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RESUMEN
Aquest article té com a objectiu abordar un aspecte metodológic sovint
menystingut per la sociolingüística quantitativa laboviana. M'estie referint
al tractament, freqüen1ment deficitari, de l'an3lisi qualitativa, aixó és,
lingüística., de les variables foneticofonológiques.
En aquest sentit, el suport de la fonroca experimental esdevindrit
fonamental, tant pel que fu. a la validació empírica de les dades obtingudes,
com en la delimitació d'al·lofonies més riques i precises.
El gruix del treballl'ocupa una aproximació experimental al fenomen
conegut com a desafricament prepalatal i l'establiment de la regla variable
que se'n despren.

ABSTRACT

The prime aim of this article is to deal witb a methodological aspect,
wlúeh has often been undervalued by Labovian quantitative sociolinguisties.
1 am referrring to the poor trea1ment of the qualitative anaIysis, l. e.
linguistics ofthe phonetic-phonologic variables.
In this sense, 1 would like to say that the support of experimental
phoneties wi1l become essential, notonly for the empirie validation of the
coUected data, but also in the dernarcation of richer and more specific
allophones.

The main body of this paper is an experimental approach to the
phenomenon known as the pre-palatal deaffiication and to the presciption of
a variable rule which can be inferred from it.
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1.INTRODUCCIÓ
L'objectiu fonamental d'aquest artic1e és posar damunt de la taula una
qüestió recurrent en les revisions critiques d'alguns plantejaments teórics i
metodológics de la sociolingüística laboviana. M'estic referint a l'evident
desproporció que mostren els treballs pioners a favor d'un enfocament
quantitatiu, de vegades obsessiu. Com a conseqüencia, l'aniilisi qualitativa
dels fenómens variables estudiats se n'ha ressentit i l'esmentat desequilibri
sol fer-se evident en un tractament deficitari del vessant lingüístie. En aquest
sentit, voldria recordar que l'objecte d'estudi de la sociolingüística estricta és
la llengua: "els sociolinguistes som lingüistes" diu Turell (1995:9), encara
que de vegades l'enlluernament per la consideració deIs components social i
pragmatie, i un potent suport estadístie en el tractament de les dades deixi
en un segon pla la nostra condieió primera.
Segurament, la causa d'aquesta situació es podria trobar en la
justificació del mateix naixement del paradigma sociolingüístie com a
reacció als diversos desenvolupaments de la lingüística moderna.
Tanmateix, una via intermedia, respectuosa amb l'equilibri dels punts de
vista esmentats, aportara resultats avantatjosos i sobretot un capteniment
epistemológic més rigorós.
Conseqüent amb aquesta reivindicció d'una major atenció pels aspectes
lingüísties, el gruix del treball s'ocuparil de l'aproximaeió experimental al
fenomen conegut com a desafricament prepalatal i a l'establiment de la regla
variable que se'n desprendra.
Aquests seran, dones, els temes centrals que abordaré tan bon punt
hagi presentat, d'una manera succinta, les prineipals assumpeions del
paradigma quantitatiu.
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2. LA SOCIOLlNGÜÍSTICA QUANTITATIVAl

1.1 El model
L'estudi quantitatiu de la parla és un deis desenvolupaments més
destacats de la sociolingüística1 • Es pot resseguir en tota I'obra de W.
Labov, iniciada aIs anys seixanta. Aquest investigador passara de
I'estructuralisme al generativisme, i proposara una extensió d'aquest últim
corrent, que permeti descriure i explicar la competencia lingüística d'un
parlant-oient real i no ideal com s'havia postulat fins al moment. EIs
principis fonamentals del model quantitatiu -esquernatitzant molt- són els
següents:
- En primer lloc, alIó que des de I'estructuralisme s'anomena, ara
"variació lliure", ara "polimorfisme", des de la sociolingüística no existeix:
la variació lingüística és inherent al sistema, que es caracteritza per una
heterogeneitat no-arbitr3.ria, que pot ser ordenada i classificada. Aquesta
ordenació suposara una correlació entre la variació lingüística i variables o
factors de tipus lingüístic, social i estilístico
- En segon lIoc, és possible d'estudiar I'evolució deis canvis lingüístics
en sincronía. És aquí on apareix el concepte de temps aparent -en oposició
al temps real, que seria I'estadi diacrÓníc-. El temps aparent permetra
I'arullisi deis canvis lingüístics en curs a través de I'observació del

l Aquest model sociolingüístic ha estat denominat de mane res molt
diverses: dialectologia urbana, dialectologia social, sociolingüística
("estricta", "en sentit restringit", "própiament dita"), estudi quantitatiu
de la parla, model de regles variables, (socio)lingüística de la variació,
variacionisme i lingüística correlacional.

2 Lógicament, la sociolingüística no presenta un paradigma unitati, sinó
que ha estat objecte de diversos desenvolupaments. L'altre gran model és el
diDllmic, on destaquen les aportacions de Bailey (1973), Bickerton (1972) i
De Camp (1971).
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cornportarnent lingüístic deis diversos grups d'edat en una mateixa
comunitat de parla.

I. finahnent, l'últim apunt teóric faria referencia a la caracterització de
les variants en termes quantitatius, és a dir, a través de les probabilitats i
freqüencies d'aparició d'un detenninat tret. La formulació deis resultats
ut:ilitzara una eina, que és la regla variable, que vindria a substituir les
regles opcionals del generativisme.
2.2 Aproximació qualitativa
Les arullisis ens porten a la segmentació i delimitació de les diverses
parts d'un tot. En general, n'hi ha de dues menes: una, la que ens portaria a
la simple identificació de cada part, i una altra, que a més a més posaría
ernfasi en el nombre d'aparicions que presenta cadascuna. Aquestes dues
maneres de fer són denominades anillisis qualitativa i quantitativa,
respectivament (Moreno 1990: 109).
D'una manera genérica, es podria dir que mentre les arullisis gramaticals presenten un enfocarnent essencialment qualitatiu3, les arullisis sociolingüístiques presenten totes dues orientacions en funció del model triat: a) la
sociolingüística de Labov s'erigeix com a paradigma de l'arullisi
quantitativa; i b) l'etnografia de la comunicació, en canvi, es defineix per un
enfocament clarament qualitatiu (Saville-Troike 1982).

Com ja s'ha dit a la introducció, les revisions critiques a la
sociolingüística laboviana mostren una clara tendencia a atorgar una
situació de marginalitat al vessant qualitatiu. Tanmateix, aquesta
CODStatació s'ha d'entendre des de dues 6ptiques diferents.

