Jordi Colomina i Castanyer (Universitat d'Alacant)
La simplificació deis grups consonántics finals en catalá
Introducció
Segons Max W. Wheeler (1987),' la salaba en catalá consta d'una obertura
—optativa— i d'un rim —obligatori—. L'obertura té un máxim de dues
branques; una branca sola domina un segment [-sillábic], dues branques
consonántics] no adjacents en l'escala de sonáncia. El
dominen segments
rim consta d'una branca obligatória que domina un segment
i
d'una o més branques optatives —representades a la dreta de l'anteriorque dominen segments [-sil• ábics]. Si el rim té una sola branca, la salaba
s'anomena oberta, si en té dues tenim una síl•laba trovada, i si en té tres o
més és una siflaba sobretravada. Així, són s •labes obertes les d'un mot com
poma, síllabes travades les de semblen i sobretravades les de extrems, tal com
es mostra en (1).
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En síl-labes travades en posició final de mot, el catalá admet qualsevol
com a segona i darrera branca de rim, peró pel que fa a les
segment
salabes sobretravades amb rims de tres o més branques no admet, en les dues
darreres branques, totes les combinacions possibles de segments
En els rims de tres o més branques finals de mot, qualsevol segment
pot ocupar la segona branca, peró el segment que ocupa la darrera branca ha
En aquest treball Max W. Wheeler fa una aplicació a la nostra llengua, en la seva varietat
oriental central, de la teoria de l'estructura sillábica de James W. Harris 1983. Em plau
dedicar aquest treball a Max W. Wheeler, amb agraiment i reconeixement per les seves
excellents contribucions a la fonologia de la nostra llengua. Vull també agrair els suggeriments valuosos que, en el debat posterior a la lectura pública d'aquest treball a Frankfurt
am Main, em feren Blanca Palmada, Joan Veny i Joan Miralles, així com els comentaris que
després d'una lectura del text m'ha fet epistolarment Maria Rosa Lloret; he mirat d'aprofitar-los en redactar-ne la versió definitiva.
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de ser [-i-consonántic] i ha de ser més extern en l'escala de sonáncia —és a dir
menys sonant— que el segment de la branca anterior. Són més externs els
segments menys sonants i més interns els més sonants segons l'escala de
sonáncia (2).
oclusiva — fricativa — nasal — semivocal — líquida
(menys sonant)
(més extern)

(més sonant)
(més intern)

Així, són possibles en catalá rims finals de tres branques com els que
apareixen en (3)

carn, salm
triomf
cresp

sang
glauc

(líquida + nasal)
(nasal + fricativa)
(fricativa + oclusiva)
(nasal + oclusiva)
(semivocal + oclusiva)

Si el segment que va a continuació d'un rim de dues o més branques en
posició final de mot és igual o més sonant en l'escala de sonáncia de (2) que
el segment de la darrera branca del rim, no es permet la formació de rim, i
cal construir una nova síl•laba mitjancant l'epéntesi de la vocal no marcada e.
Així no són possibles les s •labes sobretravades finals de (4),
ajr
(semivocal + líquida)
sign
(oclusiva + nasal)
dodz
(oclusiva + fricativa)
ball, espall
(líquida + líquida)
altr, arbr, maskl (oclusiva + líquida)
trakt
(oclusiva + oclusiva)

i cal construir noves síllabes «podant» la darrera branca, convertint-la en
obertura i completant-la amb una e epentética, com es mostra en (5).
aj-re. sig-ne, dod-ze, bal-le,
al-tre, ar•bre, mas-kle, trak-te
(—aire, signe, dotze, batle o badle, espada o espatlla, altre, arbre, mascle, tracte)
A més de la possibilitat de formació d'una salaba sobretravada final, com
les de (3), i de formació de nova salaba mitjanlant epéntesi vocálica, com les
de (5), Wheeler també considera dues possibilitats més: la reducció de dues
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consonants a una per africació (com en despatx, esquitx, desig, estoig) i la
simplificació per supressió de la darrera consonant (com en !lamípi,
- al[t],

tanIth.
En aquest treball aplicarem la teoria de Wheeler a dades geolectals i
históriques catalanes i tractarem básicament el fenomen de la simplificació per
supressió de la darrera consonant de les sí •labes sobretravades finals i les seves
alternatives, el manteniment del grup2 i la formació de nova síllaba mitjanlant
epéntesi de e —alterada sovint en o o en i—.3
Simplzficació de sí •labes sobretravades finals
Les dades deis quadres 1-6 ens mostren casos en els quals el catalá ha resolt
les dificultats de pronúncia deis grups de dues consonants —o de semivocal +
consonant— finals mitjarnant l'eliminació de la semivocal o d'una de les dues
consonants. En el quadre 1 es mostren els diversos canvis que han experimentan en el nostre idioma els mots acabats en vocal + semivocal 1 + dental.

2

Deixe de banda, per la seva regularitat i perqué és un fenomen redtüt al baleáric, el
manteniment de grups consonántics finals en primeres persones del singular de presents
d'indicatiu
antigament també en primeres i terceres persones del singular deis presents
de subjuntiu de la primera conjugació—. Relacionem almenys en aquesta nota manteniments corresponents als grups deis diversos quadres. Quadre 1: afait, aguait, empait, cuit,
lluit, aid, huid, cuid corresponents a a,r, :lar, aguaitar, empaitar, cuitar, lluitar, aislar, buidar
i cuidar. Quadre 2: infeud, endeut de infeudar i endeutar. Quadre 7: emparaul, empiul, entaul,
sial de emparaular, empiular, entaular i siular. Quadre 8: emboir, enlair, flair de emboirar,
enlairar i flairar. Quadre 9: abeur, llaur, lliur de abeurar, llaurar i lliurar. Quadre 12: aferr,
err, serr, torr de aferrar, errar, serrar i torrar. Quadre 14: empedr, lladr, quadr, penetr, ftltr,
entr, centr, mostr de empedrar, lladrar, quadrar, penetrar, filtrar, entrar, centrar i mostrar. He
d'agrair valuoses informacions sobre el mallorquí a Jaume Corbera. Vegeu Bibiloni 1981 i
Wheeler 1986.

3

No estudie ací el fenomen que Wheeler anomena «reducció de dues consonants a una per
africació». Diré tanmateix que no crec que en els exemples que ell denla tinguem dues
geminades— és en mots com
consonants finals, sinó una de sola; on sí que n'hi ha dues
llotja, rellotge o jutge, com mostren molt bé les pronúncies valencianes !lonja, rellonge i

funge.
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Quadre 1: Grup final [-Vjt]
manteniment

simplificació a

simplificació b

desplaÇament
de l'accent

simplificació c

afait, aguait, bruit, con,
emp introit,
ait„ salconduit; Besen, Bolbait,
Calaceit
alcaid
beneit, maleit

alcai(s)
benet

buit, (bes)cuit, descuit,
(di)vuit

acuit, fluid

cut

duis

dut

feit, treit

fet, tres

fruit, fruita, fruitera

frut, fruter

espleit, guareit, Ileit, pleit

esplet, guaret,
Ilet, plet

benei(s),
malei(s)

(beneída], maleída».

buis, (bes)cuis,
descuis, (de)vuis

buít, (bes)cuít,
descuít, huís

fets

quia

fruít, fruíta,
fruitera

frít, fríta,
fritera

nuít

nit

duis

fruis

nun
deits, feits, treits, seits,
oceits / alceits, duits

cuí[, fluíd

deis, feis, treis,
seis, duis, reís,
veis, creis

(deíts)

El grup [Vjt] s'ha mantingut en tots els parlars catalans en cultismes
com coit i introit, arcaismes com alcaid i salconduit, noms de lloc com Beseit,
4

En beneft, beneíta, maleít, maleíta i deíts no es tracta de casos de desplalament d'accent, sin6
de les formes primitives (< SENEDICTUS, "MALEDICTUS, *DICÍTIS), a partir de les
quals es crearen, en els segles XIII-XIV, per retrocés de l'accent, les formes benéyt, maléyt i
déyts. En alguns pobles del valencia meridional —per exemple a la Torre de les Macanes, a
l'Alacantí— berzeit s'ha reduit a benet en el compost pan benet.

