LORTOÉPIA DE L'ONOMÁSTICA FORANA'

Everybody has a right to pronounce
fireign names as he chooses
Sir Winston Churchill
I . INTRODUCCIÓ

Si bé per un home d'estat de la talla de Churchill la pronúncia deis noms propis
i oficials provinents d'ámbits lingüístics forans pot resultar una qüestió marginal,
no hi ha dubte que en determinats medis informatius i mitjans de comunicació la
manera de dir aquestes unitats léxiques alienes esdevé básica i hauria de ser objecte
d'una atenció primordial.
Amb aquesta comunicació espero poder esbossar, de forma proa justificada i
documentada, una proposta d'adaptació fónica al catalá de noms d'éssers animats,
de coses i de llocs provinents de llengües foranes per contribuir a facilitar-ne la pronúncia —tot regularitzant-la i normalitzant-la— i per orientar, especialment, els
professionals dels média orals amb l'objectiu, en darrer terme, d'afavorir la difusió
i la consegüent comprensió del missatge verbal. I quina millor ocasió per fer-ho en
homenatge a TV3, precisament el dia del seu vinté aniversari (1 o setembre 1983zoo3).'
Tot i que l'adaptació al catalá deis noms propis forans ha estat tractada per diversos autors (Fabra 19 5 4- 56, especialment a les Converses filológiques núm. 3 61-3 66;
t. Agraeixo a Joan Mascaró les observacions fetes a la primera versió d'aquest treball
2. D'aquesta manera intentaré difondre part de la investigació que el Grup de Recerca en Fonética de
la Universitat de Lleida está duent a terme des de l'any 1995 (Juliá 1995) per mitjá deis projectes EMCON
(Estudi deis Mitjans de Comunicació Orals Nord-occidentals) i Fondescat (Fonética descriptiva catalana),
financats per la Universitat de Lleida, en especial pel que fa a les seves darreres fases, que constitueixen Velaboració de propostes ortoépiques. En aquest sentit el treball está relacionat tant amb la comunicació d'Imma
Creus i Sílvia Romero, inclosa en aquest volum, sobre la descripció i possible prescripció de l'estándard
nord-occidental (Juliá-Munné et alii 2004) com amb el Diccionari de la pronúncia catalana Uuliá-Munné et
alii, en prep.), una breu mostra del qual es presenta més endavant. Aquest tipus de recerca, d'altra banda,
está adquirint un desenvolupament considerable, especialment en relació amb el tractament automatitzat de
dades. Entre eh projectes més avatnats destaquen el de Bartkova (2003) sobre la pronúncia de noms propis
per a France Telecom, així com el soLc de Lluís de Yzaguirre a Barcelona (Cabré et alii 2000; Yzaguirre &
Salvó, zoo3; i els inclosos en aquest mateix volum).
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Coromines 1974, sobre l'ús de noms propis estrangers; Espinal 1989-91; Comissió
de Normalització Lingüística de TVC 1995; Graells et alii1998; Julia 1995, 2000 i
2004; les orientacions periódiques de Versió doblada del Departament d'Assessorament Lingüístic de Televisió de Catalunya; i més recentment en el Llibre d'estil d'El
Periódico de Catalunya, 2002), no disposem encara d'unes directrius ortoépiques
específiques respecte a aquest punt. No oblidem que ha: ha fet propostes de carácter general relatives a l'estándard oral (199oa) i per a l'adaptació ortográfica al catalá
de llengües com Fárab (199ob), el rus (1996) i l'hebreu (2003), peró no propostes
de carácter ortoépic en relació amb l'onomástica. En conseqüéncia, hem de recórrer especialment al primer 'libre d'estil deis nostres média audiovisuals: el de TV3,
publicat per la Comissió de Normalització Lingüística de TVC, ja esmentat. No cal
dir que la raó es troba en la complexitat de l'adequació ortoépica, com veurem tot
Llevat, esclar, que tinguem la mániga tan ampla com Sir Winston Churchill
[ tfurtSiÁ], amb tot el respecte per l'admirat estadista anglés, la imatge del qual ha
esdevingut inseparable del puro i el corbatí.3