3

Tot i que cada cop trobem més quantificació (De Kock 1986).

r
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Efectivament, d'una banda hom pretén que les tecniques de recollida de
dades siguin cada cop més una acció social, aixó és, l'investigador s'ha
d'inunergir en la vida i en els habits de comportament de la comunitat
investigada. Aquesta tecnica s'anomena "observació participativa" i ha estat
uti1itzada amb exit, entre d'altres, per Milroy (1980). Té l'avantatge de
minimitzar l'anomenada "paradoxa de l'observador" (Labov 1963t ja que el
llenguatge s'obté en el seu context natural.
Una altra qüestió ben diferent és la necessitat de potenciar l'an3.lisi
teórica, exhaustiva i rigorosa, del nivelllingüístic. Es tracta, en definitiva:
"de encontrar un camino común que permita compaginar los datos
cuantitativos exhaustivos y sus correlaciones paralingüísticas con las
observaciones sistemáticas sobre la estructura lingüística; es decir,
completar las investigaciones cuantitativas ad usum por medio de los
puntos de vista funcionales [... ]. Esto· se concreta y afecta, desde el
punto de vista del método, al proceso de la interpretación y aislamiento
de variables lingüísticas, y, sobre todo, a la misma concepción de las
correlaciones lingüísticosociales, puesto que la autonomía estructural
lingüística obliga, en su respeto, a plantear las cuestiones en términos
de relaciones intersistémicas y de dinamismo intrasistémico" (Villena
1988-1989:243).
1 és justament aquesta darrera qüestió la que voldria fer evident amb
l'apartat que segueix. L'autor d'aquestes ratlles ha abordat aquest terna en
diversos articles (pradilla 1996a, 1996b) i ha arribat a la conclusió que es
poden obtenir importants guanys en la descripció i explicació dels canvis
lingüístics, rni~an~t l'adopció d'un conjunt d'estrategies tendents a assolir
una comunió metodológica entre el metode experimetal en fonetica i la
sociolingüística quantitativa. Els punts essencials serien: d'una banda, el
fet que l'an3.lisi qualitativa de les variables foneticofonológiques s'enriquira
4 La finalitat principal de la investigació lingüística, segons aquest
autor, ha de ser descobrir com parla la gent quan no és observada; i,
tanmateix, aquest tipus de dades només es poden obtenir mitjan¡;ant
l'observació sistematica.
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amb la delimitació d'al.lofonies fixades amb procediments experimentals; i,
de l'altra, una qüestió al meu parer fonamental quan es treballa amb
metodes d'aniilisi rigorosos: es garantira la validació empírica de les dades
obtingudes.

3. UN ESTUDI DE CAS: EL DESAFRICAMENT PREPALATAL
INTERVOCÁLIC EN EL TORTOSÍ MERIDIONAL 5
2.1 La variable
El fenómen variable analitzat, la prepalatal sonora intervodilica, es
troba imrners en una situació de canvi lingüístico Diacrónicament, aquest
canvi és conegut amb el nom de desafricament i constitueix una tendencia
rornaruca. En el cas de
lingüística que ens ocupa -el tortosí meridional
(Gimeno 1991)-, l'esmentat procés no ha afectat les posicions inicial
absoluta i postconsonantica, peró, en canvi, actua sobre la posició
intervocaIica tant de mots procedents de -g-,-j-,-gy-,-by-,-vy-,-dy-, coro de t'c-,-d'c-,-g'n-. La variabilitat observada en diverses investigacions fa
pensar que el procés encara no s'ha acomplert, ja que les dades que tenim
provinents d'informants adults constaten una vigencia important de
solucions amb segregació de la iod [(3] que horo interpreta com un estadi
previo Fins aquí, l'evolució del fenoroen es pot seguir a través de les pautes
marcades per les investigacions en gramatica histórica i dialectología;
tanmateix, la presencia de realitzacions africades afegínl un nou element
d'arullisi. Efectivament, aquesta nova variant s'ha recollit en una alta
proporció de casos en generacions joves (Pradilla 1993), peró també es
dóna en informants adults (Gimeno 1989, Pradilla 1993) -encara que en
menor proporció i, sobretot, en mots procedents de -t'c-,-d'c-,-g'n--. En el
cas del comportament lingüístic de les generacions més joves, sembla cIar
que es traeta .d'una regressió del fenomen de desafricament, que pren

rarea

5 L'exemple que presento ha estat tractat amb exhaustivitat per l'autor
d'aquest artiele en la seva Tesi Doctoral Variació i canvi lingüístic en curs
al catala de transició nord-occidentaUvalencia, 1993.
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justament la direcció oposada6 ; peró en el cas de l'africament de gent adulta
no es pot menystenir la hipótesi que l'explicaria com un manteniment de
l'antic africament.

3.2 Tractament experimental i delimitació de les variants

2.2.1 Aspectes articulatoris deis sons fricatius i africats prepalatals
Els fricatius constitueixen un tipus de so produil per una constricció
estreta en qualsevol lloc del tracte vocal compres entre la glotis i els llavis
(Borzone 1980:73). El corrent d'aire procedent deIs puhnons ha de ser prou
fort i la constricció pr~u estreta perque es generi la fricació, aixó és, les
vibracions aleatóries de les particules d'aire dios del corrent expiratori.
Aquests sons depenen de la compressió que rep l'aire abans d'arribar a la
constricció i mentre hi esta passant. En el terreny de la fonética fisiológica
reben el nom de constrictives.
En la producció d'aquest tipus de sons, l'aire es modificanl segons la
posició de la glotis i el punt elegit per a la constricció a la cavitat bucal.
Si la glotis roman oberta, el corrent d'aire només sern audible pel punt
d'articulació, peró si els plecs glotals estan en contacte, el fricatiu
esdevindra el resultat de dues fonts de so: una, periódica, de procedencia
glotal, i, l'altra, aperiódica, originada a la cavitat supraglótica. D'aquesta
manera, mentre en la producció del so fricatiu sord l'activitat glotal és
nul.la, l'aire circula de manera continuada i ininterrompuda, si el fricatiu és
sonor presentarn un component glótic, l'aire fluinl en forma de batees tan
rnpids com la freqüéncia de vibració deis plecs glotals.
Pel que fa al paper de la cavitat bucal en la producció de les articulacions constrictives, quan l'aire hi arriba procedent deis puhnons, queda
El fet que la tendencia romanica s'inverteixi ens ha de posar a l'aguait
sobre una possible explicació basada en factors de tipus social i estilístic,
més que en factors de tipus lingüístic.
6
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concentrat en la primera de les dues cambres de ressonancia que
l'aproximació deIs órgans implicats ha confonnat. Un estret passadís
comunica aquesta primera cavrtat amb la segODa, el volum de la qual
determinara les característiques deIs fricatius cata1ans. Així, s'estableix una
gradació que va des d'una cavrtat gairebé nul.la a [f] o [v] fins al volum
maxim de
i [3l L'aire contingut a la cavrtat anterior a la constricció s'ha
anat comprimint a causa de l'elevació del dors de la llengua fins que
adquireix una velocitat moh alta a la zona d'aproximació deIs órgans.
D'aquesta manera, es formen unes turbulencies que generen el soroll
totalment aleatori que coneixem amb el nom de fricatiu, terme que
assenyala aquest fregament que percebem. En realitat, l'esmentada cavitat
anterior (de dins a fora) no actua com un veritable ressonador ja que els
seus efectes queden esmorteits per l'altra cavitat, que fa la funció
d'antiressonador7 .

