Jesús Jiménez Martínez (Universitat de Valéncia)
Aproximació als grups de consonants
en posició final de mot en catalá
des de la Teoria de l'Optimitat'
Introducció
L'objectiu d'aquesta comunicació és doble: d'una banda, tractarem de
descriure les diferéncies en el comportament del grup -NT final de mot
entre el valenciá general i el catalá del Principat;' d'una altra, intentarem
derivar el comportament d'aquest grup mitjanÇant els mecanismes formals
que ofereix la Teoria de l'Optimitat (Optimality Theory, en anglés).
La interpretació del comportament dels grups consonántics finals en
catalá oriental ha estat molt debatuda dins de la Gramática Generativa arran
del treball pioner de Lleó (1970). Posteriorment, diversos treballs s'han
ocupat d'aquests grups, entre d'altres Mascaró (1976 i 1989), Kiparsky (1985),
González (1989), Palmada (1991), Morales (1992), Iverson (1993) i Colina
(1994). Tots aquests estudis tracten d'esbrinar quines són les causes que
permeten que cenes consonants es mantinguin a final de mot mentre que
d'altres es perden. En la major pan dels casos, hom atribueix la pérdua de la
consonant final a la seva homorganicitat amb el segment anterior. Tanmateix,
aquesta possibilitat sembla plantejar problemes perqué l'elisió de consonants
finals no sembla obeir a un únic factor, sinó que més aviat es deu, com
tractarem de demostrar, a la pressió de diverses causes.
Aquesta comunicació constará de tres seccions. En la primera secció
introduirem els conceptes básics de la Teoria de l'Optimitat. Exemplificarem
com actua aquesta teoria amb una descripció dels principis responsables de la
construcció de les sfflabes en els casos no marcats (les llengües que només
toleren salabes obertes —cv—). Mostrarem com els principis responsables de
la generació del patró no marcat poden ser violats, de manera que també es
permeten altres models salábics. Crucialment, les violacions dels principis que
generen el tipus salábic cv obeeixen al fet que són dominats per altres
principis superiora que exigeixen la seva inhibició. En la secció segona,
Agraeixo els suggeriments i els comentaris de José Ignacio Hualde, i la col•aboraci6
—inestimable i pacient— de Jordi Riera, Júlia Todolí i Pelegrí Sancho Cremades, sense
l'ajuda deis quals la redacció d'aquest anide hauria estat impossible.
Prenem les dades de Canals (Valéncia) com a representatives de la pronúncia valenciana
general; les dades del catall del Principat corresponen al barceloní.
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argumentarem a favor de desglossar els principis encarregats de la incorporació i de la no-incorporació dels segments a les codes en una série de subprincipis, amb la intenció de donar compte de les diferéncies en l'inventari
d'elements permesos en aquesta posició. En la secció tercera, mostrarem la
necessitat de prohibir la complexitat dels constituents sillábics; concretament,
introduirem restriccions del tipus NO-APÉNDIX o NO-CODA COMPLEXA. A
partir d'aquest conjunt de principis prosódics, i d'altres principis que anirem
presentant al llarg de la comunicació, explicarem el tractament que fa el
catalá del grup final -NT.
1 La Teoria de l'Optimitat
El model que utilitzarem per formalitzar les causes de l'eliminació de consonante será el de la Teoria de l'Optimitat (cfr. Prince / Smolensky 1993;
McCarthy / Prince 1993a i 19936), model que ja ha estat aplicat al catalá per
Serra (1993) i Colina (1994).
Una de les aportacions básiques de la Teoria de l'Optimitat és l'eliminació de les regles entre l'entrada i la sortida. Eliminades les regles derivacionals, l'objectiu d'aquesta teoria és obtenir els resultats fonológics finals d'una
série de principis universals, i, en cas que sigui necessari, d'algunes restriccions específiques de cada llengua. Com que els principis que intervenen en
la selecció de les possibles sortides són universals, les diferéncies entre les
diverses llengües
fins i tot entre dialectes de la mateixa llengua— a l'hora
de seleccionar una sortida per a una determinada entrada no podran ser
provocades per l'existéncia de principis diferents en cada llengua (óbviament,
les Ilengües poden tenir diferents restriccions especifiques, pera la proliferació
d'aquestes s'ha de reduir al máxim sempre que els resultats es puguin predir
a partir de l'actuació de principis universals). Les diferéncies són provocades
pel fet que cada llengua dóna prioritat a uns principis sobre d'altres; és a dir,
per a la Teoria de l'Optimitat els principis que s'apliquen a la selecció de
candidats estan ordenats segons una jerarquia i aquesta ordenació pot diferir
d'una llengua a una altra. D'acord amb aixa, els principis que ocupen una
posició superior a la jerarquia no es poden violar —o millor, és preferible que
no siguin violats—, mentre que els principis que ocupen posicions inferiors
en la jerarquia són violables sempre que la seva violació sigui requerida per
satisfer un principi superior. Dit breument, la gramática generad una série
—potencialment infinita— de candidats per a una determinada entrada.
Aquests candidats seran avaluats per la jerarquia de principis, i la sortida sed
el candidat que millor satisfaci la jerarquia de restriccions de cada llengua. Les
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divergencies que s'observen en el tractament d'una mateixa seqüencia en les
diferents llengües provenen, per tant, d'una distinta ordenació deis principis
que intervenen en la selecció deis possibles resultats (candidats) i no —com
s'esdevenia en l'enfocament clássic— de l'actuació de regles diferents.
Exemplificarem com funcionen els mecanismes de la teoria a partir de la
sillabificació de seqüencies. En la teoria generativa clássica, l'estructura
s•lábica s'obtenia per mitjá de l'aplicació d'un conjunt de regles a la representació subjacent. Com que el tipus sillábic cv és considerat el patró menys
marcat en fonologia, els algoritmes de sillabificació comunament acceptats
basteixen primerament una síllaba oberta i, només en cas que sigui necessari,
adjunten els segments sobrants com a codes. Amb aquesta ordenació de regles
s'obtenien els resultats adients. El problema que presenten els sistemes amb
regles no és empíric, sinó més aviat teóric: els algoritmes de (la) garanteixen
que en el cas no marcat hi haurá només síllabes obertes segons l'esquema
CV.CV i no síllabes que segueixin l'esquema VC.VC (lb); ara bé, no es justifica
per qué aquesta segona possibilitat és bandejada en favor de la primera de manera universal, malgrat que, tal i com estan formulades, la complexitat de totes dues opcions és equivalent.
(la) Formeu síllabes segons l'esquema CV. Afegiu els elements restants com a codes de les
síllabes ja formades.
(lb) Formeu siflabes segons l'esquema vC. Afegiu els elements restants com a obertures de les
síllabes ja formades.

La Teoria de l'Optimitat tracta de subsanar aquesta mancarna explicativa
fent derivar els resultats finals d'un conjunt de principis universals i no d'una
serie de regles particulars. La manca de marcatge es deu a l'actuació de dues
restriccions que operen interlingüísticament: OBERTURA (ONSET, en anglés) i
NO-CODA, de les quals donem la versió de Prince / Smolensky (1993).
(2) ONSET
Syllables must have onsets
NO-CODA
Syllables must not have a coda
(Prince / Smolensky 1993: 85)

L'existencia d'aquestes dues restriccions assegura que la millor
cació d'una seqüéncia com ara kama sigui ka.ma (indiquem amb un punt les
fronteres sillábiques). Com es pot veure al quadre de restriccions (constraint
tableau, en anglés) de (3), el candidat óptim respecta totes dues restriccions,
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mentre que d'altres candidats possibles les violen. Cada violació d'un principi
és marcada amb un asterisc,
El signe [!] a la dreta d'un asterisc indica que
aqueixa violació és responsable de la no-idoneitat d'aqueix candidat enfront
d'altres candidats. Amb el signe
al costat d'un candidat assenyalem que
aqueix candidat és el millor. Els candidats són avaluats paral• elament per a
cada principi; així, quan un candidat viola un principi superior en l'escala que
un altre no viola, aquest darrer és seleccionat com a óptim; fins i tot en el cas
que aquest darrer candidat violi més principis inferiors que el primer, la
teoria el seleccionará perqué l'altre candidat viola principis superiors en la
jerarquia. El fet que aquests principis inferiors ja no compten en la selecció
de candidats s'indica ombrejant les caselles que els corresponen (cfr. [6]). Als
quadres de restriccions separem amb una línia de punts les restriccions
l'ordenació de les quals no ha estat provada, i amb una línia en contínua les
restriccions que ocupen una posició diferent en la jerarquia, és a dir, una línia
en negreta entre dues restriccions indica que la restricció de l'esquerra és
superior a la de la dreta.
Entrada: /kama/