5

Les dades histbriques i geolectals procedeixen, si no ho indique especialment, del DCVB, i
les dades de morfología verbal del magnífic i desaprofitat treball d'Alcover / Moll 1929.
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Bolbait i Calaceit, i en mots comuns com aguait, beneit, buit, cuit, bescuit,
descuit, Huid i fruit; i amb carácter menys general en empait i (di)vuit (Catalunya), (de)vuit (Balears), acuit (peninsular no valenciá), duit (mallorquí i
menorquí), maleit (mallorquí, menorquí i Marina Alta), 6 bruit (bisbat de
Girona), fejt (ribagor4), espleit (rossellonls), treit (Formigueres,-Sant Martí de
Maldá),' afait (mallorquí), guareit (nord-occidental, Maestrat, Pons de
Morella), lleit (nord-occidental, Maestrat) i pleit (valenciá, 8 plleit en ribagor4).
En la llengua arcaica també es mantenia en substantius com nuyt i en segones
persones del plural de presents d'indicatiu com deyts, feyts, treyts, seyts, oceyts,
alceyts i duyts9 (= moderns dieu, feu, traieu, seieu, occiu i dueu).
La simplificació a, per eliminació de la semivocal —segurament a partir
dels plurals, cfr. occidental dimats (< dimarts)— és la solució més general en
tots els parlars catalans en mots com dut, fet, tret, esplet, guaret, Ilet i plet.1°
Frut i fruter són a l'hora d'ara només valencians, pera es troben ja en textos
de Ramon Llull. Només en valenciá meridional trobem Jugara cut" (< acuit)
i pan benet. En segones persones del plural només es va produir la simplificació en fets (Muntaner) i en trets (M untaner, Eiximenis)."
6
7

en valencia de maleit vegeu VMB, pág. 231.
Sobre
A la primeria de segle, segons les enquestes de mossen Alcover. Formigueres és al Conflent
i Sant Martí de Maldá al Baix Urgell.

8

Crec que el valencia modern pleit en pan és conservació d'una forma antiga, i en pan fruit
de la pressió del castellá pleito, car en el segle XVII sembla que plet ja havia triomfat en una
gran pan del valencia.

9

Vegeu Forteza 1915: 290, Fabra 1912: 71, Mol' 1952:

10

És interessant d'observar que la pérdua de la semivocal —si exceptuem el cas de dut i de
benet i Benet— s'ha produit sempre en el grup -eit (< -AcT-) i el resultat en els dialectes
catalans ha estat uninimement -et, amb e tancada: fét, guarét, llét i el substantiu trét (també
com a participi trét, peyó trét en menorquí i en algunes localitats mallorquines i del
Principat); és evident que en aquests casos s'ha produit una assimilació mútua que ha tancat
la a (a > é > e) i ha obert la i. En el cas de duyt la reducció a dut deu haver estat
provocada per la pressió deis participis en -ut de la segona conjugació; en balear aquesta
pressió no ha triomfat per l'existencia deis presents duim i duis. En el nom propi Benet no
es documenta en catalá el diftong, com tampoc en estret i en dret (< BENEDICTU,
STRICTU, DIRÉCTU), car en catan antic la e tancada del llatí vulgar (< 1, É del llatí
clássic) —e neutra, tancada i oberta en els parlars actuals—, va assimilar ben d'hora la iod.
Benet com a nom comú —viu en valencia meridional en l'expressió pan benet— és simplificació de beneit (< beneít < BENEDICTU).

11

Segons el DCVB és viu a Alcoi, Alacant i Benidorm.

12

Vegeu Coromines 2 1974: 271. Fets, en produir-se la semivocalització de -ts, dona feu i va

5 310 i Coromines 2 1974: 269-272.
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La simplificació b, per eliminació de la dental, ja apareix documentada en
presents" a la darreria del segle XIII: «e dix: —feis-mé tantes honors / que yo
nodresque mon senyor»" i es degué generalitzar a la primeria del segle XIV,
car altrament -ts hauria evolucionat a -w, com en la resta de segones persones
del plural. Només grácies a aquesta reducció s'han pogut conservar en balear
formes com deis, feis, treis, seis i duis" i se n'han creat d'analógiques com jeis,
creis, reis, veis i queis." En els substantius, la simplificació fou molt més
tardana, car no en trobem exemples fins al segle XVI, i encara en plural:
«anant davant del dit coronell e capitá dos alcays»; 17 a l'hora d'ara es produeix
l'elisió de la dental en els plurals en baleáric i en valenciá de la Marina
Baixa," on podem sentir: beneis, buis, cuis, bescuis i maleis." En pobles de la
confluir ambfaeu (< faets); trets, transformat en treu, desaparegué substituit per traeu.
13

Es tracta no pas d'un indicatiu, sinó d'un imperatiu, peró provinent de l'indicatiu. És clar
que el fet d'anar seguit d'un pronom afavoria ací la simplificació.

14

Libre deis set savis, ed. Adolf Mussafia 1876, versos 41-42.
I els seus correlats en la primera persona del plural deim, feim, treim, seim i duim.
I jeim, creim, reim, veim i queim.
Al Manual de Novells Ardits, IV,, 423, segons DAg.
He sentit buis, cuis, bescuis a Callosa d'en Sarria i a Polop. També en la Marina Alta es
documenta a Dénia maleis al 1895 (VMB, pág. 231) i les reduccions malei i benei de

15
16
17
18

Pedreguer i Jesús Pobre pressuposen la pérdua en els plurals; peró a l'hora d'ara la
pronúncia més comuna sembla que és buít, cuít i els plurals buíts, cuíts. També a la Safor
—a la Font d'en Carrús— algunes persones grans pronuncien el diftong decreixent i
elideixen la dental en els plurals: búit / bi ts. Perú entre la gent de mitjana edat i entre els
jóvens sembla que predomina ja el diftong creixent. El mot baleigs, pronunciat baleits
(Ribes, Campmany, Llofriu), se simplifica com a baleis a les Illes Balears i com a balets al
valenciá de Sueca.
19