rn

Unes altres qüestions a tenir en compte en el tractament bucal de la
fricació són la forma i l'area del canal constrictiu. Quan ens trobem amb un
canal que ocupa el llarg de tota la llengua, l'aire només pot sortir per la
depressió que es crea al migo Aleshores, distingirem entre el cankter
arrodonit o ovalat del canal linguopalatal, que oposara les sibilants [s] i [z]
a [J] i [3], respectivament (Thomas et alii 1986:42)8. Quan l'articulació de

mo

[3] entra en contacte amb vocals arrodonides, s'afegeix una
labialització, que suposa un augment de la cavitat labial amb la consegüent
modificació de la ressonancia.
1 acabo la caracterització fisiológica deIs sons fricatius amb la
descripció articulatOria que fa Recasens (1991 :281-282) deis prepalatals
catalans:

7 L'amUisi acústica delata aquest fet a travésd'uns buits energetics,
sobretot a les baixes freqüencies que són el reflex deIs ressonadors més
anteriors al Uoc de producció del so.

8

Anomenen els primers "sifllantes" i els segons "chuintantes".
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.. Aquesta consonant fricativa és emesa amb constricció laminoalveolar i
elevació dorsal. A diferencia de la consonant fricativa alveolar, la constricció
anterior és exclusivament laminal i més posterior (sobre la part més reculada
de la zona alveolar i potser, fins i to1, sobre la part anterior de la zona
prepalatal); amllogament a Isl i Iz!, la constricció és estreta i presenta fonna
cóncava. Durant la producció de la consonant fricativa palatal, el dors
lingual es manté elevat envers la zona palatal, i l'apex "lingual es troba
abaixat en direcció a les dents incisives inferiors."
Com és sabut, eI problema de la natura fonroca deis sons africats ha
estat molt discutit, tant en el pla de la fonroca general com en el de la
fonetica descriptiva d'algunes llengües en particuIal. Quilis (1981:257-258)
fomeix una relació deIs partidaris de les diverses tendencies que, a manera
de síntesi, serien les següents: d'una banda, tenim els investigadors que, com
Grammont, consideren africada qualsevol combinació d'una consonant
oclusiva amb una altra de fricativa; de l'altra, trobariem aquells que les
consideren oclusives l'oclusió de les quals es combinarla amb una fricació
(Hála, ChIumsky, etc.). El problema se centra a saber si són sons simples
(ChIumsky, Meillet, Hála) o compostos (Sievers, Jespersen, Tomson,
Forchamer i Grammont).
Particularment, m'adscric a la consideració de l'africat com un so
simple. Per aixo seguirem Thomas, Bouquiaux i Cloarec-Heiss (1986:8184) en la seva caracterització articulatória. Segons aquests autors, eIs sons
africats presenten una articulació complexa, que comen~ com una oclusiva
i acaba com una fricativa en el mateix lloc d'articulació. No se l'ha de
considerar com una successió de dues articulacions diferents: oclusiva +
fricativa, sinó una unitat articulatoria on els dos temps principals, la
col.locació deis organs al nivell de l'articulació i eI relaxament de la
mateixa, s'efectuen de maneres diferents. Articulatóriament reben eI nom de
semioclusives.

9 Pel que fa al vessant fonológic, el caracter monofonematic o
bifonematic deIs africats catalans és un cas paradigmatic de controversia i
disparitat de criteris.
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La comparació amb els oclusius és inevitable en la descripció del so
africat. Hi distingirem tres temps: un primer moment de tancament, que
de:finira ellloc d'articulació; un segon moment de prolongació de l'oclusió; i
un tercer moment de reobertura. És en aquest tercer ternps on s'haurn de
cercar la diferencia amb les oclusives: contranament al moment sobtat i
cipid de reobertura que exigeix l'oclusió, la lentitud i la progressió de la
desoclusió en els africats produeix, entre el tancament i l'obertura completa,
un temps d'estretiment durant el qual I'aire expulsat frega els órgans de la
cavitat bucal que es troben al nivell de l'articulació, tal com passa en els
fricatius.
Aquesta oclusió podril presentar un component periódic de procedencia
glótica que, com veurem, s'haura de tractar de forma independent a l'acció
de la glotis en la constricció que li segueix.
D'aquests aspectes caracteristics de l'articulació deis sons africats, ja
en tindré ocasió de parlar amb més detall en referir-me a les qüestions
acústiques.

2. 2. 2 Tractament acústic de la fricació
- Ellocus
Si el que es pr~ és descriure la producció fonetica en el decurs,
caldril establir la variabilitat dellocus 1o en relació al fenomen coarticulatori.
Recasens (1984) opina que determinar entitats de producció que es
corresponen amb els fenómens de la llengua de forma invariant és més aviat
l'excepció que no pas la regla. Tanmateix, pel que fa a l'espectre acústic de
les consonants fricatives, es pot dir que presenta unes caracteristiques forya
estables, i conclou que, com més acusat és el contacte dorsopalatal, més
elevada sera la resistencia consoniultica als efectes coarticulatoris.
10 Borzone (1980: 123) defineix aquest concepte com el "punto en la escala de
frecuencias en el cual comienza realmente la transición o donde
teóricamente se origina."

Sociolingüistica qualitativa i analisi quantitativa...

219

Alamon (1985) ha experimentat sobre la fricació produida per
l'emissió de sons aillats, descontextualitzats -"so de laboratori"-, amb la
finalitat de caracteritzar realitzacions estandards que li serveixin de
referencia per definir la disposició de les contextualitzacions. EIs resultats
de les comparacions deis valors numeries obtinguts presenta, com era de
suposar, una clara variabilitat, peró, alhora, ens pennet observar estructures
perfectament identificables.
Inicio, dones, aquestes anotacions acústiques de la fricació tot i
atribuint-li una invariiu1cia matisada o, dit d'una altra manera, una
tendencia a l'estabilitat.

- L'anitlisi tridimensional (3-D)
La consideració del so com un "objecte" acústic tridimensional definít
en tres pariunetres diferents: amplitud, freqüencia i temps, porta a l'establiment de tres plans d'aruilisi rnitjan~t la seva combinació (Bonavida
1979:4):
1) Pla melOdic (sonograma): freqüencia-temps.
2) Pla diniunic (oscil.lograma): amplitud-temps.
3) Pla hannonic (espectre): amplitud-freqüencia.