(3)
Candidata

OBERTURA

*CODA

'E

,q2

'ka.ma
kam.a

Ara bé, dins de la llista de possibles candidats n'hi ha almenys dos que
no violen cap deis dos requisits anteriors: < ka >.ma (ka. <ma>, o, fins i tot,
<ka.ma>) i ka.ma. q O. En el primer cas, alguna de les síllabes queda sense
sillabificar. Aquest fet, assenyalat amb els paréntesis angulars, implica que
aquests segments no són incorporats a la realització fonética, d'acord amb la
convenció generalment acceptada que tots els elements que apareixen superficialment són llicenciats per algun component prosódic (la síFlaba o la paraula
fonológica).
En el segon cas, una sí •laba epentética s'afegeix a la seqiiIncia. Aquest
fenomen s'assenyala amb un quadrat, E, que simbolitza una posició de
l'esquelet buida de trets, que es reomplirá posteriorment amb els trets
2

Utilitzem dues vegades el signe [!] en aquest cas, perque, en no estar ordenats els principis,
no podem saber quina de les dues violacions és l'encarregada de descartar el candidat (3b).
Una solució per evitar aquesta redundáncia és unir els principis que encara no han estat
ordenats: cfr. (9).
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redundants corresponents (en catalá, una /t/ o una /e/-/a/ depenent de la
posició sillábica on s'afegeixi).
Com que tots dos candidats són impossibles en catalá, han de ser considerats inferiors al resultat completament sillabificat ka.ma. Cap de les dues
restriccions fins ara introduides ens serveix per discriminar quin dels candidats és preferible; per tant, necessitem noves restriccions per donar compte de
l'elecció realitzada. Una de les restriccions opera contra la introducció de
material no present a l'entrada (OMPLIU, en anglés FILL), i l'altra actua contra
la pérdua de material present a l'entrada (INTEGREU, en anglés PARSE).
Donem novament la versió d'aquests principis proposada a Prince / Smolensky (1993):
PARSE
Underlying segments must be parsed into syllable structure
FILL
Syllable positions must be filled with underlying segments
(Prince / Smolensky 1993: 85).

(4)

Atés que ka.ma satisfá els quatre principis presentats fins ara, aquesta
solució será sempre preferible a la introducció de material epentétic (que viola
omPuu) o a la supressió de material subjacent (que viola INTEGREU). Indiquem aquest fet a la taula (5), on les restriccions es presenten cense ordenar,
ja que encara no hem demostrat empíricament l'existéncia de cap jerarquia
entre elles.
Entrada: /kama/

5)
Candidats

.
OBERTURA :

*CODA

.
:

INTEGREU

.
:

OMPLIU

'1-ka.ma
1.1

ka.< ma >

1***

<ka.ma >
ka.ma. E El

:
1

1,E
.:

:

Fins ara, hem tractat una seqüéncia que permet sillabificacions que
satisfacin totes les restriccions alhora. Qué passa amb una seqüéncia com ara
gat? Evidentment, en aquest cas no és possible satisfer NO-CODA, OMPLIU i
INTEGREU alhora. Hi haurá —com a mínim— tres solucions, la tria de les
quals depén de la jerarquia que establim entre tots tres principis. El resultat
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del catalá general seria [gát], amb una violació de NO-CODA. Com que els dos
resultats que satisfarien NO-CODA són bandejats (/ga <t> / i /ga.t0/), hom
dedueix que dins de la gramática del catalá les violacions de NO-CODA són
menys greus que les d'INTEGREU i OMPLIU, és a dir, que aquests dos principis
se situen més amunt que NO-CODA a la jerarquia (relació que representem
amb el signe > >; una coma entre dos principis indica que no ha estat
demostrada cap ordenació entre ells: OMPLIU, INTEGREU > > NO-CODA). A
(6) mostrem com aquesta ordenació preveu que /gat/ sigui triat com el
candidat óptim.3
Jerarquia: OMPLIU, INTEGREU > > *CODA

(6)

Entrada: /gat/
Candidats

OMPLIU

•
•
•
•

INTEGREU

*CODA

(6a) 'rgat
ht

ga < t >
ga.tE]

2 L'análisi del przncipi

INTEGREU

Tal com ha estat formulat anteriorment, el principi INTEGREU preveu que
tots els trets que apareixen a la representació subjacent siguin presents al
resultat final. Lógicament, aquesta situació és molt lluny de la realitat, perqué
el catalá, tot i permetre segments en les codes, no llicencia qualsevol segment
en aquesta posició. Per exemple, les obstruents sonores (/b, d, g, y, z, 3-d3/)
no apareixen superficialment en posició de coda.4
La Teoria de l'Optimitat permet d'expressar aquestes diferIncies per mitjá
de la jerarquia de principis. Unicament necessitem establir l'ordre existent
entre el principi que exigeix la integració d'un determinat tret (INTEGREUJ
respecte del principi NO-CODA.
Per formalitzar els trets segmentals, adoptem un model en el qual els
trets apareixen ordenats geométricament, de tal forma que aquells trets que es
comporten de manera idéntica o semblant apareixen sota un mateix node.
3

Contráriament, si INTEGREU fos dominat per NO-CODA, el resultat seria /ga<t >/, i si ho
fos OMPLIU, obtindríem /ga.to/.

4

Excepte quan precedeixen una consonant sonora.
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Així, podem agrupar, básicament, el node Arrel, els trets Laringals ([a sonor])
i els trets Supralaringis (Manera i Punt d'Articulació), com es representa a
(7a) i exemplifiquem a (7b) amb /k/.5
X
Arrel
LSL
[asonor]

PA Manera
Ikl
X
Arrel

LSL
[-sonar]

Dorsal [-comino]

A cadascun d'aquests elements li correspondrá una restricció que demani
la seva integració en l'estructura prosódica i, consegüentment, la seva aparició
en la realització fonética. Per tant, tindrem una familia de restriccions del
tipus INTEGREU:
(8) INTEGREU:
INTEGREU-ARREL (I„): Integreu totes les unitats temporals presents a l'entrada.
INTEGREU-[a sonor] (4,0„.,1).
INTEGREU-MANERA
INTEGREU-PUNT D'ARTICULACIÓ

Del resultat en catalá d'una seqüéncia com ara /kaz/ se'n dedueix que
tota la familia de restriccions domina NO-CODA, excepte INTEGREU-[a sonor],
ja que [+ sonor] és l'únic element subjacent no present a la sortida. Ara bé, si
no desglossem també el principi NO-CODA en una familia de subprincipis,

5

Són possibles altres distincions, pera per al nostre objectiu en aquest apartat és suficient
amb la distinció d'aquestes entitats.
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aquest principi no ens servirá per a discernir entre els candidats (9a) i (9b),
com es pot comprovar al quadre provisional de (9):
Jerarquia:

(9)

