bÉy 

apareix a IS, 4,5PS i 5Imp). Notem que lPI és b~c i no pas b~s 

directament per la regla d'ensordiment d'obstruents finals. 

L'africació de ~ final de mot és un procés general en català 

tal com mostren les alternances següents: 

191 



(53) maraza mar€c 

bSza bSc 

razst r~ 

ruzó rSc 

pasaza pas8c 

L'arrel del participi és bíz (v. final de la secció 

5) amb marca de temps t. 

'Fer'. L'arrel f8Y queda restringida a 11 en aquest 

cas. L'arrel amb ~, faz, té la mateixa distribució que en el 

verb precedent, 'veure'. Les altres arrels són fa; fé i f. Els 

morfemes de temps i de persona són els regulars (16) i (22), 

excepte el morfema de segona persona a 2Imp. 

'Anar' presenta l'arrel amb ~ final en les mateixes 

formes que els dos verbs precedents (baz). Les altres arrels 

són ba (2,3,6PI), bé en la 2Imp (amb marca de persona ~), i an, 

que pren les vocals temàtiques de la conjugació III (F i e) i 

les de la I, i té variació lliure entre é i t com a vocals te-

màtiques de 4,5PI, 4,5PS i 5Imp. 

'Vaig'. El verb defectiu usat com a auxiliar que té 

formes corresponents a 'anar' i que designo amb la lPI (no té 

infinitiu), només s'usa, donat el seu caràcter auxiliar en el 

perfet perifràstic, en present. Té les arrels ba~ i bara~, en 

variació lliure, per a 1, ba per a 3 i ba i bara, també en va-

riació lliure, per a les altres persones. 
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'Eixir' és un verb perfectament regular de la conju

gació IIIb, però té dues arrels alternants, is i a~. Aparent

ment, aquesta alternança sembla que hauria d'ésser tractada 

amb regla fonològica, ja que es correlaciona amb l'accent. La 

presència d'accent a l'arrel, però, també es correlaciona amb 

la presència d'una vocal temàtica o una desinència tònica (com 

que la terminació serà, en aquest cas, tònica, la regla de 

Desaccentuació eliminarà l'accent de l'arre~. I, al mateix 

temps, la presència de la vocal temàtica i la desinència tòni-

ca són determinades morfològicament. Per tant, qualsevol carac-

terització del context pot ésser apropiada. Ja que aquesta al

ternança sembla tenir la propietat de la indeterminació de la 

direcció que hem discutit més amunt, sembla més apropiat ex-

pressar-la amb una regla morfològica. 

'Estar' té les arrels astíg per a PS, IS, lPI i 2,6 

Imp i ast amb les vocals temàtiques de la conjugació l per a 

la resta de les formes. A més de morfemes de temps i persona ~, 

~ a l'Imp, té la particularitat d'estendre la vocal temàtica a 

2,3,6PI. 

'Donar' té un paradigma regular de la conj. I, però, 

a més de les formes regulars d'aquesta conjugació, presenta 

una arrel dóng en les formes que típicament presenten ~ final 

en verbs de la conjugació 11 (lPI, PS, IS, 6Imp). 

'Haver' té arrels amb alternances ja familiars ab, 

a~, aw, ~ i la vocal temàtica t a Inf i Ger (com 'soler' i 
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'valer' del grup G-3). De més a més, té arrels d'una sola vo

cal per al PI: é i i per a 1, a per a 2,3,6 i ~ per a 4,5. 

Quan s'usa la construcció 'haver de' + Inf la 1PI té l'arrel 

de 1,2,3,6PS azo Observem que les formes as, ~, an es poden 

desaccentuar i reduir a as, ~, an, però no pas a la construc

ció esmentada: amirat, però no *adamira, sinó adamira. 