La renúocia metodológica al tractament numeric deis pariunetres
esmentats lirnitaril la meya exposició a la interpretació d'aquestes
impressions espectrals.
-Sonograma
El sonograma mostra la representació més complexa del so, ja que
pennet l'analisi de les superfonnes obtingudes per la contÍnua evolució de
l'espectre en el temps.
Comen~,

dones, amb l'aruilisi base d'aquesta introspecció a la
substancia fónica. La figura 1 ens mostra la representació sonognüica de la
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fricació prepaIatal segons el tret (+/- sonoritat). Tot seguit n'assajaré una
caracterització.
Una primera ulIada delata I'estructura vertical que tant el so [3] com el
soroll presenten en I'agrupació d'energia paral.Iela a l'eix freqüencial. He
cregut interessant reproduir el grilfic d'Alamon sobre el marge freqüencial
d'aquests sons per la claredat amb que es veuen distribuIdes les franges
d'acumulació energetica (vg. figura 2). Sobre la fesomia que prenen els
fonnants deis fricatius l1 , cal advertir que és modificada per la freqüencia
deis sons adjacents.
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11 Alamon (1985:23): "Aquestes dues franges més importants de
l'espectre on es mostren les maximes acumulacions d'energia del fricatiu,
poden ser anomenades, amb tota justicia, formants del fricatiu perque
contenen totes les seves característiques. Per una part són pies de rruixima
energia en certes freqüencies que han estat refor~ades pels ressonactors.
D'altra banda, determinen clarament el so fricatiu prepalatal en contrast amb
altres de diferent punt d'articulació. No obstant aixó, aquests formants no
tenen una freqüencia fixa sinó que varien segons la freqüencia deis formants
deis sons adjacents."
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11500Hz.

Segon formant
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Marques glotiques
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1:/

Fig. 2: Representació en el marge freqüencial de la fricació de les pre-palatals.

L'energia del soroll fricatiu reflectida en l'espectre s'agrupa de manera
desorganitzada en una única taca, en contrast manifest amb la periodicitat
que s'endevina en l'estructura del so, el qual, a més a més, distribueix. la
seva energia en dues franges. Observem que la franja situada a les baixes
freqüencies presenta una periodicitat més clara que la segona concentració
d'energia, cosa que fu pensar que l'activitat glótica de la laringe, moduladora
de l'aire, s'ha barrejat amb la turbulencia que produeix la fricació descrita.
Ja s'ha dit que l'aruilisi sonognüi.ca treballa amb els pa.r3.metres de
freqüencia i temps. Aixó no obstant, es pot assajar una exploració
tridimensional que doni compte de la intensitat. Efectivament, la intensitat
queda reflectida en el sonograma pel nivell visual de grisos, aixó és, alla on
és més forta les taques seran més fosques. D'altra banda, el sonógraf ens
ofereix. una altra possibilitat de representació especialment interessant per a
la delimitació de zones i subzones d'energia. M'estic referint al perfil
d'ombreig (Contour shading), que, a la manera de representacions
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cart:ogr3:fiques tridimensionals, agrupa per corbes de ruvell tots els poots
amb la mateixa intensrtat i els atorga una gradació de grisos. La figura 3
mostra l'espectre que produeix aquest tipus d'arullisi.
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Fig. 3: Perfil d'ombreig de UJ i fJJ

- Oscil.lograma
Complementariament a la identificació sonografica de la fricació sorda
i sonora, he recorregut a l'aruüisi oscil.lografica, tot i que , com ja tindrem
temps de veure, aquest tipus d'experimentació adquirira un major
protagonisrne en la caracterització deIs africats 12.
La figura 4 correspon al ta11 efectuat en una fricació intervocalica i
servira de base d'aquesta caracterització general del tractament
oscil.lognlfic de sons i soro11s fricatius prepalatals.

12 Podriem assegurar sense reserves que el tret de sonoritat ha estat el que
ha obtingut una millor identificació mitjan~ant I'aplicació d'aquesta
introspecció.
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Fig. 4: Analisi oscil'lografica de UJi f31

L'esmentat metode d'experimentació pennet l'obtenció de l'ona
complexa resultant. L'oscil.lograma representa la síntesi de tots els components de qualsevol moviment vibratori complex (Bonavida 1979:4). Segons
les característiques compartides per la multitud d'ones que confonnen l'ona
complexa -mateixa fase, mateixa forma d'ona, durada de polsos d'ona, etc.-,
aquesta tíndrit una forma periódica, semiperiódica o aperiódica.
Retornant a la figura 4, observem que la composició del soroll fricatiu
és el resultat de la suma de moltes ones de característiques aleatóries,
mentre que si el fricatiu esdevé sonor, aixó és, amb un component periódic,
rona resultant, tot i tenir característiques atzaroses, també en tíndrit de
periódiques. En definitiva, l'ona resultant del soroll fricatiu presentara una
estructura aperiódica, i la del so, semiperiódica.
Com a complement de l'oscil.lograma he treballat amb la corba
d'intensitatlamplitud. De fet, ambdues aru'llisis apareixen juntes. La línia
descrita representa l'evolució de les diferents intensitats que adquireix 1'0na
acústica.
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Les característiques deis sons a l'eix temporal presenten un comportament que no es correspon amb la intensitat homogenia. Caldra distingir UDS
rrulxims i uns mínims. Per arribar al punt rugid d'intensitat, l'evolució que
segu1ra la 1ínia sera diferent segons el so precedent i el gran de coarticulació
d'ambdues realitzacions. El mateix succeeix quan es tracta del relaxament
de la part final del so adjacent.

L'evolució de la corba en el temps es divirura en atac, sosteniment i
decaünent, segons el caritcter positiu, estable o negatiu que mostri.
Observem els resultats de la figura 5. En primer lloc, adonem-nos de la
dificultat per delimitar les fases acabades d'esmentar. En general, podríem
dir que l'atac i el decaünent en posició intervocaIica són molt lents i es
confonen amb el sosteniment -ja destacaré nous matisos en tractar els sons
africats.
¡"'I'
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Fig. 5: Analisi combinada osci¡'¡ograma-corba d'amplitud del context VFV

- Espectre O secció espectral
Aquesta modalitat d'anaIisi ha tingut un protagonisme mínim en la
recerca que ens ocupa. De totes maneres, convé assenyalar que pot ser de
gran utilitat en un treball de tipus experimental.
La secció espectral reflecteix un tall efectuat en un punt del temps
sobre l'esca1a de freqüencies, i mostra l'amplitud (en dB.) per a cadascuna
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d'elles. La successió temporal de les seccions s'anomena descomposició
rapida de Fourier o també FFT.
Les aniilisis espectrals depenen de la filtració a que se sotmet l'ona
electroacústica i del valor del marge diniunie utilitzat. Quant als filtres,
equivalen al marge -amplada de freqüeneia- que té quaIsevol pie de
l'espectre 3 dB per sota de la seva amplitud rruixima. En el cas que ens
ocupa, he treballat majoritiuiament amb un filtre de banda ampla (300 Hz).
Pel que fu. al marge diniunie, mostra la relació que hi ha entre els valors
rn3xirns i rnínirns de la magnitud electroacústica provocada per
l'enregistrarnent d'un so. És important no modificar el seu valor, ja que aixó
invalidaria la comparació deis resultats. Per aquesta raó l'he rnantingut a 30
dB (vg. figura 6).