'Mn' Ip A

> > *

CODA > >

Entrada: /kaz/
Candidats

I„

I PA

"CODA

1,,onor,

kaz
(9c) ka< z>

Tal com está formulat el principi NO-CODA, no ens permet triar entre
(9a) i (9b), perque tant el candidat (9a) com el candidat (9b) violen aquest
principi. Encara més, la teoria preveu que si dos candidats empaten en les
violacions —o en la satisfacció— d'una restricció, la restricció inferior s'encarregará de decidir entre els candidats. Aleshores, contráriament al que assenyalen les dades, el candidat (9b) hauria de ser triat com a millor per tal com
viola NO-CODA —igual que (9a)—, peró satisfá el principi inferior INTEGREU[a sonor]. Clarament, ens trobem davant d'una prova empírica a favor de
desglossar NO-CODA en una familia de subprincipis que permetin donar
compte d'aquests fenómens. La idea fonamental és que s'ha de penalitzar el
llicenciament a les codes dels diferents trets segmentals que s'hi poden trobar.
Aleshores, en comptes del principi NO-CODA, hauríem de tenir una serie de
restriccions del tipus —1/ (CODA, a), és a dir, «les codes no 'licencien a», on
a =Arre', Manera, Punt d'Articulació o [a sonor]. En el cas del catalá,
necessitaríem que —5/(CODA, [a sonor]) dominés INTEGREU-[a sonor], i que
la resta de restriccions (que mantenim com a NO-CODA) fossin dominades
pels principis de la familia INTEGREU corresponents. Així les coses, amb
—l/(CODA, [a sonor]) dominant INTEGREU-[a sonor], el candidat (10a) és
preferible al candidat (10b) perqué satisfá el principi superior —v'(CODA,
[a sonor]) —independentment que després violi INTEGREU-[a sonor]—.6

6

La redticció deis principis a series bináries impedeix que es pugui establir directament
Pordenació entre dos principis que afecten trets diferents, per tal com no existeix cap punt
d'intersecció en la seva actuació. Només la presencia d'un principi que se situés entre tots
dos ens permetria situar-los en diferents punts de la jerarquía.
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(10)

Jerarquía: Ix, 'Mn, ' PA , *CODA > > —V(CODA, [sonorD,
Entrada: /kaz/

Candidats

{1,, 'Mn, IpA,}

—V ifsonD

*CODA

kas<r,oni,
"kaz
(10c) ka<z>

A partir de les codes simples no podem extreure més arguments a favor
de l'ordenació interna de les tres restriccions de la familia INTEGREU restants.
Posteriorment veurem que, si més no en alguns dialectes del catalá, hi ha
arguments a favor de collocar INTEGREU-ARREL en un lloc més baix a la
jerarquia que la resta de principis de la família INTEGREU.
3 Els grups finals de consonants
3.1
En aquesta secció volem donar compte del comportament deis grups de dues
consonants a final de mot en catalá. En moltes llengües existeix una restricció
contra les seqüéncies de més d'una consonant a final de mot: quan es troben
en aquesta situació, o bé eliminen una de les consonants (violant INTEGREU
en alguna de les seves modalitats), o bé afegeixen una vocal epentética
(violant omPuu). La situació del catalá és molt complexa en aquest punt, ja
que els diversos grups finals de morfema es comporten de manera molt
diferenciada. La segona de dues consonants finals es pot incorporar en catalá
a la jerarquia prosódica i, conseqüentment, a la realització fonética sota
l'actuació de cenes condicions.
La condició fonamental que actua sobre la incorporació de seqüéncies de
dues consonants a la jerarquia prosódica té a veure amb el grau de sonicitat
d'aquestes consonants. En catalá, Wheeler (1987) estableix la següent jerarquia
pel que respecta a la sonicitat dels segments; hi falten les vocals, que, lógicament, ocuparien l'extrem dret:
(11)

Oclusiva-fricativa-nasal-semivocal-líquida (Wheeler 1987: 97).
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El catalá només permet llicenciar dins de la mateixa rima salábica
seqüéncies de consonants amb valors decreixents en l'escala de sonicitat. Si es
tracta de dues obstruents amb un grau de sonicitat igual (/apt/) o de dues
consonants amb valors decreixents en l'escala de sonicitat (/pobl/, /sedz/), la
solució consisteix a afegir una vocal epentética (/apte/, /sedze/, /poble/).
Aquest comportament ha estat descrit diverses vegades en estudis anteriors
(cfr. Wheeler 1987; Mascaró 1989). Colina (1994) n'ofereix una explicació
satisfactória des del marc teóric de la Teoria de l'Optimitat. En catalá les
restriccions de la família INTEGREU no poden dominar OMPLIU, 7 perqué
aleshores en tots els casos en qué de vegades es perd un element (per exemple, en els grups de nasal més consonant oclusiva) hom hauria d'inserir una
vocal epentética. Ara bé, existeix una altra restricció, SONICITAT (12), que té
a veure amb el grau de sonicitat deis segments a les codes:
(12)

SONORITY: Sonority must be decreasing in the Coda (Colina 1994).

Aquesta restricció domina OMPLIU, i és responsable de l'epéntesi.
L'ordenació que Colina proposa per al catalá oriental és INTEGREU-PA,
SONICITAT > > OMPLIU-NUCLI > > INTEGREU-ARREL. L'ordenació entre els
dos principis de la familia INTEGREU es basa en el comportament deis grups
de nasal més oclusiva, que comentarem posteriorment. Amb l'ordenació
proposada, Colina (1994) deriva els resultats adients per a un mot com ara
/apt/. El candidat (13a) és seleccionat, tot i afegir una vocal epentética, ja que
satisfá principis superiors que violen els candidata alternatius: el candidat
(13b) viola la condició sobre la sonicitat dels segments presents a les codes;
(13c), en no integrar la /t/, deixa sense integrar els trets que li corresponen,
violant d'aquesta manera INTEGREU-PA:

L'algueres sembla diferir de la resta de dialectes en aquest aspecte: en aquest dialecte, per tal
d'incorporar les consonants finals és possible recórrer, almenys en determinats estils, a
l'epéntesi (cfr. Recasens 1991). Aquest comportament indica que en aquesta varietat del
catalá INTEGREU i NO-CODA es troben en un nivell superior a OMPLIU en la jerarquia de
principis.
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Jerarquia: IPA , SONICITAT > > OMPLIU > >

(13)

Entrada: /apt/
Candidats

I PA

SONICITAT

OMPLIU I

'w-ap.t111
apt
(13c) ap <t >

Considerem qué s'esdevé amb un morfema com ara /ark/. A diferéncia
de /apt/, la seqülncia /rk/ respecta la condició sobre la sonicitat de les codes.
Aleshores, com que es tracta d'una seqüéncia no homorgánica, l'única manera
de garantir que tots els punts d'articulació s'integrin a la jerarquia és incorporar tots els segments, malgrat la violació d'un altre principi, NO-CODA. La
violació d'aquest principi (de fet, com argumentarem a continuació, d'un
principi semblant que actua contra els apéndixs) és provocada per la necessitat de satisfer un principi superior en l'escala, INTEGREU-PA. Com s'esdevenia
anteriorment (cfr. [13D, els candidata que no integren tots els trets subjacents,
(14b, c i d), són rebutjats en favor del candidat que integra totalment els
trets, (14a). L'afegitó d'una vocal epentética no és possible en aquest cas,
perqué el candidat (14a) respecta la condició sobre la sonicitat de les codes,
aleshores, és preferible la violació —doble— del principi "CODA abans que no
violar el principi superior OMPLIU-NUCLI.
Jerarquia: /PA, SONICITAT » OMPLIU > > *CODA,

(14)

1x

Entrada: /ark/
Candidats

I PA

SONICITAT

OMPLIU I

(14a) ark
a < rk>
a<r>k

A!

ar <k>

A'

ar.k q

A!

''CODA

Ix

236

Jesús Jiménez Martínez

3.2
El comportament deis grups finals de nasal més una altra consonant és el que
resulta més dificil de sistematitzar, per tal com hi ha molta variació respecte
del seu tractament. Básicament, la situació general és que el valenciá permet
les seqüéncies del tipus NC quan es troben a final d'enunciat (Vaig al punt) o
quan la segona consonant pot resillabificar-se com a obertura de la següent
paraula (Punt alt); per contra, el catalá del Principat elimina la segona
consonant en tots els casos ([pun]), tret que la segona consonant estigui
especificada com a contínua (fons, triornl). Quan la darrera consonant és una
velar, sol conservar-se més freqüentment que no pas si és una labial o una
coronal; Mascaró (1989) atribueix aquest comportament a l'actuació del
Principi de Preservació d'Estructura.' La situació canvia completament si la
segona consonant —oclusiva— és seguida per una paraula que comenci per
consonant: en aquest cas, les solucions del valenciá i del catalá coincideixen
a eliminar la segona consonant de la seqüéncia; és a dir, hom obté com a
resultat /pun < t > #C.../. 9 Tot seguit repassem les explicacions d'aquests
fenómens que s'han proposat en la bibliografia recent.