'Ser' és el verb que presenta un polimorfisme més 

acusat a l'arrel i que també presenta més irregularitat pròpia, 

és a dir c~sos que no contenen les subregularitats com les dis

cutides a la secció 7. Les arrels són sig, sé, fó, ér, sóg, ét, 

só, és. Com en els verbs dels grups W-5, W-6, W-7, 'dir', 'dur', 

'veure', 'fer', no hi ha vocal temàtica a 11, per això també 

succeeix a les arrels fó, sé, só. Els morfemes de persona són 

regulars, (~a 2Imp com a molts verbs de la conj. 11), però 

trobem el morfema de persona irregular ra juntament amb el re

gular ria al C. 
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Apèndix I: Nivell perceptual de l'accent no principal en els compostos 

Resumeixo aquí un dels experiments descrits a Masca-

ró (1975). Els compostos com els exemplificats a (43) en el 

Capítol 11, grups de dos mots amb un accent secundari i mots 

simples amb un sol accent, foren utilitzats per demostrar la 

falsedat de la hipòtesi segons la qual els compostos te-

nen un accent secundari a més de l'accent principal (v., per 

exemple, Marvà (1932), 405; Fabra (1912), 193-195; Badia (1951), 

transcripcions a 100, 110,113, etc. Un punt de vista diferent, 

però, a Barnils (1933), 18-19, 28-29; v. també les transcrip

cions de compostos a Alcover i Moll (1930)). 

Una llista de 36 mots o grups que consistien en pare

lles d'homònims fou gravada en ordre aleatori i hom demanà a 

tres Subjectes
1

. d'identificar cadascun dels mots amb un de dos 

mots escrits, un el mot llegit, l'altre el seu homònim (v. (1)). 

Hom gravà quatre elements addicionals al començament, per tal 

que el subjecte practiqués abans del test efectiu. Heus aquí 

alguns exemples dels mots (o grups) gravats i de les alternati

ves en el full de resposta. Subratllo aquí la vocal el nivell 

d'accent de la qual calia determinar. 
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(1) Mot gravat Full de resposta El parell d'alternatives que apareixien en el full 

de resposta eren idèntiques fonèticament excepte, en principi, 

a. mitja nit mitja nit (miJa##ní t) 
pel que fa a la primera vocal, que tenia accent secundari (en 

mi Ja.##nít mitjanit (m!.Ja#ní t) 
grups de dos mots com 'mitja nit'), era àtona (en mots simples 

sistemes sis temes (sis##témas) com 'sistemes'), o el nivell accentual de la qual s'havia de 

sistémas sistemes (sistémas) determinar a través de l'experiment. 

hipopolar hipopolar (2;pu#pular) 
El que ens hem de preguntar, doncs, és si la vocal-

ipu#pular i popular (i##pupular) 
problema (p) és identificada amb la vocal amb accent secundari 

(S), amb la vocal àtona (A), o es percep diferent de totes 

b. Altres exemples: 
dues. En el primer cas caldrà concloure que P té accent secun-

cinc obres - si en cobres dari, en el segon que és àtona, i en el tercer cas que té un 

quins homes - quinze homes accent diferent del secundari (terciari, per exemple). 

nit estranya - ni t'estranya 

unanime - una ànima (2) dóna els resultats de l'experiment. Els estímuls 

ferro magnètic - ferromagnètic es troben agrupats d'acord amb la seva vocal i la vocal de 

bisectriu - vice-actriu l'homònim presentat com a segona alternativa. Dono el nombre 

s'ho partirà - super-tirà d'identificacions correctes i incorrectes del mot (o grup) gra-

si sents - sis-cents vat, així com el total per a parelles amb vocal amb accent se-

hipersecreció - i per secreció cundari i sense: 

un tant - untant 

super-arma - superar-me (2 ) Opcions presentades Contestes 

rodament - rudement A estímul B = identificació correc. incor. total 
presentat 

migdia - mig dia 

(p)sicometria - si cometria S P 8 1 9 

S A 10 2 12 
i per secreció - hipersecreció 

P S 8 1 9 

P A 11 21 32 

A S 11 1 12 

A P 19 14 33 
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correctes incorrectes 

l Total A, P vs. S 37 5 

(SP, SA, PS, AS) 

II Total A vs. P 30 35 

(PA, AP) 