2. ORTOÉPIA, ONOMÁSTICA I FORANA: CONCEPTES A L'ABAST

D'entrada caldria incidir en el fet que l'adaptació d'un nom propi forá al sistema fónic del catalá, comporta Felaboració d'un terme que resulti pronunciable de
forma natural i versemblant, en consonancia amb la resta de la unitat discursiva.
S'haurien d'evitar, doncs, entre d'altres, fets tan grotescos com pronunciar 'a l'espanyola' en un text catalá Nueva York, Citroén [Oitro'en], Yourcenar [jurOe I nar] o
Mao Zedong [imao0e I óoq], o 'a l'anglesa' expressions com ‹<els fets de Tiananmen
BBC»
Square», o pronunciar com a [131343i I sil unes sigles tan internacionals com
[-fa13e13e i se], que de tant en tant sentim als mitjans de comunicació catalans. Es
tracta d'uns casos flagrants i evidents de mediatització i supeditació lingüístiques,
com una mostra més del servilisme més carca i tronat. I fins i tot ens trobem amb
el cas invers: pronunciar com a forans noms ben catalans, com ara I,33ta 13e Ifwal
per a J. V. Foix. Convindria tenir present, doncs, a fi de veure-hi clar en el procés
d'implementació fónica de l'onomástica no catalana, tota una série de passos que
constituirien una mena de decáleg, un cop establerts el concepte i l'abast d' ortoépia,
onomástica iforana.

3. Precisament aquest cognom anglés és una mostra de la variació de la pronúncia orig. ([ f3:-Grbrilfrárld],
en anglés británic i nord-americá, respectivament) i de l'adaptada al catalá et -SnéGICVSurfSK\ Vurffitqurrt/11\
Sur ririÁVTS-artlit], o fins i tot ['purukurf3ati'tf
apeblant en aquest darrer cas a la liberalitar del personatge.
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2.1 Qué entenem per «ortoépia» i quina és la seva comesa des d'un punt

de vista práctic
Tot seguit miraré de donar-hi resposta procurant diferenciar-la de l'ortologia,
generalment considerat com un terme sinónim d'ortoépia. 4 A grans trets podríem
definir l'ortoépia com la pronúncia reglada d'acord amb les normes d'elocució establertes per l'ús o per l'autoritat académica. Partint de l'obra emblemática que
la consagró, el Pigmalió del dramaturg irlandés George Bernard Shaw, el propósit
de mestre Higgins de voler fer pronunciar el diftong hj/ del cockney (sc. l'anglés
suburbial londinenc) de la florista com el normatiu /ají (p.e. `nighe I'n2jtl>rnüjt1)
constituiria una intervenció ortoépica per excel•léncia.
Per una altra banda, podríem considerar l'ortologia com la part de la gramática
normativa que estableix la manera correcta i adequada d'expressar-se oralment
sobretot, que es consolida en el procés d'estandardització d'una comunitat de parla.
Consegüentment, constitueix la pronúncia estándard o normalitzada de la llengua.
Podríem situar l'origen de l'ortologia catalana moderna en els treballs de Pompeu
Fabra (1868-1948), que l'impulsá a partir de les seves gramátiques i especialment
amb un bon nombre de Converses filológiques (1919-28). 5 Continuant amb la referéncia de l'anglés británic estándard, el fet que quasi un segle després de veure la
Ilum Pigmalió es permeti als locutors de la BBC pronunciar el diftong esmentat a
mig camí entre I2j1 i [áj] (>[ij]) implica que rús, per práctica i sanció deis média
orals anglesos, ja n'ha establert l'estándard. Aquest fet aleshores aniria més enllá
de l'ortoépia per ser objecte d'estudi de l'ortologia. Vegem-ne tot seguit la relació
esquemática:6
ORAL / elocució / dicció / ortoépia / ortologia
ESCRIT / redacció / cal•ligrafia / ortografia
ortoépia / normativització / codificació
ortologia / normalització / estandardització