- Caracteristiques de la fricació contextualitzada: posició intervocaIica

La introspecció acústica realitzada en el carnp de la fricació prepalatal
ha estat representada per taUs efectuats a l'espectre acústic deIs mots que
contenien aquestes reaIitzacions en posieió intervocaIica. Cal dir al respecte
que aquesta contextualització és considerada com a típica en la configuració
global deis sons i soroUs fricatius, peró, com ja he dit abans, la coartieulació
impossibilitara l'assignació d'un locus ben definit. Per tant, una deseripció
acústica completa haura de contrastar les diferents posieions de la fricació i
controlar els diferents entorns, anteriors i posteriors, en que pot donar-se.
EIs resultats obtinguts en les diferents experirnentacions reaIitzades
presenten l'antieipació del so sernivocalie aproxirnant palatal [1] al soroU i
al so prepalataI. Ara bé, mentre aquesta associació constitueix una regla
categórica (o sernicategórica) en el cas de [ll, quan es tracta de [3] ens
trobem amb una regla variable. Com veurern, la caracterització sil.lilbica no
aportara cap dada rellevant i sera en el segrnent anterior on s'haura
d'investigar la variabilitat de reaIitzacions.
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La presencia variable del nou element semivociilic dóna una nova
dimensió a l'anaIisi, que passa per la seva caracterització articulatoria i
acústica. Recasens (1991 :297) s'hi refereix de la manera següent:
"és emesa amb l'apex i lamina lingual s abaixats, aproximació del dors
lingual a la zona medio-prepalatal i vibració ininterrompuda de les cordes
vocals. Aquesta posició de la llengua fa que el dors sigui altament resistent
als efectes coarticulatoris promoguts pel context fonetic. L'aire expirat no és
turbulent, en consonancia amb l'amplada del canallinguopalatal [... ].
L'espectre acústic de la consonant aproximant és for~a analeg al de la
vocal alta anterior; un grau de constricció més considerable en el cas de la
consonant fa que FI resulti quelcom inferior, i F2 i F3 presentin una
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freqüencia lleugerament superior. Per la seva banda, les transicions
vocaIiques són anaIogues a les de qualsevol articulació palatal. "
Dit aixó, la caracterització conjunta de [13 ] posa en contacte dos sons
amb caracteristiques articulatóries i acústiques diferents. D'una banda, s'ha
de distingir l'augment de pressió que ocasiona la constricció, acumulant en
un principi l'aire en una subcavitat bucal, en contrast amb el distanciament
mitxim deIs órgans articulatoris que intervenen. en la producció del so
vociilic, cosa que provoca una cavitat de mitxim volum on l'aire no tindr:'t
cap tipus d'obstacle. De l'altra, l'estructura formimtica perfectament definida
de la semivocal deixara pas a unes agrupacions energetiques molt
difuminades dins hi. taca, semiorganitzada per la modulació glótica, que
reflecteix l'energia del so fricatiu.
Les similituds entre ambdós sonstambé són destacables ja que es
tracta de dues arnculacions prepalatals sonores, trets que, sens dubte, tenen
molt a veure amb el caricter variable del grupo
El fet que l'anticipació de [ r] generi un context vocaIic anterior a [3]
de diftong m'ha portat a considerar el possible efecte coarticulatori de la
vocal nudi sil.labic, mitjan~t l'anaIisi de les transicions. La figura 7
mostra la situació en un eix freqüencial deis dos primers formants de les
vocals cardinals (Quilis 1981:148-152).
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EIs diferents estudis que s'han efectuat sobre la interrelació entre la
freqüencia deIs fonnants i els pariunetres articulatoris han portat a les
següents conclusions13:
1) Existeix una relació directa entre l'elevació de la freqüencia del prim~
formant i l'obertura de la cavitat oral. FI és alt quan existeix una estreta
constricció de la llengua prop de la glotis i una obertura bucal amplia i
deslabialitz.ada. És baix quan l'obertura bucal és petita i existeix
labialització, o quan es produeix una constricció estreta de la llengua prop
de l'obertura bucal.
2) Existeix una relació directa entre el retrocés i l'elevació de la llengua i el
descens de la freqüencia del segon formant. F2 generalment augmenta la
seva freqüetlcia a mesura que la constricció s'avan~ en la cavitat bucal des
de la glotis, o a mesura que l'obertura labial augmenta. Com més gran sigui
la constricció lingual, més gran sera l'augment de la freqüencia de F2.
Aquest fonnant baixati la seva freqüencia a mesura que disminueix
l'obertura labial i la constricció lingual s'aproxima a la glotis.
3) Existeix una relació directa entre l'elevació freqüencial del tercer fonnant
i el descens del vel del paladar (com en la nasalització), i entre el mateix
descens de la freqüencia de F3 i l'elevació de la punta de la llengua cap a
una posició retroflexa. F3 augmenta la seva freqüencia, pero en menor grau
que F2, a mesura que la constricció avan~ des de la glotis i augmenta el
tamany i la deslabialització de l'obertura bucal. Disminueix la seva

13 Quilis (1981:148-152) presenta una síntesi deIs treballs realitzats per
DELATTRE, P. (1948) Un triangle acustique des voyelles orales du fran~ais,
The French Review, Baltimore, pp. 477-484; (1951) The physiological
interpretation of sounds spectrograms, PublicatioDS of the Modem
Language Association of America. 66, Washington, pp. 864-876;
STEVENS, K.N.i A.S. HOUSE (1955) Development of a quantitative
description of vowel articulation, Joumal of Acoustical Society of
America, 27, New York, pp. 484-493.
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freqüencia amb una obertura labial petita i si la constricció lingual
s'aproxima a la glotis.
A l'hora d'identificar la presencia-absencia de la semivocal aproximant
prepalatal, he considerat com a definidor el comportament del SegOD
fonnant, encara que de vegades la fesomia que pren el primer també ha
estat de molta utilitat.
Respecte als fonnants de[i], adonem-nos que la posició freqüencial del
segon és la més alta de totes les vocals cardinals i gairebé es podria situar a
la mateixa altura de la rncació prepalatal. Aquesta coincidencia freqüencial
cal que sigui interpretada paralJelament amb una equivalencia articulatOria,
de tal manera que podem definir [ r]. com una articulació que facilitara el
trimsit vocal-rncació.