Percentatge d'identificacions correctes: 

l 88% 

II 48% 

total 

42 

65 

Aquests són els resultats bàsics. Introduiré, però, 

una lleugera modificació. Després del test s'observà que un 
I 

element, 'un tant', que s'incloïa en el grup amb accent secun-

dari (S), podia haver esta! llegit amb ~ àtona, ja que ún es 

podia interpretar com a indefinit i com a nume ral. Si això fos 

c e rt, pertanyeria a la categoria A o P, però no a S. A conti-

nuació dono els resultats amb 'un tant' eliminat. Dono també, 

a (4), el nombre de parelles homonímiques P-A o A-P per a les 

quals els subjectes escolliren la mateixa opció (per exemple, 

si tant quan se'ls presenta 'mitja nit' c om 'mitjanit' van 

identificar-ho amb 'mitjanit'): 

(3) Opcions presentades Contestes 

A = estímul B correctes incorrectes total 

S P 8 1 9 

S A 9 O 9 

P S 8 1 9 

P A 11 21 32 

A S 9 O 9 

A P 19 14 33 
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l Total A, P vs. S 

II Total A vs. P 

correctes incorrectes total 

34 2 36 

30 35 65 

Percentatge d'identificacions correctes: 

l 94% 

II 48% 

La conclusió principal de l'experiment és que per a 

les dades que foren utilitzades hi ha únicament una distinció 

binària entre accent secundari i accent zero (és a dir, caràc

ter àton). Hi ha una distinció clara entre mots amb accent se

cundari (S) d'una banda, i mots amb accent A i P (és a dir, 

mots amb primera vocal àtona i primera vocal amb accent-probl~ 

ma) de l'altra (88% d'identificacions correctes; 94% després 

de la correcció). A més a més, els subjectes eren incapaços de 

distingir entre homònims amb "accents" A i P, la quar cosa vol 

dir, almenys des d'un punt de vista perceptual, que no hi ha 

cap diferència d'accentuació entre les dues classes de mots 

(48% d'identificacions correctes). La correcció introduïda des 

prés de l'experiment fa els resultats més clars, però és inne

cessària per a les conclusions a les quals arribem. Els mots 

de la classe P, compostos i similars, per tant no tenen percee 

tualment un accent secundari abans de l'accent principal. 

Hom podria objectar que els subjectes poden haver 

tendit a escollir una opció específica a causa d'algun altre 

factor no previst com freqüència d'ús, probabilitat d'aparèixer 
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isoladament , etc. Tal com indiquen els resultats següents, sem

bla que hi ha certa tendència a escollir la mateixa opció per 

a tots dos homònims. Però, quan s'eliminen els dos parells 

d'homònims per als quals tots tres subjectes van escollir la 

mateixa opció, el percentatge d'opcions correctes baixa només 

al 45%, la qual cosa assigna poca importància a aquest factor . 
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(4) Nombre de parelles d'estímuls amb la mateixa/diferent 

resposta (la mateixa opció escollida per a tots dos 

homònims) 

després d'eliminar 

'un tant' 

Mateixa 

19 

21 

Diferent 

13 

14 

, dir' 

Apèndix 11: Paradigmes de verbs irregulars de la conjugació II 

(SecCió 9) 

PI II PS IS F e 

dik dÉ;y <I dig i dig és di ré di ri<l 

diw s dty as dig is dig ésis di ras di rias 

diw dÉ:y <I dig i dig és di ra di ria 

di €m dÉ:y arn dig €m dig ésim di rÉ;m di ri<lm 

di Éw dÉ:y aw dig €w dig ésiw di rÉw di riaw 

diw <In dÉ;y <In dig in dig ésin di ran di rian 

Inf Ger Pa 2,5,6ImE 

di r di ént di t dig az 

dig Éw 

dig int 
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'veure' 
, dur' 