El mateix tipus de simplificació es dóna tambe en baleáric i en algunes varietats de valencia
(per exemple a la Marina Baixa) en els plurals deis mots acabats en -rt, -lt, -nt i -mp, els
quals, malgrat ser pronunciats en singular amb l'oclusiva final ben clara, perden aquesta en
els plurals; així, buit, fort, alt, sant i camp esdevenen en plural buis, fors, als, sans i caros (cans
en mallorquí). El baleáric i aquestes varietats valencianes mantenen en aquests casos
l'alternanca que a la llengua antiga es donava en els mots acabats en -nt i -nts, en els quals
la t es pronunciava en singular i s'eliminava en plural: habitan i arriana, peró habitant i
amant. A partir deis plurals es creaven també singulars sense -t —de la mateixa manera que
s'elidí la -r final en els substantius a partir deis plurals (fustes, coliis)—. Contra aquesta
tendencia es va reaccionar tan enjorn i amb tanta forra que al segle XIV no solament es
reintroduí en els plurals la -t final de noms i de participis de present, sinó també per
ultracorreció en els gerundis, on el resultat normal de -NDO era -n, i en altres mots com en
l'adverbi de temps quan, que esdevingué quant. Encara que no amb tanta freqüencia, també
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Marina Alta, com Pedreguer o Jesús Pobre, on elideixen l'oclusiva tant en els
diuen doncs
plurals en -lts, -nts -mps, com en els singulars en -It, -nt -mp
al, san i cam—, a partir de plurals com maleis i beneis s'han creat singulars
també cense t com malei i benei.' El mateix origen —extret del plural alcaisdeu tenir el cognom Alcai.
El desplaÇament de l'accent en el diftong és un fenomen reddit a l'hora
d'ara al valenciá, on és general la pronúncia [wí] en el numeral buit, en fluid
i en l'adverbi hui; peró en els altres casos —buit, cuit, descuit, fruit, fruita,
cuida, cuixa, atina— conviuen en terres valencianes tant la pronúncia [új] com
[wí], amb fort predomini de [wí] sobretot en el sector central. Pera en la
llengua antiga el desplaÇament de l'accent degué tenir una extensió més gran,
almenys en casos com nwít (< nújt).
La simplificació c, per eliminació de la semiconsonant, que pressuposa
l'etapa anterior de desplaÇament d'accent, no és un cas de simplificació del
rim, sinó de l'obertura. Els grups nw, frw —nasal + semiconsonant i líquida
+ semiconsonant, en nwít, frwít i frwíta— violen la regla de formació
d'obertura, que exigeix que els segments de les branques d'aquesta no siguen
adjacents en l'escala de sonáncia de (2), i en conseqüéncia es simplifiquen en
n i fr. Així s'explica el catalá nit i els valencians centrals frit, frita i fritera. En
algun parlar valenciá," també jugar a l'acuit ha esdevingut jugar a la quit.

20
21

es troben en la llengua antiga casos de pérdua de t en els plurals de mots acabats en -rt i -It,
per exemple fors i als. Els parlars catalans es poden classificar en tres grups pel que fa a la
pronúncia/elisió d'oclusiva final de mot darrere de sonant homorgánica:
-nt, -mp
conservació en singular i pérdua en plural, com en la llengua antiga: -rt,
/ -rs, -1s, -ns, -ms (fort, alt, sant, camp / fors, als, sans, cams) en baleárie i algunes
varietats de valencia;
manteniment en els singulars com en la llengua antiga i conservació o reintroducció
en els plurals -rt, -1t, -nt, -mp / -rts, -lts, -nts, -mps (fort, alt, sant, camp / firts, alta,
sants, camps) en valenciá, sobretot en el central; i
pérdua en els plurals com en la llengua antiga i elisió analógica en els singulars (-rirt],
c)
-1s, -ns, -ms: for[tj, al, san, cam / for[ds, als, sans, cams) a Catalunya
-1, -n, -m /
i en alguns parlars valencians —del nord i del sud—; peró en els parlars valencians
l'elisió no s'ha produit en el grup -rt.
Sobre el parlar de Pedreguer vegeu Beltran / Garcia 1994.
Segons el DCVB a Gandia, Pego i Sanet.
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Quadre 2a: Grup final [Vwt.1 en antropónims d'origen germánic
manternment

sonplificació a

sunplOcació b

Alabal

Alaban

(Er)mengot

Armengual

Armengau

Arclebó

Ardebal

monofiongació a

Amaut
Artó

monoftongació b

Alaball, Alabay
Ermengol
Ardebol

Arnal

Arnau

Anal

Artau

Arnol

Arnall, Arnay

Berta'

Bartoll

Barau

Baralt, Baraut
Bartual

Bartau

Bernal

Bernau

Bonalt

Bonal

Bonau

Girabalt

Gir(a)bal

Gir(i)bau

Giralt, Giraut

Giral, Guiral

Girau, Guirau,
Guerau

Godal

Godall, Goday
Grimau

Grimalt
Mamut

Reinalt
Rigaut, Rig(u)alt

palataluzació

Rigot

Mainal

Mainau, Manau

Marcoval

Marcovau

Naval

Navau, Novau

Rainal

Renau

Rig(u)al, Ricals

Rigau, Ricau,
Ricau

Ricol(t), Rigol(t)

Sagau

Sagol

Tibau, Tubau

Tibaut
Traba]

Trabau, Trubau

Naval]

Rigall, Ricall,
Rigay
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En el quadre 2a 22 representem les diverses solucions deis antropónims
amb étim germánic acabat en -aud (Alabau, Ermengau) o en -ald (la resta):23
manteniment de -alt o —amb semivocalització— de -aut: Arnaut, Baralt,
Baraut, Bonalt, Girabalt, etc.;
monoftongació en -ot: (Er)mengot, Rigot; o en -ó: Ardebó, Artó;
elisió de la dental, -al, -au: Alabal, Armengual, Ardebal, Arnal, Artal,
Bartual, Bernal, etc.; Alabau, Armengau, Arnau, Artau, Barau, Bartau,
Bernau, etc.;
monoftongació a partir d'una forma -aul (< -aulu < -allu < -ALDU; cfr.
Pol < Paul): Ermengol, Ardebol, Arria, Bertol, Rigol, Sagol; i
e) palatalització a partir de l'etapa assimilada -allu (< -ALDU): Alaball,
Arnall, Godall, Navall, Rigall. 24
Potser Palternanla -aut / -au observable en Arnaut, Baraut, Giraut,
Manaut, Rigaut, Tibaut enfront de Arnau, Barau, Girau, Manau, Rigau, Tibau
ha tingut alguna cosa a veure en la formació en terres lleidatanes d'un femení

prouta a partir del singular prou, interpretat com a pronúncia d'un 'prout.25

22
23

24

25

Elaborat amb els materials de Moll 1987.
Una bona part d'aquests antropónims (< germ. -ALD) només presenten en catalá la solució
amb semivocalització de la lateral i elisió de la dental final: Adrobau, Arguimbau, Aribau,
Bau, Brotau, Durbau, Estrabau, Gumbau, Gonfau, Gorombau, Miarnau, Mornau, Reimbau,
Robau, Sembau, Tutau; n'hi ha un parell que mantenen la lateral i elideixen la dental:
Monal, Ubals. La primera solució es troba també en un antropónim provinent de germ.
-AUD: Galangau, amb variant interessant Garangou.
Les formes A rnay, Goday, Rigay deuen provenir de Arrzall, Godall i Rigall, amb influIncia
de Arnau, Godau i Rigau, potser per ultracorrecció del procés que va fer retrocedir formes
populars com espau a semicultismes com espai. Vegeu Coromines 2 1974: 215-216 i Gulsoy
1993: 209-210, 228-229.
Vegeu sobre aquesta qüestió Badia i Margarit 1979. L'alternanca -aut / -au també es donava
en occitá antic: A rnau/A rnaut, Berau/Beraut, Girau/Giraut, Guirau/Guiraut, Rainau/Rainaut Brunel 1926-1952.
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Quadre 2b: Grup final -[Vwd
manteniment de -aut