3.2.1
Mascaró (1989) proposa un tractament de la pérdua d'oclusives finals basat en
una série de regles i principis. Segons Mascaró, la clau es troba a establir una
representació subespecificada deis mots que contenen aquests grups, amb una
nasal no especificada quant a Punt d'Articulació i amb una unitat de l'esquelet buida de trets al lloc de l'oclusiva: els trets melódics de l'oclusiva es
trobarien sense associar a cap deis segments de la coda.

e

9

Prescindim del grup /nk/ en la resta de l'article, perque és molt diferent deis altres grups
homorgánics. De fet, el comportament d'aquest grup no difereix gaire del comportament
deis grups de consonants heterorgánics.
Crucialment, la segona de dues consonants d'aquells grups que es conserven en tots els
dialectes del catalá (per exemple, /ark/, /forn/) s'elideix regularment quan la paraula
segient comenta per consonant (cfr. ar<k > poderós, for < n > tancat). Obviament, aixó
indica que el responsable de l'elisió d'aquestes consonants ha de ser diferent del principi
responsable de l'elisió de la segona consonant deis grups -NC del catalá central. Com
veurem posteriorment, es tracta d'un principi que requereix que les síliabes es trobin
adjacents les unes a les altres, principi que impedeix l'existencia d'apendixs a l'interior d'un
grup fonológic.
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Posteriorment, una regla lligará els trets melódics amb la nasal i amb la
unitat de l'esquelet buida de trets. Aquesta segona operació es veu restringida
per l'acció d'un principi que actua contra les seqüéncies homorgániques en les
rimes:
(7) Rhyme consonants cannot be homorganic (Mascaró 1989: 34).

Morales (1992) indica com a principal problema d'aquesta análisi el fet
que no explica per qué el procés de reducció de grups consonántics es troba
restringit als casos de nasal més oclusiva, mentre que no afecta altres seqüéncies homorgániques (cfr. triomf, fons, forn, pols, curs). Es podria argumentar,
com Morales assenyala, que la simplificació afecta en tots els casos seqüéncies
de consonants que tenen com a segon element una oclusiva. Peró, en aquest
cas, «it is not clear what the relation is between homorganicity and the fact
that only stops can be deleted» (Morales 1992: 10). Per solucionar aquest
problema, Morales proposa que la simplificació és una conseqüéncia de
l'aplicació de l'Obligatory Contour Principie (OCP), que requereix que els
autosegments idéntics en una mateixa tira siguin fusionats (en anglés, merged).
Les seqüéncies que se simplifiquen són ilnicament aquelles en les quals els
autosegments de les dues consonants han estat lligats per l'OCP. D'aquesta
manera, la segona consonant no afegeix informació nova (és a dir, tots els
seus trets melódics són recuperables), i es pot eliminar. L'eliminació de
consonants finals seria, per tant, una conseqüéncia de l'actuació de l'OCP.
Aquesta mateixa idea és adoptada per Colina (1994), que atribueix l'eliminació de consonants a l'actuació d'un principi que prohibeix que dos segments
comparteixin punt d'articulació a les codes:
NO SHARED PLACE: Stops in the coda must have their own place mode, which
cannot be shared by any other segment (Colina 1994: 14).
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La restricció anterior, combinada amb altres principis, sembla donar els
resultats correctes en els grups de nasal més oclusiva, peró planteja diferents
problemes teórics.
Primerament, la formulació d'una restricció contra les seqüéncies
homorgániques a les codes contrasta amb la tendéncia general d'altres llengües, que permeten seqüéncies homorgániques —molt més simples estructuralment—, pera no permeten seqüéncies amb diferents punts d'articulad&
Aquest comportament anómal del catalá —si hom l'atribueix únicament a la
coaparició de trets segmentals— ja havia estat assenyalat en Iverson (1993).
Per a Iverson,
Catalan [en no permetre seqüéncies homorgániques; J. J. M.] emerges as just the reverse of
other languages with place of articulation constraints on the syllabic incorporation of
consonants clusters. For example, in Diola Fogny (Sapir 1965), clusters may occur at the
end of the word just in case they are homorganic, but in heterorganic clusters the second
consonant is deleted. [...] If Id> (cf. also Goldsmith, 1990) is right that the relevan place of
articulation constraint on consonant clusters has to do with the licensing of appropiate
phonological features in the syllable coda, then any language which permits word-final
heterorganic clusters (two place specifications) should also allow homorganic clusters (one
place specification). The fact that Catalan contradicts this implication suggests that other
factors are in play in the determination of its surface syllabification (Iverson 1993: 258-259).

Iverson, seguint González (1989), assenyala com a responsable de l'elisió de
les consonants la fortalesa del lligam sintáctic entre la paraula que conté el
grup final i la paraula següent:
At a major syntactic constituent break, as between NP and VP in el camp ifkám]) és
the
field is ...', cluster simplification indeed is essentially obligatory. But it is opcional when the
association between constituents is tighter, as within NPs like el carnp ifitámpl / [káml)
espanyol 'the Spanish field', el pont ap¿mt] / [pon]) alt `the tall bridge', and so on. Wordfinal prevocalic clusters syllabify entirely within the coda at the end of a major syntactic
phrase, in other words, but optionally split between the coda of one syllable and the onset
of another when they are internal to the phrase. This syllabification must be postlexical
because it is sensitive to constituent categories larger than the word, the maximum domain
of the purely lexical component (Iverson 1993: 259).