PI II PS IS F e PI II PS IS F e 

dúk dúya dúg i dug és du ré du ria bf;C bÉya bÉ2 i bay és baw ré baw ria 

dú s dúy as dúg is dug ésis du ras du rias bÉ;w s bÉY as bÉ2 is bay ésis baw ras baW rias 

dú dÚy? dúg i dug és du ra du ria bÉ:w bÉY a bÉz i bay és baw ra baw ria 

du Ém dúy arn dug ~m dug ésim du rÉ:m du riam bay Ém bÉY arn bay Ém bay ésim baw rÉm baw riam 

du Éw dúy aw dug Éw dug ésiw du r~w du riaw bay Éw bty aw bay Éw bay ésiw baw rÉ:w baw riaw 

dú an dúy an dúg in dug ésin du ran du rian bsw an bÉ:Y an btz in bay ésin baw ran baw rian 

Inf Ger Pa 2,5,6Imp Inf Ger Pa 2,5,6Imp 

dú r du ént dú t dú bÉw ra bay ént bis t bÉ\'I 

du Ém bay É:w 

dúg int bÉ2 int 
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, fer' , anar' 

PI II PS IS F e PI II PS IS F C. 

fac f~y e¡ fa~ i f és fa ré fe¡ ria bac e¡n ab~ baz i e¡n és an iré an iria 

fa s f~y as faz is f ésis fa ras fa ria s ba s an abas baz is an ésis an iras an irias 

fa ft.y a faz i f és fa ra fa ria ba an aba baz i an és a n ira an iria 

f ón f€y arn f ~m f ésim fa d:m fa riam an Ém* an abam an €m* an ésim an irÉm an iriam 

f tw ff.y aw f Éw f ésiw fa rE\'I fa riaw an EW* an abaw an ÉW* an ési\'l an ir8w an iriaw 

fa n f~y an faz in f ésin fa ran fa rian ba n an aban baz in an ésin an iran an irí an 

Inf Ger Pa 2,5,6Imp Inf Ger Pa 2,5,6Imp 

fé r fé nt fé t fé z an ar an ant an ad bé z 
*també an ém 

f Éw an EW* 
éw an 

faz int baz int 

'vaig ' (auxiliar defectiu) PI 

bac, barac 

ba s, bar as 

ba 

ba m, bar arn 

ba w, bar aw 

ba n, bar an 
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'eixir' 'estar' 

PI II PS IS F e PI II PS IS F 

." ~s u as ia is i as is as iré " iria astik as ast aba astig i astig és ast aré 

is as as ias iS is as isis as iras as irias asta s ast abas astíg is astig ésis ast aras 
. ., as ia is i as is as ira as 
~s 

iria asta ast aba astig i astig és ast ara 

as im a 1'; iam as im as isim as irEm as iriam ast €m ast abam astig tm astig ésim ast arf:m 

as iw as iaw as iw " isiw as irÉw as as iriaw ast Éw ast abaw astig tw astig ésiw ast artw 

." as ian 
. ., in as isin as iran ~s an ~s as irian asta n ast aban astig in astig ésin ast aran 

Inf Ger Pa 2,5,6Imp e Inf Ger Pa 2,5,6Imp 

as ir as int as id is ast aria ast ar ast ant ast §.d astig az 

as iw ast arias ast f:W 
." int ast aria astig ~s int 

ast aríam 

ast ariaw 

ast arian 
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'donar' 'haver' 

PI II PS IS F e 
PI II PS IS F e 

dón u, dun ab Ol dón i, dun és, dun Olré dun aríOl 
é, í, ac Olb íOl a~ í Olg és Olw ré d ,a OlW 

dó!) dÓI)g i dUl)g és 

dón dun ab Ol s dón is, dun ésis, dun aras dun arías 
a s ab iOlS az is ésis 

as 

Olg OlW ras aw rias 

dÓl'}g is dUIW ésis 
a ab ía ' v i és az ag aw ra aw ría 

dón a dun aba dón i, dun és, dun ara dun aría E m ab íam ag '8m ag ésim aw rÉm aw riam 

dÓl'}g i dUIW és 8 w ab íOlW Olg Éw Olg ésiw OlW r8w OlW riOlw 

dun Ém dun ab Ol m dun Ém, dun ésim, dun OlrÉf\l dun Olríam a n ab iOln az in ag ésin ran OlW aw riOln 

dUI)g Ém duryg ésim 

dun Éw dun abOlw dun ÉW, dun ésiw, dun arÉw dun aríaw 

dUT}g Éw dur¡g ésiw 
Inf Ger Pa 2,5,6ImE 

dón an dun ab Ol n dón in, dun ésin, dun aran dun arían ab 8r ab É:nt Olg úd 

dÓIW in dUlW ésin 

Inf Ger Pa 2,5,6Imp 

dun ar dun ant dun ad dón a 

dun {;w 

dón int, 

dÓl)g int 
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'ser' 