manteniment de -ald

simplificació a

faraut, heraut, haraut

herald

herau, harau

grapaut, gripaut, calapaut

grapalt

grapau, gripau, garipau,
galipau

grapal, gripal

Ilebrau

Ilebraut
ribaut

simphlicació b

ribald

El quadre 2b ens permet observar les quatre solucions deis grups finals

-aut, -ald en mots catalans de provinenÇa occitana o francesa:
manteniment de -aut: faraut (Fierres de Provenga, Lacavalleria), heraut
(Curial), haraut (Tirant), grapaut (Torra 1653), gripaut (Lacavalleria),
calapaut (rossellonés, DCor), llebraut (rossellonés), ribaut (Llull, Desclot,
Sant Vicent Ferrer);
manteniment de -ald: herald (Lacavalleria, DFa), grapalt (Font 1637),
ribald (Turmeda, Eiximenis, Sant Vicent Ferrer);
simplificació en -au: herau (document de 1404), harau (Sant Vicent
Ferrer), grapau (rossellonés), gripau (Belvitges 1803), galipau (Osona),
garipau (Osona, Valldigna, DCor), llebrau (rossellonés); i
simplificació en -al: grapal (Pallars, Cardener, DCor), gripal (Balaguer,
Cervera).

Quadre 3: Grup final -[Vwk]
manteniment

simplificació a

simplificació b

desplacament de l'accent

glauc, Pentateuc, rauc
eixauc

eixau

rauc

rau

trauc

trau

'beuc, couc, 'creuc,
.
.
mouc, eSCrIUC

bec, coc, crec, moc,
escric

(beu, cou, creu, mbu,
escriu)

traúc
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En el quadre 3 es mostren els resultats catalans del grup final vocal +
semivocal 7.2) + velar. Amb carácter general s'ha mantigut en cultismes com
glauc `verd ciar', Pentateuc i rauc `ronc, rogallós', i es va mantenir fins al segle
XV en mots com eixauc" i trauc, el darrer dels quals ha sobreviscut en
rossellonés.
La simplificació a, per eliminació de la semivocal en les primeres persones
de singular de presents d'indicatiu de la segona conjugació, es degué produir
en els segles XIV-XV, immediatament després de la velarització, quan els
antics i etimológics jo beu, cou, creu, mou, escriu, en velaritzar-se com a "beuc,
couc," *creuc, "mouc, "escriuc, esdevingueren els moderns bec, coc, crec, moc,

escric.
La simplificació b, per eliminació de la velar final, es documenta ja al
segle XVI en el cas de eixau (DAg) i trau (O. Pou), pronúncies avui generals
en els parlars catalans; menys extensió té la reducció de rauc `crit de la
granota; acció de raucar', car rau només es coneix en tortosí.
El canvi per desplaÇament de l'accent ja es documenta en traúc en
l'aragonés de Terol a la primeria del segle XV (traúch i trabucar)" i en
valenciá des de la darreria del mateix segle (trahucat) i encara a l'hora d'ara és
ben viu traúc `forat' i traücar `foradar'."

26

El DCVB defineix els sentits antics de eixauc com a 'canal o rec per on es pren I'aigua d'un
riu o d'un altre canal per a regar' i 'prima o remuneració que es dóna al més dient d'una
subhasta, a pan de la cosa subhastada que cal lliurar-li'.

27

La forma couc no es hipotética, sinó real: Alcover la va arreplegar l'any 1906 a Figueres i
l'any 1910 a Alacant; també jo cou a Rocabruna i a Camprodon.

28

Vegeu Terrado 1991: 313-315.
Vegeu més dades sobre el desplacament de l'accent i la vitalitat en valenciá —negada sense
fonament pel DCor— de traúc i traücar en VMB, págs. 323-324.

29
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Quadre 4: Grup [VjX]
simplificació b

manteMment

simplificació a

ayll

all

fuyll

full

fui

uyll

ull

ul

abeylla, paylla

abella, palla

abeja, pala

En el quadre 4 es suggereix que els dos resultats catalans deis grups llatins
C'L, G'L i LY, el quasi general al continent [X], i el propi de les Balears i
d'una zona costanera entre Barcelona i el Pirineu [j], 3° podrien ser resultat de
dues simplificacions de síllabes sobretravades finals [-VjX], per eliminació de
la semivocal o de la lateral palatal. Es podrien adduir en favor d'aquesta
interpretació diversos fenómens com ara:
el para •lelisme entre els resultats que estudiem i els que es donen entre els
generals puig, roig, pujar, roja i els pallaresos i ribagorÇans pui, roi, puiar,
rota,"
la pronúncia d'una j davant [p] intervocálica —per exemple [kájpa,
sejpán— al Camp de Tarragona, 32
i

30
31
32

c) i'aparició en mallorquí d'una j en els plurals deis mots acabats en -ny (per
exemple [ájnz i pájns] < anys i panys).

Vegeu Coromines 1976: 41-42 i Veny 1978: 39-47.
Vegeu Veny 1982: 139.
Vegeu Recasens 1985: 139-140.
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Quadre 5: Grup final [ rn]
manteniment

simplificació a

simplificació b

carn, carnsalada

can, cansalada

car

quadern, qüern, qüerns

qüen, qüe, qüens

quader

torn, entorn-peu

enton-peu

sor

El quadre 5 ens mostra els dos tipus de simplificació del grup final
vibrant + nasal. La solució a, per eliminació de la vibrant, a l'hora d'ara
peculiar del mallorquí, és possible que tingués més extensió en el passat, car
un mot com carnsalada es documenta ja al 1537 com a cansalada, la pronúncia general a tots els nostres parlars. El nom d'una antiga moneda «qui
s'apella coern e ha les tres parts d'argent e les VIII de coure e d'aram» (1455)"
s'ha conservat en plural en valenciá actual com a sinónim de `diners' en la
forma qüéns, i fins i tot se n'ha extret un singular qüé;" també a Menorca
s'ha produit la mateixa simplificació i anomenen qüén un 'nombre collectiu
que significa quatre' (DCor). A Mallorca la pronúncia normal de carn i

entorn-peu és can i enton-peu.
El valenciá de l'Alacantí-Vinalopó practica la simplificació b, per elisió de
la nasal, sense tradició en catalá, peró normal en francés i trobadora en
occitá:" car, tor, for, hiver, infer, eter, quader (< carn, torn, hivern, infern,

etern, quadern)."

33

L'exemple l'arreplega el DCVB del Libre de conexences de spícies.

34

Ja Escrig 1851 definia cul 'pieza de dos cuartos (moneda); también dos cuartos, aun cuando
los compongan mas de una pieza'.