Aquesta interpretació potser serveixi per a les dades estudiades per González
(1989), que Iverson (1993) recull, peró no serveix per a les varietats que estem
estudiant. En barceloní, l'elisió de consonants ha d'actuar en el nivell de la
paraula fonológica —o, més aviat, del grup clític—, perqué la segona consonant es perd independentment que sigui al final d'una frase sintáctica major
o que hi hagi una vocal a l'obertura de la següent paraula del Sintagma
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Fonológic. Així, doncs, en elidir-se al nivell léxic, la pérdua de consonants no
pot atribuir-se de cap manera al lligam existent entre la paraula que conté el
grup de consonants i la paraula següent. En valenciá —no cal dir-ho—, aquest
Iligam no influeix tampoc en el comportament de la segona consonant, que
es conserva en tots dos casos.
Segonament, l'explicació esbossada en Morales (1992) i en Colina (1994)
no explica per qué la restricció contra les seqüéncies homorgániques actua
només sobre les consonants quan es troben a la coda de la mateixa salaba, i
no actua quan es troben en síllabes diferents (cfr. campet, puntet). El problema de l'análisi rau en el fet que es combinen dues restriccions amb idéntica
importáncia —una restricció contra els trets idéntics a les codes i una altra
contra les seqüéncies de consonants a les codes—, cap de les quals és capas de
justificar l'elisió de la segona consonant: la primera, perqué les seqüéncies
homorgániques no es redueixen quan es distribueixen entre dues s•abes; la
segona, perqué les seqüéncies heterorgániques no es redueixen ni tan sois
quan ocupen la posició de coda. Ara bé, que aquestes restriccions no es
manifestin en alguns casos no vol dir que no siguin presents en la gramática
del catalá. Precisament una de les virtuts de la Teoria de l'Optimitat és que
permet resoldre casos com aquest, en qué un principi de vegades es fa palés i
d'altres s'inhibeix. Haurem de perfilar, doncs, en quins principis s'ha de
desglossar el principi contra els trets idéntics a les codes (NO-SHARED FEATURes) perqué sigui més efectiu i menys marcat alhora.
El primer que hem de fer és posar una cena distáncia entre les dades
empíriques i els principis que les motiven, ja que moltes vegades les dades no
són més que un reflex indirecte dels principis que hi subjauen. Contráriament
al que podria semblar, ni el fet que en catalá es redueixin els grups homorgánics implica que existeixi un principi contra aquesta mena de grups ni
del fet que en catalá es conservin els grups heterorgánics se n'ha de deduir
necessáriament que no existeixi un principi contra la incorporació de dues
consonants a les codes. Suposem, doncs, que en catalá, com en moltes altres
llengües, actua un principi contra la incorporació de dues consonants a les
codes. L'existéncia d'un principi d'aquesta mena explicaria per qué es redueixen els grups homorgánics. Que aquest principi s'inhibeixi, quan es tracta
d'un grup heterorgánic, palera segurament que un principi superior demana
la seva violació. Com assenyala Colina (1994), la responsabilitat de la conservació de les consonants heterorgániques recau sobre el principi INTEGREU
o, més concretament, sobre els principis INTEGREU-PA i INTEGREU-MANERA.
Aquests dos darrers principis dominen el principi que prohibeix que hi hagi
dues consonants a la coda, cosa que explica que es conservin les seqüéncies
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amb diferents especificacions per a Manera (cfr. triomf, fons) o per a Punt
d'Articulació (cfr. arc, serp), peró no les seqüéncies amb especificacions
idéntiques (cfr. camp, punt). Amb aquests principis establim els resultats
adients en seqüéncies homorgániques i heterorgániques. La següent pregunta
que ens hem de formular és si necessitem un principi addicional contra les
seqüéncies idéntiques a les codes; la resposta és, óbviament, no: primerament,
perqué un principi que combina dues restriccions resulta forra complex;
segonament, perqué si actua únicament sobre els trets segmentals no hi ha
cap raó que motivi que només afecti les seqüéncies de les codes; i, finalment,
perqué l'única prova empírica que hom podria adduir en favor seu —que les
codes heterorgániques s'han de conservar— es justifica per l'actuació dels
principis de la familia INTEGREU. En definitiva, prescindirem de la restricció
contra les seqüéncies homorgániques a les codes, perqué resulta molt marcada
i és fins i tot redundant amb els principis independentment motivats de la
familia INTEGREU.
Recapitulant el que hem vist fins ara, sembla ciar que la conservació i
l'elisió de la segona consonant obeeixen a alguna restricció contra l'eliminació
de trets no recuperables. Aquesta restricció pot ser, igual que hem vist
anteriorment amb les codes simples, INTEGREU, en les seves diferents
modalitats. L'elisió de consonants, tanmateix, no és provocada per la simple
existéncia de dues consonants idéntiques, comportament que resultaria
excessivament marcat, sinó per l'actuació d'alguna restricció prosódica,
segurament de la mena de NO-CODA. Tot seguit, tractarem de perfilar quin
principi és el responsable de la pérdua de consonants a les codes.

3.2.2
L'efecte principal de l'eliminació de la segona consonant en les codes és evitar
la formació d'una coda complexa. Es podria argüir, per tant, que el principi
responsable d'aquesta operació hauria d'actuar contra les codes complexes.
Podríem formular aquest principi, si més no, de dues maneres diferents: o bé
com un principi que actués contra la formació de codes complexes (18a, 19a),
o bé com un principi que actués contra l'adjunció d'una segona consonant
com a apéndix de la coda sillábica, sense tenir en compte de moment el
constituent al qual s'adjunta (186, 19b).
(18a)

NO-CODA COMPLEXA
No és possible construir una coda amb dues posicions temporals.
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(18b)

NO-APÉNDIX
No és possible adjuntar nous segments a una coda.

Obertt
fr-aCoda
1%
p

Obertura

u

Nucli

pu

n

Coda
n

t

Aptndix

t

Les restriccions (18a) i (18b) produeixen, en principi, els mateixos
resultats. Examinades detingudament, peró, arribem a la conclusió que només
una d'elles deriva els resultats adients. ComenÇarem mostrant com el principi
NO-CODA COMPLEXA sembla preveure el comportament deis grups de
consonants en valenciá i en catalá; demostrarem a continuació que es tracta
d'un principi massa potent, que prediu resultats incorrectes en d'altres casos.
Per donar els resultats desitjats, NO-CODA COMPLEXA hauria de ser
dominat en el catalá del Principat per INTEGREU-PA i per INTEGREUMANERA, peró hauria de dominar al mateix temps INTEGREU-ARREL. El
resultat d'aquesta escala de domináncies seria que els grups heterorgánics
serien integrats a l'estructura prosódica (violant el principi inferior NO-CODA
COMPLEXA). Les possibles alternatives (l'elisió d'alguna de les consonants)
comporten la pérdua deis trets segmentals que s'hi associaven (206). Lógicament, aquesta pérdua viola un principi superior en l'escala de principis
—INTEGREU-PA i, de vegades, també INTEGREU-MANERA— i ha de ser
bandejada en favor de la conservació de totes dues consonants (20a). En el cas
d'un grup homorgánic del tipus NC —amb idéntiques especificacions per a
Manera—, l'elisió de la segona consonant es pot realitzar sense violar INTEGREU-PA i INTEGREU-MANERA, perqué el segment que queda reté aquestes
especificacions. Aleshores, entre integrar els dos segments (20c) i elidir el
segon (20d) es prefereix aquesta darrera alternativa, tot i que violi el principi
INTEGREU-ARREL (crucialment dominat per NO-CODA COMPLEXA).
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Jerarquia per al catalá oriental: 4, IMn > > * CODA COMPLEXA > >
Entrades: /ark/, /punt/

Les dades del valenciá s'explicarien pel fet que en aquest dialecte INTEen el cas de /punt/,
tot i que els trets melódics siguin integrats per la nasal, el node Arrel de la
consonant ha de ser integrat també, violant el principi de rang inferior NOGREU-ARREL dominaria NO-CODA COMPLEXA. Aleshores,

CODA COMPLEXA (21c):
Jerarquia per al valencia: Ip„, I Mn > > Ix > > "CODA COMPLEXA''
Entrades: /ark/, /punt/
Candidats

IpA

IMn

IX

"CODA COMP

'ark
ar<k>
‘3-punt
pun <t >
Aparentment, dones, la inclusió del principi NO-CODA COMPLEXA deriva
els resultats desitjats. De tota manera, hi ha una série de dades que aconsellen
fer responsable de l'elisió NO-APÉNDIX, un principi menys potent que NOCODA COMPLEXA. Les dades a qué ens referim obliguen a ordenar NO-CODA
COMPLEXA per damunt i per sota d'iNTEGREu-ARREL, paradoxa que indica
que ens trobem davant de la necessitat de postular dos principis de diferent