PI II PS IS F e 

sók ér a sig i sig és, sa ré sa ria, 

fó s fó ra 

ét s ér as sig is sig ésis, sa ras sa rías, 

fó sis fó ras 

és ér a síg i sig és, sa ra sa ría, 

fó s fó ra 

só m ér am sig sm sig ésim, sa r€m sa riam, 

fó sim fó ram 

só w ér aw sig €w sig ésiw, sa r€w sa ríaw, 

fó siw fó raw 
NOTES 

só n ér an síg in sig ésin, sa ran sa rian, 

fó sin fó ran 

Inf Ger Pa 2,5,6Imp 

sé r sé nt sig úd síg az 

sig SW 

sig int 
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Capítol I 

1 . j!'ules] "apply no more than once to each constituent, 

applying a rule to a constituent of order ~ only after 

having applied it to all constituents of order ~+1; i.e . 

beginning with the smallest constituents and proceding 

to larger and larger constituents". 

2 . Encara que aquesta formulació del cicle ha estat elabora

da per a la Fonologia, és interessant d'observar que tots 

els arguments presentats a Bach i Horn (1976) contra la 

formulació de la CCE a Chomsky (1973) queden coberts per 

la formulació que presento aquí. Tots els exemples con

sisteixen en una regla que opera en el cicle exterior i 

una altra regla que opera en el mateix cicle i utilitza 

crucialment informació introduïda per la primera. Sembla, 

doncs, lògic d'estendre la CCE tal com la presento al do

mini sintàctic també . 

3 . "Neutralization processes apply only to derived forms ... 

[A] neutralization process can apply 0nly if the input 

involves cruc ially a sequence which arises in morpheme 

combinations or through the application of phonological 

processes. .. [the Al ternation Condi tion] must be restric

ted to obligatory rules. 

4 . Altres propostes per a caracteritzar la classe de les re

gles cícliques han estat fetes a Brame (1972) i Brame 

(1974). 

215 



Capítol 11 

1 . Tal com indicaré més endavant, gairebé tots els radicals 

verbals tenen accent final. V. (5) i la discussió corres

ponent. 

2 . Hi ha alguna excepció, com les formes verbals d'haver ! ' 

as, ~, an i de ser ts, ~ (tútsf5rt, nÓsf5rt). 

3. Els tres primers elements queden sense accent, o bé amb 

ac centuació incorrecta si s'aplica la MSR en comptes de 

la MinorSR. Les formes 'Helsinki' i 'Helsinki' també es 

po den trobar, però com que 'Hèlsinki' existeix igualment 

(v. Coromines (1971), 58), per a aquests idiolectes les 

regles d'accentuació haurien de pOder accentuar el mot a 

l'antepenúltima sil.laba. Aquest és el cas de la varietat 

més "standard" que serveix de base a Wheeler (1974), si 

seguim la referència citada de Coromines. 

4. Wheeler inclou Ivl en l'inventari fonèmic. Les aa a (17) 

es redueixen posteriorment a ~ per la regla de Reducció 

Vocàlica que discutirem a la secció 6. 

5. V. Moll (1929). 
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6 . 

7 . 

8 . 

Per al caràcter àton de ~ a mal-, v. més endavant, p.191 

i més amunt, p. 49. 

V. Goldsmith (1976) per a una exposició de la teoria auto

segmental. Si estenguéssim el caràcter autosegmental als 

esquemes accentuals, l'accent, tot i essent subjacent, no 

es trobaria com a tret en les vocals sinó en una represen

tació independent (autosegmental). Aleshores podríem te

nir sufixos monosil.làbics com ik amb accentuació plana 

-cosa impossible si l'accent és un tret sobre les vocals

que després s'associaria en la derivació amb una síl.laba 

precedent. Similarment, podríem assignar el ~ufix preac

centuat '-pata', si el considerem monomorfèmic, accentua

ció esdrúixola que es traslladarà al morfema precedent un 

cop el sufix s'hi hagi associat ( 'pSicòpata', etc . l. 