35

El francés, com se sap, fa Tour, tour, enfer, hiver, chair. En occitá antic la solució normal era
el manteniment del grup (ivern), peró en algun cas també s'elidia la nasal (enfer, tor al costat
de enfern, torn) i es reforlava la vibrant amb una dental (cart, fort a la vora de carn, forn,

PDPF).
36

Vegeu Colomina 1985: 153-154 i 304. Maria Rosa Lloret em comunica que a la zona de Sant
Climent de Llobregat es produeix sistemáticament epéntesi medial: arren, fórren, hivérren.
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Quadre 6: simplificació de vibrant + oclusiva en verbs velaritzats
manteniment

simplificació b

simplificació a

perc

*pene
domc, donc

dormc

dore

*sentc

senc

muirc

muic

"perdga; dormga, dornga,
dorngui; "sentca, *sentga;
. . ..
..
munga, rompga, surtga

domga, domgui

yerga; dorga; senca, senga;
muiga; romga; surga

El quadre 6 ens mostra dos tipus de simplificació del grup final vibrant +
oclusiva en formes velaritzades de primera persona de present d'indicatiu. La
simplificació a, parallela a la que hem vist al quadre anterior, elimina la
vibrant, i és també própia del mallorquí:" domc, donc (< dormc).
La simplificació b, própia del valenciá, elideix la darrera consonant del
radical: perc, dorc, senc, muic (< perdc, dormc, sentc, muirc). 38 Les mateixes
simplificacions es repeteixen en els presents de subjuntiu.
El manteniment de les tres consonants només está documentat segons
Alcover-Moll (1929) en els casos de dormc (Morella) i dornga, dorngui (eivissenc).
Grups finals de semivocal + líquida
L'escala de sonáncia en qué es basa la regla que regeix la formació de síllabes
sobretravades en catalá, segons Wheeler, és com hem vist adés (2).
(2)

oclusiva — fricativa — nasal — semivocal — líquida
(menys sonant)
(més extern)

37

38

(mes sonant)
(mes intern)

Alcover arreplegava a la primeria de segle jo done, jo donga, jo dongui a sa Pobla, Santa
Margalida, Ariany, Sineu, Son Servera, Manacor i Felanitx.
Vegeu Wheeler 1984.
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El mateix Wheeler (1987: 97-98) reconeix que «pot estranyar que una
semivocal siga considerada menys sonant que una líquida, essent, com és, més
semblant a una vocal». Segons ell, només quatre mots catalans (rail, saur, vair
i cuir) serien testimoni d'una líquida menys sonant que una semivocal. En els
quadres 7-9, en donem vuit casos més: gasoil, Paul, iter, avuir, Llombair, muir,
aur, taur, i nombroses simplificacions de grups finals (gasoi, meu, remeu, Pau,
piu, xiu, cur, or, llor, sor, tor) que potser s'explicarien millor considerant les
liquides com a menys sonants que les semivocals.
Quadre 7: Grup final semivocal + lateral
manteniment

monoftongaczó

szmplificació

gasoil

gasoi

*maul, 'meul, *miui,
mauiet, miulet, 'remeul

mau, méu,
miu, remeu

Paul
'piul, piulet

'siul, siulet, 'xiul, xiulet

Pol

-e epentética

-o epentética

meulo,
remeulo

Pau
piu

xiu

piulo
retaule

retaulo

siule

siulo

Les formes amb -e epentética, com retaule o l'antic sute, convertida
després en mallorquí en o —per asssimilació a la velaritat de la lateral—° 9 en
meulo, remeulo, piulo, retaulo i siulo, reforcen la consideració de Wheeler de
les líquides com a més sonants que les semivocals. Peró s'hi oposen la resta
de possibilitats:

c)

39
4°

el manteniment del grup en mots com Paul (Homilies d'Organyá,
Muntaner) i gasoil (< anglés gas oil);
mots com maulet, miulet, piulet, siulet, xiulet," que semblen pressuposar
*xiul;
uns anteriors "maul,
la forma Pol resultat de la monoftongació de l'anterior Paul; i

Cfr. núvol, escándol, ségol (< núvel, escándel, s'guel).

Siulet (A. Canals), xiulet (Spill), occitá antic siblet (PDPF).
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d) simplificacions com gasoi (valenciá meridional) i les formes mau, méu,
miu, remen, piu," xiu, provinents de "maul, "méul,
"remeul,
extretes com resulta evident dels verbs maular, meular, miular,

remeular, piular, xiular.42
Quadre 8: Grup [-Vjr]
mantemment

nmplzficació

-e epentética

ser, sir

a(r)

aire

ahuir, avuir,
benauirat,
malauirat, eixavuirar

aúr, benaurat,
malaurat

CM!'

cur

muir

mur
suro

val!'

-o epentética

desplacament
de l'accent

eixavuiro

ahuír, uís

cuire

cuiro

cuiro

suire

suro, suiro

vaire

occitans -aire,
paire, salvaire

Les dades del quadre 8 ens mostren les so ucions catalanes del grup final
semivocal j + vibrant. Cal excloure del quadre els mots amb el sufix occitá
41 DECH (sub voce pua, nota 2; reproduit en DCor, sub voce piular), després de comprovar
que piu es diu piulet al Maestrat, i que allá mateix empiular és 'encaixar en un piu o
polleguera', assenyala amb ericen que piu deriva de piular «pel so agut pi, que emeten en
giravoltar aqueixes peces mecániques». Piu 'crit deis ocells o pollets petits' és derivat de
piular; cfr. occitá antic piulet 'reclarn' (PDPF).
42

De la mateixa manera que miol s'ha extret de miolar. Vet ací les dades del DCVB: mau 'crit
del gat', maular (Esterri, Tortosa, val., mall.); méu 'crit del gat', meulo 'crit del gat'
(baleáric), meular (mallorquí, menorquí), remeu `marrameu' (mallorquí), remeulo 'marrameu'
(mall., men.), remeular `fer remeulos' (Malí., Men.); miu 'veu deis gats' (Bages), miulet
(Empordá, Vic, Bages, Valencia), mi:dar (occitá antic [PDPF], valencia, mallorquí,
eivissenc); xiu-xiu 'crits d'ocells' (Somni de Johan Johan). La mateixa simplificació es dóna en
l'adjectiu berjau, berjaula, que Bulbena 1919 qualifica de «territorial» i defineix com a
'bergant'.
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-aire (paraire, xerraire, pescaire), car en aquests mots, i en d'altres d'acabats en
-aire," quan es va produir l'epéntesi el grup final era dental + vibrant ( -aire
< -adre < -at'r < -ATOA, -ATER), que exigeix l'epéntesi vocálica.
L'epentesi de -e es va donar en aire, mire," suire" i en l'antic vaire. De
cuire i suire, per assimilació vocálica," es van crear cuiro i suiro (reddit després
a suro), i a partir d'un '(eix)avuire es formó pel mateix procés el modern
eixavuiro47 (Valles, Ripollés).
El grup es va mantenir en els antics ahúir, avúir, cúir, múir (`jo mor') i
váir. L'antic áer es pronunciava de primer com a disillábic (á-er) i després
com a monosíl•lab (áer i áir). De la primera d'aquestes darreres formes
procedeix per simplificació el mallorquí i eivissenc en l'a 'en l'aire'; i de la
segona per epéntesi la forma moderna aire (segles XIV-XV).
A més de ar (< áer), la simplificació s'ha donat també en els antics aúr
i els derivats benaurat i malaurat (< ahuir, benauirat, malauirat), en el
rossellonés antic cur (< cuir), en el mallorquí mur (Esporles) i en el modern
i general suro (< suiro).
També es va mantenir el grup cense epéntesi, peró amb desplaÇament de
l'accent" i reducció normal del grup rs a s," en el menorquí uís i el mallorquí
oís, ovís (< uís < auís < auírs < ahúirs). I amb epéntesi i desplaÇament de
l'accent tenim el valenciá cuiro.
43

Com ara: paire, maire i fraire. De toca manera, també l'occitá antic coneixia en aquests
casos el mateniment de -air: mair, pair, frair; la reducció a -ai: mai, pai, frai; la reducció a
-ar: par, frar; i fins i tot la reducció i Pepentesi, com el catalá: mare, fiare (PDPF).