Les combinacions voc3liques del diftong adjacent a la rncativa
prepalatal sonora mostren transicions positives de F2, explicades pel fet
anteriorment ressenyat que el segon fonnant de [i] ocupa el punt m3xim a
l'eix freqüencial. Aquesta evolució creixent sera més o menys acusada
segons el car3.cter velar o palatal de la vocal que la precedeix: mentre [e] i [
e] reflecteixen gairebé una continuilat que [a] copnvertiril. en una Ueugera
inclinació, tant [~] com [o] proporcionaran una transició notable que
arribara al seu punt m3xim a [u].
La figura 8 mostra dues representacions sonogrilfiques de mots amb
presencia-absencia de [ r]. En totes dues ocurrencies la semivocal presenta
un periode temporal estable, generalment de menor durada que el de la
vocal precedent, que es correspon amb una percepció clara. Aixó no
obstant, diversos factors -accent, velocitat d'elocució ... - fan que molt sovint
aquesta durada sigui mínima, cosa que augmenta la dificultat de percepció.
En aquests casos es pot córrer el risc de confondre-Ia amb la mateixa
transició vocal nucli sil.labic-rncació. En el cas de la investigació que ens
ocupa, s'han pres en consideració únicament les variants extremes, definides
per la presencia-absencia de [1, peró vull deixar constancia que una arullisi
experimental feta en condicions óptimes de laboratori hauria de considerar
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la possibilitat de determinar alguna realització intermedia, condicionada per
la durada del segment semÍvoci.Iic.

Fig. 8: Sonograma superior [plá3<l); sonograma inforior: [p1áí3<l)
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2.2.3 Tractament acústíc de l'africament

- Caracteristiques de l'africament contextualitzat: posició intervocalica
De les notes articulat6ries referides als sons africats (vg. 3.2.l), voldria

recordar els tres moments que descriuen l'oclusió: el contacte deIs organs,
que interromp la sortida de l'aire, la proIongació de l'oclusió i, finalment, el
moment d'obertura que, en el cas deIs africats, és lent -i no sobtat, com en
els oclusius-, cosa que produeix un estretiment en els organs que origina un
so fricatiu. També s'havia argumentat que la similitud entre aquesta
combinació de moviments articulatoris i l'articulació per separat d'oclusió +
fricació no ens havia de portar a la seva consideració composta.
Efectivament, les raons adduides són: el caracter homorgaruc, aixo és,
l'execució del moment oclusiu i del fricatiu en el mateix lloc, i la durada de
l'africat, lleugerament superior al so oclusiu ai1lat, pero notablement inferior
a la durada d'oclusió + fricació (Thomas et alii 1986:70).
El tractament acústic sera, com veurem, molt semblant al que aporta
l'anaJisi separada de l'oclusió i la fricació. Per tant, amb la intenció d'evitar
repeticions innecessiuies em centraré fonamentalment en la descripció de
l'oclusió.
La reIació acusticoarticulat6ria que s'ha establert en el tractament de la
fricació continuara tenint validesa, de tal manera que en l'aniilisi de l'africament ens fornira la informació més clara sobre la zona d'articulació.

Apuntem ara algunes dades sobre les caracteristiques que adopta
l'espectre quan es produeix l'oclusió homorgaruca que ens ocupa en relació
a les diferents aniIlisis experimentals realitzades.
L'anhlisi sonograflca (vg. figura 9) defineix un buit total d'energia,
que delimitara clarament l'oclusió de la fricació. Sera l'altura freqüencial de
la fricació la que informara del tipus d'africament realitzat. Aquest espai en
blanc és el resultat del silenci originat en el moment de contacte deIs organs
que participen en I'articulació. L'energia, per tant, sera aquí nul.la. Hi ha,
pero, un instant, quan es produeix l'explosió, que anuncia la inuninent
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obertura de l'oclusió. La traducció d'aquest moment sobre l'espectre ve
donada per una línia de maxima intensitat denominada barra d'explosió.
L'anaIisi de les seves caracteristiques -marge freqüencial, intensitat ...proporciona infonnació del tipus articulatori que acompanya la fricació. La
barra d'explosió, juntament amb el soroll fricatiu, conté la maxima intensitat
en la producció deis sonso Aquest buit energetic que s'esdevé en el
sonograma només pot ser trencat per una acumulació d'energia a les baixes
freqüencies en forma d'estries simetriques, tal com passa amb el so fricatiu,
i que és igualment resultat de I'activitat glótica.
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Fig. 9: Sonograma, osciUograma i corba d 'intensitat dreta V{d3JV i esquerra

V{tJJV

Tot i que els sonogrames obtinguts, malgrat no disposar d'uns
condicionants ideals, han estat prou satisfactoris, de vegades la
impossibilitat d'atenuar el soroll ambiental hacreat alguna dificultat
d'interpretació. Aquest soroll apareix aleshores a les baixes freqüencies de
tot el sonograma i pot confondre el no-espec~alista i, en ocasions,
I'especialista respecte a I'assignació del tret de sonoritat, sobretot de
I'oclusió.
És aquest el motiu que m'ha portat a realitzar anaIisis complementiuies
com l'oscil.lografica (vg. figura 10) . El dubte que podiem tenir abans resta
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aquí completament resolt perqué la representació de l'ona complexa rebutja
el soroll ambiental si aquest no adquireix una intensitat considerable.
D'aquesta manera, el canict:er periódic o aperiódic de l'ona queda molt ben
definit. En el cas que es tracti d'un soroll s'obtindra una línia recta sense
punts d'intensitat, que reflectira el silenci produit pel tancament sobtat de
l'articulació que ens ocupa. La barra d'explosió normalment ha d'aparéixer
amb molta més nitidesa a l'oscilJograma, ja que es tracta de l'únic punt
d'energia que conté. La poca amplitud de rona resultant en el segment
oclusiu (sonor) contrastara amb la del fricatiu.
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Fig. JO: OsciUogrames de [d3] i de [tn

Finalment, sera la corba d'intensitat (vg. figura 9) la que acabara
d'arrodonir la identificació que es pretén. En la durada de l'oclusió,
s'observa una rapidesad'atac i una brevetat en el decaünent, que es veura
encara més emfasitzada pel valor negatiu que adquireix la intensitat.
Obtindrem així una corba on el sosteniment sera mínimo Podriem rur al
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respecte que és en contacte amb el silenci de l'oclusió quan la corba deIs
fricatius presenta un atac més sobtat.
- L'afrícada prepalatal sonora: establiment de les variants
a) Durada de l'oc!usió

Diversos treballs han fet notar que la durada del segment oclusiu a les
realitzacions afrícades prepalatals apunta una variabilitat geognüica. Recasens (1991:212-213) recull aquestes observacions que, pel que fa a [d3],
síntetítzaré a contÍnuació:
1) La realítzació llarga de l'element oclusiu de l'afrícada íntervocaIica ha
estat ben posada de manifest en rossellones, mallorquí i menorquí (Lamuela
1984) i catala central (Arteaga 1908); en aquests parlars, la realització amb
oclusió curta és, segurament, moderna i deu explicar-se per factors
extralingüístics -influencia del castella. Sembla que en catala nordoccidental també sigui emesa amb oclusió llarga (Arqués 1910; Coromínes
.
1936; SchadeI1904).