Existeix tot un seguit d'altres variants per a les quals 

l'argument que presento també seria vàlid (bl, bbl, ppl 

que devia ésser la forma generalitzada abans en barceloní, 

segons el testimoni de Fabra (1912), 21). 

9. Per a alguns parlants també són excepcions mots com ruble, 

cable, i mots estrangers com Koblentz, etc. 

10. Utilitzo el terme 'semivocal' per designar els sons no 

sil.làbics emparentats amb les vocals altes l, u sense 

fer la distinció entre semivocal, semiconsonant i conso-

nant. 
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11. Per als trets [ATR] (Advanced Tongue Root) i [CP] (Cons

tricted Pharinx), v. Halle i Stevens (1969) i Perkell 

(1971), respectivament. El material fisiològic a l'abast 

(Cerdà (1972)) no resulta decisiu, d'acord amb les meves 

mesures i la meva interpretació, per a la determinació 

de l'especificació fonètica de 2 respecte a [ATR]. L'úni

ca motivació per caracteritzar-la ~ATR] s6n els processos 

fonològics que discutirem en aquesta secci6. 

12 . No entro, evidentment, en qUestions d'ortoèpia (v. Coro

mines (1971), 97) ni de determinació dels factors que han 

portat a aquesta situaci6, un dels quals, però no pas 

l'únic, ha estat la influència del castellà. El que resul

ta evident és que, almenys per a molts d'aquests mots, no 

es tracta de pronúncia a la castellana de determinats 

mots (com podem pronunciar, per exemple, [GISGp6dUbwa] 

amb U labialitzada anterior i Q, ~ oclusives), com demos

tren les vocals ~, ~, ~ que també apareixen en aquests 

mots, sin6 d'un canvi en el sistema que pot ésser analit

zat lingUísticament. V. també Badia (1973). 

13. l altres exemples, si la 2 que no alterna es fa derivar 

de Iai: vehement, Maestrat, faest6, Canaan. 

14. Podríem reunir (49a) i (49b) en una sola regla establint 

que ~, ~ es redueixen a ~, i ~, e es redueixen a ~ excep

te si van seguides de ~, però això no és crucial. Obser

vem que s'assigna [-CP] a una a "reduïda" per convenci6 
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ja que és impossible la combinació de trets *[+CP, +ATR]. 

15. Més endavant dins aquest capítol tractaré les excepcions 

lèxiques com excepcions a condicions d'estructura de mor-

femes en comptes d'excepcions a la regla (49a). 

16 . Deixo de banda la qüestió de la pèrdua de ~ final. Evi-

dentment en una pronúncia molt lenta pot arribar-se a no 

fer la semivocal, au, ói; aquesta regla, com moltes al-

tres, està subjecta a factors d'est i l de pronúncia. 

17. També podria ésser Q en la forma subjacent, ja que ó es-

18. 

devé 2 davant sufixos preaccentuats com ik per una regla 

que discutirem després en aquesta mateixa secció. 

'raonament' ha de ser en forma subjacent /raónamént/, amb 

t final esborrada per la Simplificació de Grups Consonàn-

tics, regla (28) al Capítol III. 

19 . No l'he trobada esmentada enlloc. Fabra (1912). 459 sem-

bla que hauria haver hagut d'arribar a una conclusió si-

milar. En tractar la solució antietimilògica de ~, Q. ca-

racteritza la classe d'excepcions com "voces de origen 

erudito", però a la major part dels exemples podríem jus-

tificar la presència d'un sufix derivacional, mentre que 

això no és mai el cas en els exemples que cita que no se-

gueixen aquesta tendència. 

Badia ha analitzat. especialment a Badia (1972), 
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la tendència cap a ~, ~; el fenomen que descric pot cons

tituir una altra caus a, aquesta d'ordre lingüístic >ntern, 

d'aquella tendència. 