44

Documentat al 1352, Paules Isópiques, pallares i ribagorcá (DCVB).

45

Conflent, Cerdanya, Urgellet, Andorra (DCor).

46

Estudiada per Coromines 1 1974: 197-209.
Vegeu el modllic estudi de Veny 1968 sobre l'esternut com a auguri.

47
48

Com els que hem vist en el quadre 1, cosa que referma la nostra suposició que aquest canvi
degué tenir una extensió més gran en el passat.

49

Aquesta mateixa reducció es donava en el plural de vayr, car sovint trobem en la ilengua
antiga vays per comptes de vayrs. Per aquest mateix procés s'expliquen els topónims
valencians Llombai i Patraix. El primer, que correspon a dues poblacions valencianes, i
apareix documentat com a Alurnber (1238), Lombar (1254), Lombay, Lombayer —potser mala
lectura per Lombayre— (1368) i Lombaer (1370), ha de ser resultat per simplificació d'un
antic Llombair —en Lombar tindríem I'altra simplificació possible—. El segon, que es
documenta com a Petraer (1237), es deu haver format a partir d'un plural Petrairs, simplificat en Petrais, i després amb assimilació vocálica i palatalització, normal en valencia, de
-js final, convertit en Patraix. La documentació es troba en Barceló 1983.
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Quadre 9: Grup [-VwrJ
manteniment

monoftongació

aur, daurat

or

-e epentética

-i epentética

flor, lloro

llore, llaure

moro

Maure, more

Mauri

saur

sor

•Saure

Sauri

taur

tor, toro

. tore, taure,
centaure

-o epentética

lloro
moro

toro

coure, lliure,
roure
beure, moure,
viure, escriure,
deure

La mateixa alternanla entre manteniment i epéntesi que veiem en e
quadre anterior apareix en el 9, on representem les solucions als mots acabats
en el grup semivocal w + vibrant. Cal excloure del quadre:
mots com coure, lliure i roure, car en el moment de produir-se l'epéntesi
el grup final era oclusiva + vibrant: cobr, llibr, robr5° (< CUPRU, LIBERU,
ROBORE);

infinitius com beure, moure, viure, escriure, deure, perque en el moment
d'adoptar la -e epentética, el grup final era fricativa + vibrant: bevr,
movr, vivr, escrivr, devr."
Per bé que la monoftongació apareix des deis orígens de l'idioma —or,
llor, more, sor, tor—, també es va mantenir aw en algun mot, com en el cas
50

51

Després de produir-se Pepentesi en cobre, !libre i robre es va passar per semivocalització de
la labial implosiva a coure, lliure i roure.
El mateix grup es donava en la resta de verbs ' en -ure provinents de verbs llatins en -BERE,
encara que alguns —com veure, caure— és probable que es creassen analógicament en substitució deis antics ve(s)er, ca(s)en. És ciar que si ens limitem a una análisi
formal sincrónica no tenen justificació les exclusions que postulem en aquest quadre 9 i en
l'anterior, com em fa observar Maria Rosa Lloret.
-DERE, -CERE,
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de aur, que va resistir fins al segle XV —i el derivat daurat fins a la llengua
moderna—, i en textos en vers —segurament per tradició occitana— en saur
(segle XIV) i en taur (Ausiás March, Andreu Febrer).
Encara que l'epéntesi de -e només está documentada en el cas de more
(Vides de sants rosselloneses, DCor) i en taure (Capcir), hem de suposar que es
donó també en *llore (< llaure), *maure, saure i 'tore, car altrament resultarien inexplicables les formes amb epéntesi de -o —per assimilació a la tónicacom lloro `moradenc' i toro, o amb epéntesi de -i —per tancament de e-52
com els llinatges Mauri i Sauri."

Grups finals de consonants amb la mateixa sonancia
En els quadres 10-12 estudiem les solucions catalanes als grups finals de
consonants amb el mateix grau de sonáncia, grups que segons la regla de
Wheeler exigeixen epéntesi vocálica. En primer lloc veurem les combinacions
d'oclusives (velars i dentals), i en els altres dos casos les geminades laterals i
vibrants.

Quadre 10: Grups finals [-kt] i [-tk]
manteniment

simplificació a

simplificació b

infect, object,
subject
perfect

batc, fotc, putc;
batca, fotca,
pudga

semivocalització

infecte, objecte,
subjecte
perfet

perfecte

product
prometc

-e epentética

perfeit

producte
promec

promet
bat, fot, put;
bata, fota, puda

52

Fenomen típic del parlar xipella, pere, que en alguns casos —cobri, obri, ompli, orgui, porxi,
canto-, maniga, alfabiga— afectá zones molt més amples; vegeu-ne més exemples en VMB,
pág. 18.

53

La forma Sant Mauri es documenta al 1393. Sauri 'llinatge' ha de ser el , masculí corresponent al cognom Saura i al poc fantasmagóric ocell anomenat saura, sobre el qual vegeu la
bella Hiló ornitonímica de Veny 1993: 111-117.
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En el cas de la combinació de dues oclusives en posició final, la solució
normal en el catalá de tots els temps ha estat l'epéntesi de -e, com preveu la
regla de Wheeler: dissabte, olfacte, pacte, afecte, recte, insecte, districte, delicte,
etc. Pel que fa al grup final format per velar + dental, la llengua arcaica i
antiga coneixia quatre solucions:
la majoritária en la llengua moderna, peró també la més tardana, amb
Pepéntesi de -e: acte (Ramon Llull), correcte (Andreu Febrer), infecte (segle
XV, DCor), objecte (1491, Quésits i perquens; 1696, Lacavalleria), subjecte
(segle XV);
la més arcaica —la preferida per Ramon Llull—, amb manteniment del
grup: infect (Ramon Llull), object (Ramon Llull), perfect (Spill; el femení
perfecta es documenta en Ramon Llull i en Costums de Tortosa),54 product
(Ramon Llull), subject (Ramon Llull, Scachs);55
la simplificació per elisió de la velar, molt habitual en el cas de peifet
(Ramon Llull, Tirant); i
la semivocalització de la velar: perfeit (Homilies d'Organyá, Evangeli

Palau).
Pel que fa al grup final d'oclusiva dental + oclusiva velar, en primeres
persones de presents d'indicatiu de les conjugacions segona i tercera, trobem
tres solucions en els parlars valencians:
el manteniment del grup: batc, fotc (Alcoi), putc (Llucena);56
la simplificació per elisió de la dental: promec (Cocentaina, la Vila); i
c) manteniment de només la dental, amb refús de la velarització: bat, fot,
promet, put (valenciá general).