2) L'afrícada amb oclusió curta sembla que predomina en algueres i, en
general, en valencia (Lamuela 1984), tot i que l'afrícada amb oclusió llarga
es dóna a zones del valencia meridional (Colomina 1985). Pel que fa al
valencia, Guirau (1979) defineix una al.lofonia del fonema Id;) en funció,
d'una banda, del grau de vibril.lació o brunziment, i, de l'altrc:l, segons el
grau de relaxació de l'oclusió. En relació al primer criteri, estableix tres
valors de relaxació, que anirien des d'una afrícada amb lleuger predomíni de
la fricació fins a un valor mi1xim de relaxació, que es correspondria
practicament amb una fricativa ~esafrícament-. Tanmateix, la
caracterització que fa l'autor del valor mitja no ens permet saber si es
refereix a un escur~ent de la durada del segment oclusiu o a un
debilitament que produiria el so aproximant [o].
En aquesta recerca, l'anitlisi d'un mostratge de substancia fónica ha
evidenciat una diversificació de realitzacions en funció d'aquest parametre.
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La necessitat, imposada per la quantificació, d'establir unes variants tipus
que donin compte del continuum infinit ens ha portat a definir-ne tres:

[<13]: variant afiicada amb una durada similar deis periodes oclusiu
i fricatiu (vg. figura ll).
[d31: variant africada amb una durada d'oclusió inferior a la del
periode fricatiu (vg. figura 12).
[d:3]: variant africada amb una durada d'oclusió superior a la del
periode fricatiu (vg. figura 13).

1.1
ji
I

Fig. JJ: Sonograma forma [d3]e

236

Fig. 12: Sonograma forma [d3]e

Fig. 13: Sonograma forma [d:3]e
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Fig. 14: Sonograma forma [d3]e

b) Relaxament de l'oclusió
L'afebliment de l'element oclusiu de l'africada sonora constitueix un
fenomen molt poc treballat. Tot i les poques noticies que en teni.m, la seva
existencia és inqüestionable.
En l'exploració previa d'aquest treball, he recollit de manera sovintejada aquesta variant amb relaxament de l'oclusió [03]. La seva presencia es
podria associar a un estadi intermedi, dins d'un procés general de lenició, o
potser a l'inrevés, dins d'una tendencia a l'africament.
La figura 14 ens mostra la representació sonogriúica d'aquesta variant.
Observem que hi ha dues parts perfectament diferenciades en la textura: la
primera, que correspon a la realització aproximant [o], presenta una
organització no atzarosa de les estries verticals, conseqüencia d'una sortida
ininterrompuda de l'aire sense fricació; la segona part correspon a l'aspecte
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tipic de [3], on la turbulencia generada per la fricació queda organitzada per
la modulació de l'aire com a resultat de I'activitat glótica.
D'altra banda, el sonograma també paIesa una diferencia cIara
d'intensitat entre els dos segrnents. Peró aquest pariunetre podr3. ser
analitzat rniIIor a les figures 15 i 16, on presentem I'aruilisi combinada
d'oscil.Iograma i corba d'intensitat de les variants amb oclusió plena i
oclusió relaxada. Observem que el contrast entre les corbes d'intensitat és
considerable: mentre la figura 15 assenyala en el moment oclusiu una
davallada d'intensitat important, característica del silenci que inicia
l'africarnent, la figura 16 mostra una corba on la davaIlada no adquireix els
vaIors rnínirns per ser tractada com a própia d'una oclusió. Tampoc no
presenta les característiques estables de la fricació intervoci1ica i caIdria
oposar-hi un atac més breu.

r

Fig. 15: OsciHograma-corba d 'intensitat V d3] V
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Fig. 16: Oscil·/ograma-corba d'intensitat V [Ü3]

c) Ensordiment de la fricació
L'ensordiment parcial d'un deis segments que componen els sons
africats prepalatals sonors ha estat assenyalat en diversos treballs com un
clar indici cap a l'apitxament prepalatal.
Salcioli (1981) i Alamon (l985) han recollit realitzacions africadcs
amb ensordiment de la fase fricativa -o de tot l'africat- en la parla de
Barcelona i de Lleida, respectivament. El primer contrasta aquestes
realitzacions amb la teoria tradicional deis sons africats, que els atribueix la
comunió del tret [+I-sonoritat] en els dos segments, i conclou que a la ciutat
de Barcelona no es donen realitzacions africades sinó agrupacions de dos
sons: un d'ocIusiu i un· altre de fricatiu. Alamon, en canvi, considera els
africats com a sons simples, pero propasa que un deis seus trets
caracteritzadors, el de [+1- sonoritat] sigui substituil pel de (+/- tensió1 14
14 Martínez Celdrán (1984:309-311): aquest autor en la seva classificació de
les consonants del castella substitueix el tret de sonoritat pel de tensió.
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Efectivament, la tensió articuIatória en la producció del SO -representada en
el sonograma pel nivell d'intensitat i en I'espectre pels valors d'amplitudpresenta el següent comportament en el segment fricatiu:
a) Si I'oclusió és [-son], la fricació presentara [+tensió] ([tJ]).
b) Si I'oclusió és [+son], la fricació mostrara [-tensió] ([<fj i [c!3]).
Des de l'óptica de la variació lingüística, amb el suport de la sonografia, els ensordiments parcials també han estat identificats per Montoya,
Pradilla i Morant-Escriva.
Montoya (1985), en el seu treball sobre I'ensordiment prepalatal a
Petrer, determina una a1.lofonia amb vuit variants organitzades en quatre
fases d'evolució:
la. [c!3]: africat prepalatal sonor i lax.
2a. [d~] [4~]
disminució progressiva de la sonoritat, des de tota la
banda que ocupa el so complet fins a un inici del moment
oclusiu.
3a. [1:3]-[t~] aparició de la tensió, que es tradueix en un augment de la
durada de tot el so i en la puja lleu d'intensitat del moment
fricatiu.
4a. [dJ]-[4J]-[tJ] la tensió fa eixamplar-se i ennegrir-se la turbulencia de la
fricació notablement.
La novetat més ressenyable respecte a l'aportació de Salcioli i Alamon
sera un nou so amb oclusió sorda i fricació sonora [1:3].
Pradilla (1993, 1996c) recull ensordiments parcials, novament del
segment fricatiu, a diverses poblacions del Baix Maestrat i s'alinea amb
Alamon per una reconsideració de la classificació deIs africats catalans que
prengui en consideració el tret [+- tensió].
Morant-Escriva (1987) treballen el fenomen de l'apitxament a la Safor
i consideren que l'ensordiment comen~ pel segment oclusiu, que a causa de
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la dificultat de mantenir la tensió articulatOria, afectara també el moment
fricatiu.
Finalment, Recasens (1991:216, 285-287) s'ha enfrontat amb el
fenomen de l'apitxament en catala i l'atribueix a dos processos:
1) El primer afectaria simultimiament l'africada prepalatal sonora i la
fricativa alveolar sorda. En aquest cas, atribueix el canvi a la influencia del
castella. Té lloc a pobles fronterers amb territoris de parla castellana
(petrer) i entre parlants de centres urbans (Barcelona) i rurals (la Safor).
2) El segon plantejaria un ensordiment gradual, no simultani, primer de
l'africada prepalatal sonora i després de la fricativa alveolar sonora. En
aquesta ocasió, el canvi sera modem i de factura autóctona.
Recasens, en aquest segon sup6sit, formula dues hip6tesis explicatives:
a) La primera s'aplicaria a pobles de frontera amb el domini apitxat i a
altres indrets del valencia. Aquesta argumentació associa el procés
d'ensordiment amb el grau elevat de paIatalitat de les consonants palatals, i
amb els requeriments articulatoris considerables sobre la formació de
l'oclusió i/o de la constricció durant la producció de les consonants africades
i/o fricatives. L'autor considera la possibilitat que mecanismes de producció
d'aquest tipus hagin motivat l'augment de nivell de pressió intraoral i la
cessació de la vibració de les cordes vocals. Segons aquesta hipótesi,
l'ensordiment de les africades s'hauria iniciat per l'element oclusiu a zones
en que les oclusives explosives són particularment tenses, i s'hauria
transmes posteriorment al període fricatiu següent.
b) La segona furia referencia als ensordiments esporarucs recollits en el
catala central i en el nord-occidental. En aquesta ocasió, la relació
s'establiria amb la durada del període oclusiu de les africades. Aixó és, un
període oclusiu de durada llarga comporta un ascens del nivell de pressió
intraoral i dificulta el pas de l'aire a través de la glotis.
En la investigació que ens ocupa també s'han recollit africats amb
ensordiment parcial, peró sempre en el període fricatiu [d~] tal com palesa
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el sonograma de la figura 17. El fet de no trobar realitza.cions en que sigui el
segment oclusiu l'ensordit, en una rona on la tendencia a l'apitxament
prepalatal només s'insinua, al meu parer és un argument prou sólid per
qüestionar la hipótesi de Recasens, que situa a l'oclusió l'inici del procés.