10

L'ordenació entre {Ipx, Im„} i I X en valencia será demostrada més endavant.
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abast. Hem dit fins ara que la segona consonant d'un grup homorgánic es
manté sempre en valenciá; ara bé, quan aquesta consonant és seguida per una
paraula que també comenta per consonant, és elidida regularment: per
exemple, Estan al davant, Camp obert, enfront de Vaig davan < t> de tu,
Cam <p> tancat o el mateix Enfron <t> de. Aquesta situació es documenta
també amb els grups heterorgánics, que es redueixen a la primera de les dues
consonants quan precedeixen una consonant, tant en catalá oriental com en
catalá occidental: cfr. Arc obert, enfront d'A r < c> tancat. Tenint en compte
que la reducció de consonants ocorre quan es troben dues consonants en la
posició de coda, ens trobaríem davant d'una paradoxa: en valenciá, hauríem
d'ordenar NO-CODA COMPLEXA per sota d'INTEGREU-ARREL a nivell léxic,
per poder conservar la segona consonant quan és possible resillabificar la com
a obertura, i a nivell postléxic, quan es troba a la fi del Sintagma Fonológic;
al mateix temps, hauria de ser a un nivell superior en la jerarquia per poder
eliminar les codes complexes a l'interior de les seqüéncies postléxiques. En
catalá del Principat, ens trobaríem amb una situació semblant: el principi NOCODA COMPLEXA, crucialment violat a nivell léxic —i a la fi d'un Sintagma
Fonológic— per mantenir les especificacions de punt d'articulació i de manera
en grups heterorgánics, seria invocat per eliminar aquestes mateixes consonants a l'interior de les seqüéncies postléxiques.
Les contradiccions que acabem de mostrar indiquen clarament que
necessitem un altre principi, diferent de NO-CODA COMPLEXA, per eliminar
els grups de consonants homorgániques en catalá oriental, i que hem de
reservar NO-CODA COMPLEXA per evitar la integració deis grups de consonants a nivell postléxic. Com que la segona de dues consonants no es pot
integrar a la coda en la jerarquia prosódica, perqué aleshores violaria NOCODA COMPLEXA i hauria de ser eliminada, el principi responsable de l'elisió
de segones consonants a nivell léxic hauria d'actuar contra la integració de les
segones consonants amb un estatus prosódic especial. Aquest estatus prosódic
especial únicament es mantindria a final d'un domini prosódic —el Mot, el
Grup Clític o el Sintagma Fonológic—, com explicarem més endavant en
tractar els grups de consonants a dins del Sintagma Fonológic. Podríem
formular aquest principi com una estipulació contra els apéndixs, en els
termes que hem indicat anteriorment a (18b) i que repetim a (22) per major
comoditat del lector:
(22)

NO-APÉNDIX
No és possible adjuntar nous segments a una coda.
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Tal com está formulat, peró, el principi NO-APÉNDIX no especifica en
quin domini prosódic actua. Si ens fixem en dues seqüéncies del tipus
am <b> Marc i amb ella, de l'eliminació de la b de la primera seqüéncia no
se'n pot encarregar NO-APÉNDIX, perqué, com mostra la seqüéncia amb ella,
aquesta restricció no actua abans de la incorporació deis clítics a la jerarquia
prosódica. Els principis responsables de l'eliminació de la b en am <b> Marc
han de ser els mateixos principis que s'encarreguen de reduir els grups de
consonants que es troben en seqüéncies postléxiques. Per tant, NO-APÉNDIX
no té com a domini mínim la paraula fonológica, sinó el grup clític. Hauríem
d'especificar, doncs, que en catalá del Principat no és possible ajuntar una
segona consonant a les codes en el nivell del grup clític. Aquesta estipulació
permetria salvar les segones consonants salabificades com a obertures a dins
del grup clític (cfr. amb ell, dient-ho), i permetria eliminar la resta de codes
complexes (cfr. Vaig al cam<p>). L'efecte immediat de l'eliminació de
consonants homorgániques per l'acció de NO-APÉNDIX és que totes aquestes
paraules acaben formalment en una salaba travada amb una consonant com
a máxim, és a dir, el resultat de la seva existéncia és la coincidéncia del final
del grup clític amb una salaba. Per tant, podem rescriure la restricció anterior
contra els apéndixs com un principi que s'encarrega de fer coincidir el límit
dret d'un grup clític amb una salaba. Com que les síllabes no poden tenir
codes complexes, (23) equival totalment a (22).
(23)

ALINEEU (Grup Clític, D, a, D)
Feu coincidir el límit dret del grup clític amb el límit dret d'una síllaba.

Els resultats de (23) són idéntics als que predeia la restricció NO-CODA
com es pot comprovar a (24) i (25). El seu camp d'acció és,
tanmateix, molt més reduit, i permet que la restricció NO-CODA COMPLEXA,
combinada amb altres restriccions prosódiques, elimini les seqüéncies de
consonants a dins del Sintagma Fonológic, com veurem en el següent apartat.
COMPLEXA,
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> > '`APÉNDIX (—ALINEEU (Grup

Entrades: /ark/, /punt/

Jerarquia per al valencia:

IPA, 'Mn >

> IX

> > " APÉNDIX

Entrades: /ark/, /punt/

3.2.3
Un deis aspectes que encara no hem considerat és el tractament deis grups de
consonants a dins del Sintagma Fonológic. Podríem definir un principi semblant a (23), que obligaria a fer coincidir el límit dret d'un Sintagma Fonológic amb el límit dret d'una síllaba:
(26)

ALINEEU (SF, D, a, D)
Feu coincidir el límit dret d'un Sintagma Fonológic amb el límit dret d'una síllaba.

En les dues varietats del catalá que estem considerant no hi ha cap
motivació per ordenar aquest principi respecte d'ALINEEU (Grup Clític, D, u, D).
L'únic que és clar és que ALINEEU (SF, D, a, D) no es troba en una posició
superior a ALINEEU (Grup Clític, D, cr, D), perqué aleshores esperaríem que les
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consonants que es trobessin al final del SF s'eliminessin amb més freqüéncia
que les que es troben a la fi d'un Grup Clític. És a dir, contráriament al que
indiquen les dades, la reducció d'un grup al final del SF (El vent arden <t>)
hauria de sovintejar més que no pas la reducció del mateix grup a l'interior
del SF (El ven <t> ardent). Així les coses, com que el principi ALINEEU (Grup
Clític, D, a, D) inclou en el seu domini d'acció els casos en qué hauria d'actuar
ALINEEU (SF, D, a, D), aquest darrer principi esdevé invisible pel Teorema de
Panini;" els resultats en posició final de SF seran, doncs, els mateixos que
esperaríem en posició final d'un Grup Clític.
El que resulta més interessant és el comportament dels grups de consonants quan es troben entre dos mots en el Sintagma Fonológic. En el quadre
(27) mostrem els resultats corresponents al valenciá i al catalá oriental en
aquest cas. A les columnes de l'esquerra indiquem si es tracta de grups
heterorgánics o homorgánics, i si el següent mot comenta per vocal o per
consonant:
(27)

Heterorgánic

Homorgánic

Catalá oriental

Valencia

+Vocal

/ar.kalt/

/ar.kalt/

+Consonant

/ar. < k> beX/

/ar. < k> beX/

+Vocal

/pu.n <t > alt/

/pun.talt/

+Consonant

/pun. < t > beX/

/pun. < t > beÁ/

Convé subratllar la coincidencia d'eliminar els apéndixs quan la paraula
següent comenta per consonant en totes dues varietats, fins i tot quan es
tracta de seqüéncies heterorgániques. No és l'única ocasió en qué coincideixen: com ja havíem assenyalat, quan a dins del Grup Clític trobem seqüéncies
de consonants, la solució general és també simplificar-les: per exemple,
/dien < t > .1i/. La nostra feina consistirá ara a esbrinar quins són els principis
responsables de l'elisió de consonants en aquests casos. Ni el principi NOAPÉNDIX —sigui quin sigui el seu domini— ni el principi NO-CODA COM11

El Teorema de Panini ha estat reformulat com a Condici6 d'Altrament (en anglés, Elsewhere
Condition [Kiparsky 1973D. Segons aquest teorema, quan dues restriccions entren en
conflicte, s'aplica la més específica de les dues; en el nostre cas, ALINEEU (Grup Clític, D,
a, D).
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PLEXA poden

ser responsables de l'elisió d'aquestes consonants: si no existís
cap altre principi, les consonants serien integrades a l'estructura prosódica pel
llicenciador secundari Apéndix, exactament com s'esdevenia quan els aplecs
consonántics es trobaven en posició final de mot. Sembla, doncs, que ens
trobem davant d'un altre principi, situat en la jerarquia en una posició
superior als principia de la familia INTEGREU que provoquen la violació de
NO-APÉNDIX.

Com que les seqüéncies de dues consonants tampoc no són permeses a
dins del mot, podríem pensar que el responsable de l'elisió fos un principi
que demanés la coincidéncia entre el final d'una salaba i un element moraic:'2
ALINEEU (a, D, D)
Feu coincidir la part dreta d'una salaba amb un element moraic.