Ja fa uns anys (concretament des de finals de 1995, en el marc del primer curs de postgrau en «Correcció de textos orals», dins el Master en Estudis de Lingüística Aplicada Catalana, UdL, 1995-zo po) que
vaig intentar establir una distinció entre ortoépia i ortologia, coincident en bona mesura amb la de Pradilla
(zoo ).
Mentre esperem l'aparició de les obres completes de Fabra, cal recórrer a les dues edicions més extenses de les converses filológiques fabrianes: Santiago Pey (1954-56) i Joaquim Rafel (1983-84).
6. Es pot trobar més informació sobre aquesta terminologia fonética a Juliá (2003).
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Quin és l'abast de l'onomástica
Podem establir la classificació següent, adaptada de Graells et alii (mol):

a) Noms d'éssers animats: Antroponímia contemporánia, amb variants diverses;
Antroponimia histórica i literária
- Zoonímia
- Noms de grups artística
b) Noms de coses
- Institucions i organismes
Empreses comercials i els seus productes
Associacions, moviments i congressos polítics i cientificoculturals
Esdeveniments histórica, culturals i festius
- Obres artístiques i publicacions
- Objectes especials
[Aquí també caldria tenir en compte la pronúncia de les sigles (lletra a Iletra de
forma independent), com ara BBC, ADN, PSC o l'anglés IPA (cf. la pronúncia
acronímica de l'equivalent catalá: AFI) i acrónims, com si es tractés d'un sol
mot, com en el cas d'OTAN, ISO, ERC, AFI o Fortran, així com la pronúncia
combinada sigloacronímica de MS-DOS o CD-ROM.]
c) Toponímia
Poblacions
- Divisions territorials i accidenta geográfics
- Toponímia urbana
- Topónims inclosos en noms d'entitats.

2.3 La diversitat lingüística forana
Pel que fa a la diversitat d'idiomes que poden fornir-nos noms, ja siguin traduibles o adaptables, caldria tenir en compte aquests quatre tipus de circumstáncies:
El grau de relació amb les diferents comunitats lingüístiques des de Fámbit
catalanoparlant, segons la seva proximitat territorial, política, comercial, esportiva
i cultural. Així, per ordre descendent, podrien disposar de la relació següent: espanyol, francés, anglés, italiá, alemany, gallec, basc, neerlandés, etc.
Un grau de máxima afinitat tipológica, com en el cas de les llengües romániques i d'alfabet llatí en general.
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Un grau d'afinitat tipológica reduYda i amb relaciona comercials i culturals
escasses o en ascens progressiu. Aquest seria el cas de les anomenades 'llengües
exótiques', ja sigui amb alfabet no llatí (grec, rus, árab, hebreu, etc.) o sense alfabet
fins apoques recents, com algunes de les ideográfiques, que empren carácters per a
l'escriptura (japonés, xinés mandarí, xinés cantonés, etc.).
raparició d'esdeveniments noticiables de caire esportiu, artístic, económic,
politicocultural o catastrófic (meteorológic, terrorista, bél•lic, médic, accidents, etc.)
en qualsevol punt del planeta i de l'univers, generalment via anglesa o espanyola.
Els fets de la guerra deis Balcans, posem per cas, entre les exrepúbliques iugoslaves
durant l'any 1999 forniren una extensa onomástica en serbocroat (Julia z000).

3. EL DECÁLEG DEL PROCES D'IMPLEMENTACIÓ

Ara ja podem enfrontar-nos amb cadascun deis deu passos que haurem de superar per a la implementació de l'onomástica forana:
3.1 Format d'entrada: versió originária vs. versió tradu'ida o una versió ja adaptada a l'espanyol, anglés i/o fins i tot en catalá (p.e. un article de premsa en catalá
com a font d'un comentara radiofónic).