20. Això significa que una part de la Reducció Vocàlica, la 

que té l'efecte > ~ -.~, hauria de ser de fet una l gla 

a part, no afectada per la CCE. Notem que si es formula 

com una regla independent, no l'afectarà la CCE, ja que 

no serà una regla de neutralització, i per tant no serà 

cíclica. 

21. Prescindeixo de la ~ final subjacent a 'bostonià' i del 

problema de la t de 'catedràtic'. 

22. Un exemple c rucial fóra un mot esdrúixol que acabés en 

-Vbl, que hauria d'aparèixer amb ~l, però amb V~l si se

guís un sufix preaccentuat, ja que l'assignació d'accent 

per 'la Regla IC significaria introducció d'informació 

crucial de cara a la CCE. No conec cap cas d'aquest tipus. 
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Capítol'" 

1 . La major part dels fenòmens descrits en aquest capítol es 

poden trobar a Badia (1951) (v. però la recensió de Coro

mines (1971), 245-275), i també, dins un marc generatiu, 

a Lleó (1970) i en una descripció detallada molt valuosa, 

a Wheeler (1974). En algun punt les meves dades diver

geixen de les de Wheeler. No he intentat, però, confron

tar sistemàticament la meva anàlisi i la seva. 

2 . Aquestes divergències es poden explicar fàcilment ator

gant a certes regles el caràcter d'opcionals (optatives) 

i a d'altres el caràcter d'obligatòries. L'opcionalitat, 

en aquest cas, és controlada per factors d'estil de pro

núncia. El que és important en una anàlisi com la que pr~ 

sento aquí és que el tipus de pronúncia escollit sigui 

homogeni (és a dir, no incloure en un conjunt de regles 

regles que s'apliquin en tipus de pronunciació diferent, 

sense espe cificar-ho). 

3 . En el meu idiolecte almenys, 'futbol' no té la variant 

*fudb51. 

4 . 'Bategant' substitueix el terme 'vibrant simple' l'absurd 

del qual ja remarcà Ferrater (1969). La primera referèn

cia explícita al caràcter vibrant general de la ~ implo-
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5. 

6. 

7. 

siva és Mascaró (1972), 50, 74, encara que hom pot trobar 

alguna altra referència relacionada (cito de Mascaró 

(1972»: "Ja al seu estudi de 1917 [=Barnils (1933), 89-

98] P. Barnils aportà dades experimentals que confirmen 

el caràcter vibrant en aquesta posició. Enfront d'una 

mitja de 7,0 vibracions en posició inicial i 5,9 i 5,2 en 

posició interior tònica i àtona respectivament, trobem 

una mitja de 4,8 vibracions en posició final. V. també 

Coromines (1971:95)." 

Segueixo en això les referències de la nota anterior i 

també la més recent, Wheeler (1974), 214-215~ 

'interregne' i els exemples següents són compostos i te

nen per tant # intern; v. Capítol 11, secció 8. 

[DR] agrupa a les fricatives i africades: 

cont + 

DR (delayed release) + + 

FRIC AFR OCL 

V. Chomsky i Halle (1968), 318-322. 

8. Almenys en la meva pronunciació. 

En alguns casos no indico en la transcripció la contrac

ció de ts en c. 

9. Ometo com en altres casos detalls inconcernents com ara 

la reducció de les vocals i els límits de mot. 
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10. Aquest primer element del grup podria ésser també ~, ja 

que l'oclusiva s'ensordeix a final de mot i ~ s'hi assi

mila en sonoritat. 

11. Srt és amb caiguda de ! dóna fonèticament Srés, ja que 

les regles (17) i (18) no s'apliquen. gúst és dóna, amb 

caiguda , gúzés per una regla que sonoritza les contínues 

a través de ## quan segueix una vocal; gúsc i gúsígi per 

la regla de Contracció (23). 

12 . Probablement també 'verge' - 'virginal', 'orde' - 'orde

nar'. Aquests mots no apareixen a la llista de Fabra 

(1968), perquè no alternen en alguns dialectes amb plu

rals amb ~, com els altres casos. 