54

Crec que erra Coromines quan a partir d'aquest femení pressupossa perfecte en Llull; crec
que el beat devia usar perfect. Perfecte apareix per primera vegada en la tradició lexicográfica
en el valencia Escrig (1851). Font (1639) i Torra (1640) només coneixen perfet, perfetament
perfera cosa; Belvitges (1805), Lablrnia (1839-1840) i Figuera (1840) enregistren perfectament
i perfectíssim per(?) només perfet. Escrig (1851) perfect, perfécte.

55

Soject en el Vocabulari Catala-Alemany de 1502, pág. 100.
Els grups es mantenen en el present de subjuntiu: batca, fotca (Alcoi), pudga (nord-occiden-

56

tal i eivissenc).
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Quadre 11: Grup final f-V111 i [-VXX]
simplificació

-e epentética

-o epentética

berille
baffle, motlle, respatlle, rotlle, titile

palatalització
berill

motllo, rodio

-filie: afilie, polifille,
trifille, etc.
nul

nulle

rebel

rebelle

tranquil

t ranquille

null
rebello

rebell

La solució normal en catalá als grups finals de lateral —alveolar o
palatal— geminada és, d'acord amb la regla de Wheeler, l'epéntesi de -e: batle,
respatle, motle, rotle o bé batlle, respadle, motlle, rotlle, berille, afilie, polifille,
trifille, etc., nulle, rebelle, tranquille. 57 La vocal epentética —per assimilació a
la tónica o a la lateral velar— esdevé de vegades -o: modo o motllo, rotlo o
rotllo, rebello (mallorquí i menorquí).
Dues solucions —l'una própia de la llengua antiga, l'altra de la modernas'oposen a l'epéntesi:
a)

la solució antiga consistia en la palatalització de la geminada: berill (1507,
Busa, pág. 176a), null, rebell;

57

Nulle 'no válid' (1398, Eiximenis, Consolar de mar) s'oposava en la llengua antiga a null
'cap, ningun'; a partir del segle XVI null es fa antiquat i nulle per assimilació a la tónica
esdevé nullo (Lacavalleria 1696; Belvitges 1805; Figuera 1840; Ferrer 1854); Labérnia 18391840 enregistra nullo i com a forma secundaría nulle. Nul apareix per primera vegada en
Escrig 1851, i després en Bulbena 1905 i en DFa.
Rebel-le, la forma predominant a l'edat mitjana, es documenta en Llull, Pere IV,
Eiximenis, Metge, Oliver, March, Tirant, Sor Isabel de Villena i Roís de Corella; la variant
baleárica actual rebello ja es documenta al 1451; rebell en Jaume I, Llull i Eiximenis; la
forma moderna rebel, que pressuposa simplificació de la geminada, es documenta al segle
XVII (Goigs de St. Miguel, DAg) i a ValIncia al 1820: «als rebell i als obstinats» (Dr. Cudol,
Sena conversa, pág. 2).
Tranquille es documenta en Bernat Metge i Roís de Corella; tranquil ja apareix al
Tirant; Lacavalleria 1696 ja escriu tranquilo.

216

Jordi Colomina i Castanyer

b) la solució moderna, conseqüencia sense dubte de la pérdua de la geminació: nul, rebel, tranquil.

Quadre 12: Grup final [-Vrr]
manteniment

cigarr, cigarret

simplificació

-e epentética

bon estar, escalar, ginestar,
roscar, siscar

Bonest arre,
Bonasterre, Escalarre, Ginestarre

cigar

epentklca

-I epentétzca

Toscarri, Siscarrl

beverre, fotarre'"

cagarro, fumarro,
mamarro

cerre, escirre,
esquirre

cerro, esquirro

cigarre

cigarro '.

carre

carro

beverri, cagarri,
caguerri, fumerri, mamerri

corre

COrr

Err, Nyerr

-o

Er, Nyer
erro, morro,
xerro

esquerr

esquer, esquert

esquerre

esquerro

ferr

fer

ferre, Ferre

ferro

alfor

alforce, forre

alforro, forro

llogarret"

Hogar
parterri

parterre
tor

torre
y erre

xerr

59

ferri, Ferri

yerro

verri

sirro

xerri

Beverre.(Genebreda, Consolació, 78; viu al Vallespir), fotarre, i *cagarre, fumerre semblen
adaptacions deis occitans beverre, foteire, cagaire i fumaire.
No seria impossible —encara que semble agosarat— que el modern llogarret fos un
diminutiu de llogarr; peró més tost deu ser un doble derivat de lloc + arro + et.
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Els parlars catalans es poden classificar, pel que fa a la pronúncia de la -r
final de salaba o de mot, en tres grups:

c)

el baleáric i el tortosí, que no la pronuncien en posició final i la fan
bategant en posició implosiva interior de mot;
el valenciá, que pronuncia en tots dos casos una bategant; i
el catalá oriental central i septentrional i el nord-occidental, que normalment no la pronuncien en posició final de mot i que en interior de mot
—i en els casos en qué sona en posició final de mot— la fan vibrant
múltiple.6°

Per aixa podem parlar de manteniment de la rr en mots del catalá oriental com cigarr, Err (la Cerdanya), Nyerr (el Conflent), ferr (rossellonés
medieval i avui capcinés), xerr `xerri' (Alta Cerdanya, DCor); el mallorquí
també excepcionalment pot pronunciar rr final de mot: corr, esquerr.
La simplificació de la vibrant múltiple a simple s'ha donat en cigar," alfor
(DAg), esquer (Elx, Crevillent, sovint amb reforÇ dental esquert, pera el
femení sempre esquerra), fer, tor."
L'epéntesi de -e ha estat la solució normal: en topónims pallaresos Bonestarre, Bonasterre, Ginestarre, Escalarre (< Bonestar, Ginestar, Escalar); 6 ' en
mots com cerre, escirre, esquine, cigarre (Bulbena), en els antics carre (Vides de
sants rosselloneses, Francesc Alegre), ferre (segle XIII i cognom), (al)forre (segle
XIII) i yerre (segle XIII, avui al Maestrat). Sembla que la rr té tendéncia a
transformar -e en -o: cagarro, fumarro, mamarro, cerro, esquino, cigarro, carro,
erro (deverbal de errar), morro, xerro (mallorquí, deverbal de xerrar), sirro
60

Cfr. Recasens 1991: 327. El fet té una conseqüencia que crec que no ha estat observada fins
ara: la repercussió de vibrant només es produeix quan hi ha una pronúncia amb vibrant
múltiple: així, al País Valencii, a la regió de Tortosa i a les Balears no es donen formes com
orrdre, murrtra o carrtró <sic>, sitió les tradicionals orde, murta i cartó. En canvi, en
valencil sí que és habitual la repercussió en mots com enredrar (< cast. enredar) i retrama
(<cast. retama).

61

Cigar no és invent de Fabra, sine, d'Escrig 1851, que ja enregistrava cigtirr o rro. DCor
afirma cigar fou una «iniciativa del descastellanitzador a ultranca» Bulbena i vota perque
s'abandonen les formes cigar i cigarreta. El DCVB defensava cigarro.

62

No puc compartir ni de bon cros el parer de Lloret / Viaplana 1992: 426 que «la [rr] que
apareix a final de mot mai no prové d'una /rr/ subjacent, sinó que es deriva de /r/».