3.2 Canal d'arribada: escrit (agéncia de notícies, informació disponible a Internet, premsa, etc.) o oral (radio, TV, resultat de la intervenció d'un intérpret,
reproducció d'enregistraments, comunicació directa del parlant, etc.).
3.3

Ámbits d'actuació i l'usuari-professional responsable d'acord amb el context

en qué s'ha d'emprar el terme:
Mitjans i géneres periodístics: radio, premsa, TV, doblatge; informatius, esports, etc. (amb
la intervenció de periodistes, actors de doblatge, locutors, assessors lingüística...)
Medis docents, conferéncies, etc. (amb professors, conferenciants...)
Presentacions en congressos, convencions, etc. (amb ponents, comunicants...)
Exposicions i intervencions institucionals i parlamentáries (regidors, consellers, diputats...)

3.4

Naturalesa i grau de l'adaptació de la Ilengua font a la llengua receptora:
Ús de la forma tradicional en catalá (Osca, Londres; OTAN; ADN, BBC)

[trad]; respecte per la pronúncia originaria (manteniment en general inviable) [orig]
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(Ex.: neerl. `Kluivere ['kicegvaRt]; xinés mandarí en romanització pinyín 7 Seijing'
[3 pej 19in1).8
Adaptació completa o parcial al sistema i a l'estructura fónics del catalá
[cat(alanitzada)]. Aquí podem topar amb dificultats afegides si la llengua originária
fa servir un alfabet diferent (rus, grec) o no en té, com succeia amb el xinés fins a
mitjan segle xix. En el primer cas, es pot fer una simple transliteració prévia: el pas
de l'alfabet ciríllic o grec al llatí (ex.: Gorbaéev), tot i que és preferible una transcripció amb ortografia catalana que en reflecteixi la pronúncia (ex.: Gorbatxov, cf.
l'esp. Gorbachev). En el cas de les llengües logográfiques, que fan servir carácters,
hauríem de partir d'una romanització prévia, com en el cas delyinyín. Amb tot,
fora preferible disposar d'una transcripció fonética (ex.: ['maw
malgrat
que, com veurem més endavant, aquest no és sempre el sistema més práctic per
a una bona part d'usuaris, llecs en matéria fonética. Així, podríem arribar a una
forma catalana:
Partint de la forma ortografiada (neerlandés), transcrita —amb transliteració prévia— (rus) o romanitzada (mandad) i pronunciar
la catalana'. Es tractaria d'una pronúncia ortografista o paragrafica (Ex.: neerl. `Kluivert' [ I lduji3ar \
klun3ert]; mandarí `Mao Zedong' [,rnaoze'óon \ ,mawza'óon]) katgrall.
Mitjancant l'adaptació fonética (perceptivoarticulatória) al catalá, amb l'ajut
d'una transcripció fonética ampla, de manera que reflecteixi al més fidelment possible la pronúncia originária sense vulnerar el sistema, l'estructura ni les realitzacions
al•lofóniques del catalá. Altrament dit: preservant sempre la bona pronúncia catalana d'acord amb la varietat estándard del locutor (vg. el punt 7) sense que grinyoli
la dicció del discurs com a resultat del manlleu mal adaptat del nom forá. Ara
tindríem una pronúncia foneticista o parafbnica (Ex.: neerl. ['icio_ipar]; mandarí en
romanització Wade-Giles `Mao Tse-tung' j i maotse'tun \
[eafion].
Vegeu-ne una mostra a la Taula i.
No oblidem que una pronúncia parafónica o foneticista ens acostaria més a un
auditori de la Ilengua originária. Heus-ne aquí un exemple: un grup de xinesos,
d'una determinada delegació comercial que visita la capital de Catalunya, senten
un parlament en catalá (o en espanyol, com sol succeir no poc sovint) en qué s'inclou el nom de `Mao Zedong' en pronúncia ortografista (catgrafi. En aquest cas
Aquest sistema de transcripció fou promogut fa mig segle per la política cultural de Mao Tse-tung a fi
de substituir el tradicional Wade-Giles, que datava del s. xix. Paradoxalment, encara que pinyín en xinés signifiqui 'escriptura fonética', ens cal la transcripció fonética per precisar-ne la pronúncia (Zedong rtse'turj]).
Els dígits superescrits indiquen els quatre tons distintius del mandad:
alt sostingut, 2) alt ascendent; 3) descendent-ascendent baix, i 4) alt descendent.
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TAULA I • TIPOLOGIA DE PRONUNCIES
PRONUNCIES