L'efecte de la restricció (28) seria la impossibilitat d'adjuntar apéndixs a
les síllabes. El problema principal és que, si aquest principi fos el responsable
de la manca de seqüéncies de dues consonants a dins d'un domini prosódic,
no podria haver-hi tampoc apéndixs al final d'aquest domini, ja que les
síllabes finals també serien afectades per aquest mateix principi.
Hem de buscar, per tant, un altre principi que impedeixi que una segona
consonant se sillabifiqui com a apéndix només a l'interior d'un domini
prosódic. McCarthy / Prince (19936) estudien diferents efectes d'alineament
entre categories prosódiques i morfológiques. Un d'aquests s'encarrega de
determinar que només són possibles els apéndixs en els extrems d'un domini
prosódic. Concretament es tracta d'una restricció que exigeix que les síllabes
siguin adjacents a dins d'un domini prosódic (McCarthy / Prince 1993b: 18).
ALINEEU (a, E, a, D)
Feu coincidir el límit esquerre d'una sillaba amb el límit dret d'una altra.

Els efectes de (29) són ben fácils de deduir: si el límit esquerre de cada
sínaba ha de coincidir amb el límit dret d'una altra, aixó implica que entre
totes dues no es podran trobar consonants sillabificades com a apéndixs.
Com que la segona consonant dels grups tampoc no es pot sillabificar com a
coda —per l'acció de NO-CODA COMPLEXA—, no es podrá integrar a la
jerarquia prosódica, i, per tant, no es realitzará fonéticament. Així les coses,
será preferible violar les restriccions de la familia INTEGREU, abans que no
12

Suposem que les consonants que s'adjunten com a apéndixs no compten com a consonants
moraiques.
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incomplir les restriccions NO-CODA COMPLEXA i ALINEEU (a, E, a, D), tal com
es pot veure als quadres de restriccions —simplificats— de (30):
(30)

Jerarquia: *CODA COMPLEXA, ALINEEU (a, E, a, D) > > INTEGREU

30a)

Entrada: /ark oblik/

Candidats

*CODA COMP.

1

ALIN. (a, E, a, D)

(IPA, Imn}

,.-ar.ko.blik

a.r<k>o.bIlk
(30b)

,E!

Entrada: /ark bes(/

La restricció ALINEEU (a, E, a, D) no és pertinent en els límits del domini
prosódic més extern, perqué en aquest cas ja no hi ha sí •abes per adjuntar.
D'aquesta manera, en ser irrellevant el principi ALINEEU (a, E, a, D), podrem
trobar apéndixs en els margen del domini prosódic. Amb aquesta opció
satisfem INTEGREU i violem el principi inferior NO-APÉNDIX:
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Jerarquia: *CODA COMPLEXA, ALINEEU
"APÉNDIX

(31)
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(a, E, a,

>>

I,,,„} > >

Entrada: /un gran ark/
Candidats

.CODA COMP.

AL (o, E, a, D)

{1 , A, Im.}

*APÉNDIX

'3"un.gra.nark

un.gra.nar < k >

3.2.3.1
L'estudi deis grups de consonants a dins del Sintagma Fonológic ens obliga a
plantejar-nos una qüestió que, altrament, podria haver passat desapercebuda.
En el quadre (24), vam demostrar que el responsable de l'elisió de consonants
a la fi del Grup Clític en catalá oriental era el principi ALINEEU (Grup Clític, D,
u, D). Considerem, pera, qué és el que passa amb un Sintagma Fonológic com
ara el president itrab /el president árab/. Els tres principis que determinen en
catalá la sillabificació final d'aquesta seqüéncia són OMPLIU, OBERTURA i
ALINEEU (Grup Clític, D, a, D).
En tot el catalá OMPLIU domina

OBERTURA. Si no fos així, en tots els
casos en qué ens trobem amb una síllaba sense obertura s'hauria d'introduir
una consonant epentética per satisfer OBERTURA. Aquesta possibilitat és
descartada, com es pot comprovar amb el mot /indi/ a (32a). Com que l'altra
possibilitat que permetria satisfer OBERTURA, l'eliminació de la vocal inicial
(32b), és bandejada igualment, podem concloure que INTEGREU —o potser
només alguna de les seves modalitats— també ha de dominar el principi
OBERTURA. Així les coses, el candidat óptim ha de ser (32c), que només viola
el principi inferior OBERTURA:
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(32)

Jerarquia: INTEGREU, OMPLIU > > OBERTURA
Entrada: /irsdi/

Candidats

INTEGREU

OMPLIU

OBERTURA

Din.di
< in >di
(32c)

Dins del Sintagma Fonológic existeix la possibilitat que la consonant fina
d'una paraula pugui constituir-se en obertura de la primera si•laba de la
paraula següent (cfr. mot alt /mo.talt/). D'aquesta manera, com es pot
observar a (33a), satisfem OBERTURA, peró violem el principi ALINEEU (Crup
Clític, D, a, D); com que (33a) és el candidat idoni, podem concloure que
l'ordenació entre aquests principis és OBERTURA > > ALINEEU (Grup Clític, D,
a, D). Els dos candidats alineats són descartats: (33b), perqué viola OBERTURA,
i (33c), perque viola el principi superior OMPLIU:
Jerarquía: OMPLIU > > OBERTURA > > ALINEEU (Grup Clític, D, a, D)

(33)

Entrada: /mot alt/
Candidats

OMPLIU

OBERTURA

ALIN. (Gr. CL, D, o, D)

mo.talt
mot.alt

NI

(33c) mot. EJ alt

Amb una seqüencia com ara mot alt no existeix cap problema. Peró, qué
passa amb la seqüencia punt alt, que conté un mot acabat en dues consonante? Evidentment, si considerem que només hi ha un domini de sillabificació, el Sintagma Fonológic, el principi ALINEEU (Grup Clític, D, a, D) no pot
ser el responsable de l'elisió de la consonant de punt en catalá oriental,
perqué, com es pot comprovar a (34), els dos candidats principals violen
ALINEEU (Grup Clític, D, a, D) en el mateix grau:
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Entrada: /punt alt/

(34)
Candidats

ALINEEU (Grup Clític, D, a, D)

pun.talt
pu.n < t > alt

,I.

Per solucionar casos com aquests ens veiem obligats a postular l'existéncia de diversos dominis prosódics (la Paraula Prosódica, el Grup Clític, el
Sintagma Fonológic, etc.). Així, a l'entrada de el punt alt tindríem /[el
punt]Gra[alt]Grals,/. McCarthy / Prince (1993a: 24) assenyalen que cada
domini o nivell constitueix una mini-fonologia separada —de vegades, fins i
tot amb una jerarquia diferent de principis—, exactament igual que en la
Fonologia Léxica, basada en regles. D'aquesta manera,
Each level selects the candidate form that best satisfies its parochial constraint hierarchy;
the winning candidate is fully interpreted by filling in empty moras or incomplete rootnodes and by erasing unparsed material. This interpreted representation then becomes the
input, the underlying representation, for the next level in the derivation (McCarthy /
Prince 1993a: 24-25).

És a dir, en una seqüéncia com ara /[[el punt]Gra]„/, la fonologia del catalá
triará primerament les sortides per als nivells inferiors. Així, el candidat /[[el
pun <t > ]Gra[al <t >]Grals,/ será seleccionat com a candidat óptim en el
domini clític. Interpretada completament, aquesta representació esdevindrá
l'entrada per al següent nivell, on ja no apareixeran les consonants no
integrades a la jerarquia prosódica en el nivell anterior (cfr. 35). Les dues
opcions de (34) ni tan sols arriben a plantejar-se en catalá oriental, perqué les
consonants homorgániques que impedeixen l'alineament en el nivell deis
Grups Clítics són esborrades abans d'arribar al Sintagma Fonológic. En
aquest darrer nivell, el candidat seleccionat viola ALINEEU (Grup Clític, D, a, D),
peró satisfá OBERTURA i OMPLIU, exactament igual com s'esdevenia anteriorment a (33).
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(35)

Jerarquia: OMPLIU > > OBERTURA > > ALINEEU (Grup Clític, D,

a, D)

Entrada: /pun alt/
OMPLIU

Candidats

OBERTURA

IALIN (Gr. Cl., D, a, D)

(35a) ',"pu.nalt
pun.alt
pun. q alt

En definitiva, el reconeixement de diferente nivells ens permet justificar
per qué el candidat (35a) és el millor, malgrat que el candidat /el.pun.talt/
violi en la mateixa mida el principi ALINEEU (Grup Clític, D, a, D). No és
aquesta ni de bon tros l'única aplicació d'aquests nivells, ja que molts altres
aspectes, com ara la determinació deis accents secundaris, es relacionen
directament amb els dominis prosódics que establim.