63

I després convertida la -e en -i: Toscarri, Siscarri ( < Toscar, Siscar). Coromines 1965: 138140 hi vol veure una altra «survivance du buque», perque el basc també adapta els Ilatinismes en -r amb rr (biperra < PU'ER).
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`xerri', esquerro, ferro, (al)forro, yerro. El canvi de -e en -i també és possible:
Toscarri, Siscarri, cagarri, caguerri, fumerri, mamerri, ferri (pallarls i cognom),
partem' (alcoiá), verri (Pons de Morelia, Maestrat).

Un cas d'epéntesi difícil d'explicar: lateral + labial
Quadre 13: Grup final [-17 + lateral + labial]
manteniment

sernivocalització

epéntesi vocálica

balb

baup

b aubo

simplificació a

(so)balm, olm,
salm

simplificació b

sobam, om,
sam
calbo, falbo

calb, falb
calm

cau (cal)

colp, polp

cam
cop, pop

dm

elme

em

Guillelm

guilleume,
Guilleume

Guillem

palm

paum

palp

paup

talp

taup

pam

t au
Tem

Telm
salv, salu

saul

salve, salvi,
salvo, salvu

sau (sal)

El grup de lateral + labial s'ha mantingut amb carácter quasi general en
el mot palp; peró es conserva sobretot en valenciá, en mots com colp, olm, 64
palp, polp i ta/p; també l'eivissenc conserva el grup en qualque cas, com ara
64

Olm, la forma antiga (Spill) conviu en valenciá amb om i amb orm (Benilloba, Biar,
Monóver), variant que es deu haver produit per dissimilaci6 de laterals a partir de Po/m; en
occitá antic: olm, olme, om i orme (PDPF).
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colp, polp o palm; en polp el grup es manté també en rossellonés i en tortosí.
En la llengua antiga eren habituals elm, Telm i falb 'de color gris fosc, aplicat
sobretot a cavalleries'. També es conserva el grup en cultismes com bulb, o
en la pronúncia acurada en casos com balb, calm o calb. Al segle XI encara
trobem Pantropónim d'origen germánic Guillelm (sota les grafies Wilelm i
Guielm). No crec que en catan antic existís salv; la lectura correcta deu ser
salu, forma originada, com el mallorquí cero, per simplificació del grup vu, vo
(< salvu, salvo; cervo)
La semivocalització de la lateral en contacte amb la labial es dóna a
Catalunya en baup i taup i a Mallorca en paup i paum (forma usual en les
Rondaies d'Alcover, peró vulgar segons el DCVB i pagesívola segons DCor).
La forma saul del catan antic sembla pressuposar una metátesi (salve > savle

> saule > saul).
En alguns casos s'ha produit, en contra de la previsió de la regla establida
per Wheeler, epéntesi vocálica. Elme ja es documenta en Ramon Llull i en les
Vides de Sants rosselloneses (DCor); també en occitá antic elm i elme (PDPF);
el substantiu i antropónim guilleume és rar en catan i amb raó Moll (1987:
112) insinua que es tracte d'un manlleu de l'occitá. Salve, salvi, salvo i salvu
són habituals en catan antic; falbo ja apareix al segle XV; calbo és la forma
normal en tots els parlars; baubo és només tortosí i mallorquí.
La simplificació a, per eliminació de la labial final, originada en els
plurals, 65 es donava a voltes en l'edat mitjana en sal, sals; Coromines esmenta
com a rara una pronúncia cal (per calm). També hi ha simplificació posterior
a la semivocalització en l'antic sau," en cau (< calm," Olot, Ripoll) i en tau
(Lleida, Gandesa, Tortosa, Morella).
La simplificació b, amb eliminació de la lateral, és general en mots com
Guillem (segle XIII), om (segle XV) i pana (segle XV); en la llengua antiga es
troba algun exemple de em (1380); 68 cop (Catalunya i Balears) i pop (Catalunya, Balears, l'Alguer) no es documenten fins a 1803-1805 (Belvitges); sam

65

Igual com en camp, que esdevé cam, a partir del plural canas.

66

Salv es troba en Llull, Pere IV i Sant Vicent Ferrer; saul (A. de Vilanova, Muntaner); salve
(Serra, Génesi de l'Escriptura); salvi (s. XIV, DCor; encara viu en valenciá, vg. VMB, pág.
296). Saluu o salvu (Costums de Tortosa, St. V. Ferrer); sal (Reva de Perpinyá, Llull,
Desclot); sau (Jaume I, Serra) i en el llinatge Socies (Sau-sies < Sal-sies; Miralles 1976).
Calm és 'altiplanicie, plana costerosa i aglevada dalt d'una muntanya' (DCor). Coromines
esmenta com a promIncia local Sant Hilari Sacau.
Em es troba en la Questa del Graal, al costat de elm (DCor).

67
68
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(segle XVII) és la pronúncia vulgar a Catalunya; 69 el mallorquí sobam (<
sobalm) és `reclau gros, roca que mig surt de terra dins un camí o camp'; Sant
Hilari Sacam és la pronúncia popular del poble de les Guilleries (DCor); i
Tem és la pronúncia habitual de Telm.
Un cas de simplificació poc observat
Quadre 14: Grup final [dental + rJ
manteniment

simplificació

-e epent'tica

árbitr

árbit, árbrit

arbitre

empast

emplastre, empastre, empaste

Ilatr

Ilat

registr

regist

registre

En el cas de dental + vibrant finals la solució general en catalá és
l'epéntesi: aladre, baladre, cedre, obre, vidre, catre, quatre, teatre, feretre; arbitre,
empastre, registre. Peró hi ha dues solucions més, no gaire conegudes. El
manteniment del grup es dóna en el mallorquí llatr 'lladruc' 7° i en els
valenciana registr i árbitr. 7 ' I la simplificació es dóna en el valenciá general
árbit, en el catalá vulgar árbrit (amb repercussió de vibrant) i en els valencians meridionals regist72 i empast."

69

Careta trobava ja al 1623: «que la confraria haya de donar los samps» (DCor); jo la trobe en
les memóries d'un pagas del segle XVIII: «sap dir los samps» (Casanovas 1978: 60).

70

«Un horno quan torna vell, / n'hi pren com un ca fermat: / que en no pegar qualque Ilatr,
/ ningú se'n recorda d'ell» (glosat popular mallorquí, DCVB).

71

Registr m'es familiar en valenciá meridional («han anat a apuntar-se al registre, sovint
simplificat en regist), árbitr es troba en Escrig 1851.

72

Regist m'és habitual com a «regist del jutjat»; el DCVB arreplega regist com a `safa o
plataforma inferior de l'almássera' a Calp.

73

Emplast ja es documenta al trescentista Tresor deis pobres: «mesclat opi e sement de leytuga
[..1 e fet-ne emplast sobre•1 front» (DCVB). Es diu «empast en un queixal» a la Marina Baixa;
en valencia és més comú, paró, empastre.
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Reflexió final
Confiem que el nostre repás a les diverses possibilitats de resolució deis grups
de consonants finals en catalá puga haver servit per esperonar:
els lingüistes teórics a aplicar les seves troballes no sois a la neutra
llengua «estándard», sinó també a la realitat dels nostres parlars actuals i
pretérita; i
els dialectólegs i els historiadors de la llengua a aprofitar la potenciaiitat
explicativa deis darrers corrents de la lingüística.
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