13. La w apareix com a resultat de la regla de Formació de 

Semivocal discutida al Capítol Il. També existeixen les 

formes sense vocal neutra tému, etc., però en cap cas 

apareixen formes amb la ~ de l'infinitiu. 
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Cap (tol IV 

1. En particular el meu idiolecte. De tota manera coincidei

xen amb les formes més generals en barceloní, tot i que 

aquesta varietat presenta, com és lògic, un grau conside

rable de variació. La determinació d'aquestes variants i 

llur importància relativa cau fora dels objectius d'aquest 

capítol. Hi ha algunes diferències entre les meves dades 

i les de Moll (1929), recollides el 1916 i el 1920. Tam

poc no he inclòs tots els casos de formes coexistents, i 

he limitat la variació lliure a les formes coexistents 

més comunes. Val a dir també que les variacions que hom 

pogués introduir en les dades canviarien les formes sub

jacents d'alguns morfemes o llur distribució, però no 

afectarien la teoria morfològica que presento. 

Altres anàlisis del sistema verbal, a Roca Pons 

(1970) i a Wheeler (1974). 

2. L'especificació del tret de sonoritat del morfema de se

gona persona Sg. es pot determinar quan apareix en l'Im

peratiu d'alguns verbs irregulars. En aquestes formes pot 

aparèixer un pronom feble darrera el verb, i les regles 

que ensordeixen les obstruents finals i sonoritzen les 

sibilants finals davant vocal no s'apliquen, ja que reque

reixen un límit ## i la forma verbal va separada del pro

nom feble només per #. Trobem, per exemple, tíngas, però 
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tíng;:¡zu ~ 'tingue s-ho' (Però per a 'tossir' que és un 

verb regular de la conjugació IIIb que té una arrel aca

bada en ~ subjacent -cf. túsu, tusira- tenim imperatiu 

tús i túsi = 'tus-hi'). 

3. Amb l'excepció de dos verbs irregulars, 'caber' i 'saber' 

que seran discutits més endavant, a la secció 8. 

4. /dór/ i /mént/ són fonèticament dó i mén per les regles 

de Caiguda de R i Simplificació de Grups Consonàntics 

discutides al Capítol III. ~ deriva de /bl/ per la re

gla d'Ensordiment de B (Capítol 11) i Inserc~ó de ~, (re-

gla (11)). 

5 . Una observació important és que les arrels c om /fong / hau

rien d'ésser "derivades" en algun sentit per tal que la 

CCE no bloquegés l'aplicació de la regla d'Assimilació de 

Nasals. 

6. No hi ha la possibilitat d'una solució inversa, amb inser

ció de r en els c asos en què apareix aquesta consonant, 

és a dir, /pÉn/ --+ prsn, etc., ja que aleshores espera

ríem també a 'vendre' /b€n/ --+ *br€n, a 'dependre' 

/dapÉn/ ~ *d;:¡pr8n, etc. 

7. Això implica una revisió de la regla de Formació de Se-

mivocals, si el fet que no es formi la semivocal a les 

formes verbals en aquests casos no té una altra explica-
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8. 

ció; observem que en els nominals la regla s'aplica a 

través de +: (;:¡lz;:¡bra+yk). El que sí que podem dir és que 

els casos en què no s'aplica en e ls verbs són casos en 

els quals falta la vocal temàtica: 'creï' krÉ+~+i, 'lluï' 

ÀÚ+~+i, 'creo' krÉ+~+u, etc. 

Per a una anàlisi de les regles morfològiques dins un 

marc generatiu, v. Aronoff (1976). 
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Apèndix I 

1. Jo mateix vaig servir de subjecte per gravar els mqts. 

Per tant l'experiment reflecteix la meva pronúncia dels 

compostos. Una ampliació de l'experiment hauria de com

portar una extensió del nombre de subjectes emissors. 

Algunes proves que he fet en els meus cursos a la UAB, 

però, confirmen els resultats descrits. 

Haig d'agrair a C.B. (Barcelona), R.A. (Mont

blanc) i D.F. (Berga), els altres subjectes, la seva col

laboració. 
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