3.2.4
Fins ara, hem donat per descomptat que en valenciá general tots els principis
de la família INTEGREU dominen NO-APÉNDIX, cosa que explica la conservació de les seqüéncies de consonants en aquesta varietat. Aixó no vol dir que
en valenciá tots els principis de la família INTEGREU es trobin en el mateix
esglaó de la jerarquia i que no hi hagi diferéncies entre ells. Ben al contrari,
de la mateixa manera que en catalá, els principis INTEGREU-MANERA i
INTEGREU-PA ocupen una posició superior a INTEGREU-ARREL en la jerarquia.
Com anteriorment, la prova de l'ordenació entre els tres principis ens la
proporciona la interposició d'un altre principi. En valenciá general, els grups
de consonants homorgániques es redueixen regularment en una altra situació,
a banda de les ja mencionades: quan els segueix el morfema de plural / + z/.
Oferim a (36a) els resultats per a seqüéncies homorgániques i a (36b) els
resultats per a seqüéncies heterorgániques:
/ven<t>z/, /kan<p>z/
/arkz/, /serpz/

Podem derivar aquests resultats d'un principi que estableixi la impossibilitat de tenir apéndixs seguits del morfema / + z/. D'aquesta manera, per
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obtenir els resultats desitjats haurem de desglossar els principis de la familia
INTEGREU en valenciá en els mateixos dos grups que ho vam fer en catalá
oriental. Així, del fet que NO-APÉNDIX+/z/ domini INTEGREU-ARREL, es
derivará que les seqüéncies homorgániques es redueixin; i del fet que NOAPÉNDix + /z/ sigui dominat pels altres dos principis de la familia INTEGREU
es derivará que les seqüéncies de consonants heterorgániques no es redueixin,
com es pot comprovar a (37):
(37)

Jerarquia per al valenciá: IPA , Im, > > 'APÉNDIX+/z/ > >
Entrades: /ark +

/punt + z/

3.3
Hi ha un punt addicional que convé aclarir a propósit del comportament del
grup final /rk/. Ja hem observat al llag d'aquesta comunicació que, quan
aquest grup precedeix una paraula que comenci per consonant, la /k/ es perd.
La generalització que s'obté a partir d'altres grups semblants quan es troben
en la mateixa circumstáncia és que sempre es perd la segona consonant,
consonant que, altrament, s'hauria de sillabificar com un apéndix. Ara bé,
aquesta generalització descriptiva no té cap poder explicatiu, perqué si s'elidís
la primera de les consonants, la segona seria (licenciada per la coda, i no pel
llicenciador secundari apéndix. D'aquesta manera, tant el candidat (38a) com
el candidat (38b) respectarien ALINEEU (a, E, a, D) i, com que empaten en la
violació dels principis inferiors, no hi hauria cap justificació per triar-ne un
deis dos:
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Jerarquia: I PA , I Mn > > ALINEEU (a, E,

(38)

a, D) > > Ix

Entrada: /ark./
Candidats

{IpA, I,,,„,}

ALIN. (a, E, a, D)

Ix

a< r>k#C
ar<k > #C

"

Per tant, no podem atribuir l'elisió de les segones consonants al seu
carácter d'apéndixs. Tenim, com a mínim, dues possibilitats que podrien
justificar l'elisió de la segona consonant:
La primera possibilitat és que l'element elidit sigui el que constitueix una
coda pitjor, i que l'optimitat de les codes sigui mesurada en funció de la
sonicitat deis segments (Si A és més sonor que B, aleshores A te, > >
Bco<h). D'aquesta manera, com que en la seqüéncia Coda+ Apéndix, els
segments sempre segueixen un ordre decreixent en l'escala de sonicitat,
hom garantiria que l'element salvaguardat fos sempre el primer.
La segona possibilitat consisteix a dir que, a l'hora d'elidir un segment, es
prefereix mantenir aquell que millor conservi la integritat dels morfemes
(cfr. Kenstowicz 1993; Colina 1994). Aleshores, entre l'opció /ar < k > /
i l'opció /a < r > k/ sempre es preferirá la primera perqué és un subconjunt de segments adjacents del morfema.
A primera vista, todes dues opcions són idéntiques, i, si més no pel que
respecta a les seqüéncies que estem considerant, no existeixen arguments que
facin preferible l'una o l'altra. Hi ha, peró, un argument que sembla indicar
que el principi responsable de la idoneitat de /ar < k > / és INTEGRITAT DELS
MORFEMES. Si una consonant constitueix una coda millor que una altra, la
primera haurá de ser seleccionada en tots els casos. D'aquesta manera, hom
prediu que, igual com tenim car < n > salada quan aquests mots són dues
paraules diferents, en el compost carnsalada hom hauria de tenir car < n > salada. Aquesta predicció xoca amb la pronúncia actual d'aquest mot, ca < r > nsalada, on s'elimina la /r/. Lógicament, com que es tracta d'una sola paraula,
les dues possibles elisions violen el principi INTEGRITAT DELS MORFEMES en
la mateixa mida i, per tant, hem de considerar que /n/ constitueix una coda
millor que /r/. En definitiva, hem de concloure que el principi que determi-
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na la consonant elidida en seqüéncies com ara /ark tankat/ o /forn tankat/
ha de ser INTEGRITAT DELS MORFEMES i que no hi té res a veure el grau de
sonicitat de les consonants implicades.

4 Conclusió
En definitiva, hem mostrat que les diferencies en el tractament deis grups de
consonants entre el catalá oriental i el valenciá es poden reduir a l'existencia
d'una diferent ordenació entre alguns principis. Concretament, les jerarquies
que hem establert són les següents:
(39)
Catalá oriental:

Valencia:

NO-CODA COMPLEXA,

NO-CODA COMPLEXA,

ALINEEU (a, E, a, D)

ALINEEU (a, E, a, D)

>
>>

>>

INTEGREUpA, INTEGREUm n,

INTEGREUpA, INTEGREUmny

SONICITAT

SONICITAT

>>
>

>>

OMPLIU

OMPLIU, NO-APÉNDDC+ /z

>
>>

>>

OBERTURA

OBERTURA

>>
>

>>

ALINEEU (Grup Clític, D, a, D),

INTEGREU,

ALINEEU (SF, D, a, D)

>>

>>

ALINEEU (Grup Clíttc, D, a, D),

INTEGREU,

ALINEEU (SF, D, a, D)

>>
>

>>

NO-CODA

NO-CODA
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Amb aquests principis creiem haver demostrat que la utilització de
restriccions en fonologia permet descriure el comportament de les consonants
finals del catalá d'una manera més satisfactória tant des d'un punt de vista
descriptiu com des d'un punt de vista explicatiu. La derivació deis resultats
per als grups de nasal més oclusiva a partir de l'actuació de principis prosadics permet donar compte de la variació entre els diversos dialectes d'una
manera molt simple. A més, l'existéncia de principis que tenen uns resultats
i uns dominis d'actuació forra semblants, com ara NO-APÉNDIX i NO-APÉNDIX + /z/, permet aventurar que la tendéncia del valenciá en el futur será la
reducció d'aquests principis a només un, generalitzan: els ámbits en qué els
grups de consonants homorgánics es redueixen. Finalment, una altra avantatge, no menys important que els anteriors, és que hem derivat els resultats
sense la necessitat d'introduir cap restricció contra l'homorganicitat dels
grups a les codes, cosa que, segons hem vist, significava un componament
molt marcat del catalá respecte d'altres llengües amb els mateixos grups.
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