Fig. J 7: Sonograma me [d~]e

3.3 Formulació de la regla variable
Establertes les variants, ja estic en condicions de formular una regla
variable que serveixi de base per a la caracterització deis processos que es
pretenen descriure. Abans, pero, caldra resoldre la qüestió de la forma
subjacent de la qual es partira.
Guirau (1979: 108) ha justificat l'existencia d'un sol fonema /d:j per al
valencia, que no coneix I'oposició /d:j-I:j, adduint diverses raons:
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" > /zI i no pas al contrarí: a més a més un
Ita) diacrónicament
Iz/
estudi estructural diacrónic també ens ho confirmaría,
b) sÍllcrónica.'nent el resultat de [~] i [z], en cas d'apitxament, és
només
i no
i [S] com fóra el cas d'haver existit [z] a
l'epoca en que se'n produí l'ensordiment,

fs]

fs]

"

c) diatópicament hom pot tenir en compte la major extensió de [ z]
al País Valencia, la qual cosa constitueix una qüestió de
norma."
L'autor d'aquesta recerca hi estaría absolutament d'acord si no fos que
l'esmentat investigador atorga uns límits septentrionals al valencia que,
seguint criteris filológics, sembla que no té. És justament en el nivell
foneticofonológic on el parlar de les comarques septentrionals del País
Valencia es distancia més del valencia. 1 és també justament en l'ordre
prepalatal on aquest parlar presenta una singularitat en relació a la major
part del catala: el deSafricament intervocitlic de mots comformatge, metge,
imatge « t'c, d!c, g'n), corretja, mitja, pitjor « gy, dy, j). Per aquesta
raó, he considerat un únic fonema 13, que incloura els mots que des d'una
visió diasistemittica de la llengua presenten 131 i 1d3f.
Aclarit aquest punt, la regla prendci la següent formulació:

IV

V

Quan ens enfrontem amb fenómens fonológics complexos -com el que
ens ocupa- en que la variable presenta a l'estructura superficial més de dues
variants, es planteja la qüestió teórica de l'establiment del tipus de relació
que es dóna entre elles, aixó és, el problema de l'ordenament de les regles.
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Aquesta qüestió ha estat ampliament debatuda en la bibliografia
sociolingüística, de tal manera que s'han assenyalat diverses possibilitats de
representar sincronicament els processos (Terrell 1978:634-635, 656-665).
Tot seguit em centraré en l'exposició deIs dos principals models, que
exemplificaré amb la variable estudiada en aquesta recerca:
1) El primer model, anomenat de no-ordenació, parteix de l'existencia de
diversos processos i el parlant és qui tria:
/:J~ 13
/:J~

3

/:J~
/:J~

d3

/:J~

d..3

/:J~

d:3
d5

/:J~

Ü3

2) L'altre model sera el d'ordenació intrínseca, que té com a objectiu que
I'ordenació reflecteixi el procés historic. En aquest cas, la informació de que
es disposa permetrit plantejar, amb moltes probabilitats de no errar, un
primer grup de processos, i aventurar l'ordenació hipotetica de la resta:
(2.1)

13 --+

.

(caiguda de la iod)

3 --+ 03 d3 d..3 d:3 d'3 (africament)
(2.2)
3 --+ Ü3 (africació d'oclusió relaxada)
3 --+ 3d (
"
"
curta)
d3 --+ d..3 (
"
"
miija)
d..3--+ d:3 ( "
"Ilarga)
d:3 ~ d5 (
"amb ensordiment del segment fricatiu)
El segon model implicaria, per exemple, que el procés d'africament
s'apliqués sempre previa caiguda de la iod, o que el procés d'africació amb
l'oclusió curta només s'apliqués als casos d'africada amb l'oclusió relaxada.
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No hi ha dubte que el model d'ordenació intrínseca sembla que sigui el
més adequaten el tractament de processos diacrónics. Investigadors tan
importants com Cedergren (1973), Poplack (1979) i López Morales (1983)
l'han emprat amb exit en els seus treballs. Així i tot, ha estat objecte de
nombroses critiques per part de diversos investigadors entre els quals
destaca Terrell (1979). Aquesta autora, basant-se en els principis de la
fonología natural, carrega contra el model d'ordenació intrínseca al.legant
tres raons: a) la relació sincrónica entre els processos no ha· de reflectir,
obligatóriament, el seu procés diacrónic; b) el model ordenat suposa una
gran complexitat per a l'explicació de les dades empíriques, enfront de la
simplicitat de l'anAlisi sense ordenació; i c) el model d'ordenació intrínseca
dóna lloc a interpretacions contradictóries sobre l'aplicació de les regles
fonológiques.
En aquesta investigació, la complexitat del fenomen que s'estudia no
permet, d'entrada, establir amb seguretat una ordenació cronológica,
sobretot pel que fa als processos on intervenen realitzacions africades. Per
tant, he optat pel model de no-ordenació, cosa que obligara a establir la
cronología -si s'escau- a posteriori, segons els resultats.
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