IDIOMA

(cf. catalá
[fi l yeeas]
`Figueres')

Espanyol

Originaria
Catalanitzada
Tradicional
(assimilable a forma r. Catgraf (adaptació segons l'or- (de llengües contemporánies
del catalá)
tografia): pron. grafista
traduida)
z. Ca«on (adaptació a partir de
la pronúncia originária): pron.
fónica
Huesca ['weska]
Osca ['misa]
Badajoz (1. = orig.) 2.[baóa'xos]
Cáceres (r. orig.) 2. ['kasaene]

Francés

Paris [pa'isi]

París [pa'ris]
Chartres I./2. ['j'arcas])

Anglés

Londres ['rondras]
Gables [ IgadasYgalas]

Alemany

Colónia
Ma]

Hitchcock

Mandan

1

./z . ['hillkok]

[kffionia \
Hitler i. [lidiad 2. ['hidln]
Bosch®(1.) 2. ['HP
Cruiff r. ['kewif] z. ['kfajf]

Neerlandés
la Haia [laja]
Pequín [pa'kin]

Badajoz [baóa'xo0]
Cáceres ['kaeeres]

Bjing s. [baj'3ig] 2. [paj rtTin]

Chartres ['falstx]
London ['lAnd'n]
Wales [Iwerlz]
Hitchcock ['hqkok]
Kóln ['Isheeln]
Hitler ['hale]
Bosch' ['HE
Cruiff [kreeqf \ kaealf]
Den Haag' [den 'ha:x]
Beijing ['pej 'ii: ]

difícilment cap membre de la indicada delegació interpretará que s'hagi anomenat el carismátic líder comunista. Altrament succeiria amb una pronúncia foneticista (cayeon), independentment del grau de comprensió de la resta del discurs.
3.5

Els fonaments fbnics. Caldria considerar:

Els segments de les dues Ilengües (originaria/receptora):
- El contrast deis respectius sistemes fonológica o inventaris fonemátics, tot tenint en compte la varietat dialectal i el corresponent estándard oral (cf. 3.7)
- La realització al•lofónica dels fonemes, sobretot segons la seva distribució.
Els suprasegments, que transcendeixen els segments:
- L'estructura accentual (i tonal, si escau).
- Eestructura fonotáctica o la seva sil•labificació.
9. Observi's les adaptacions a l'anglés ([den 'ha:9] al costat de `Hague' ['hale i a l'alemany ([de:n
I ha:k]) en relació amb el segment final. Mentre l'anglés admet un oclusiu lax semisonor l'alemany manté
l'ensordiment final —coincidint aquí amb el catalá.
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Vegem a continuació l'esquematització deis aspectes esmentats:
Segments
vocals (V)
monoftongs
+acc.

consonants (C)
diftongs

simples

contoid
+acc. —acc. sihlábic

-acc.

geminats
(allargats)

agrupats

Suprase

accent

primari

posició
en el mot

secundad inicial medial

fonotaxi

final

(C)V...

enllacos
fónics

C 4VC 4

Los Angeles
[-lo'za.p3a-tos]
(japonés... rus)
(espanyobanglés)

Vegem els fonaments básics de l'adaptació fónica de manlleus onomástics a la
taula 2.
TAULA 2 • FONAMENTS DE L ' ADAPTACIÓ FÓNICA DE MANLLEUS ONOMÁSTICS

LLENGÜES
receptora < originaria
catalá < mandad

francés < anglés
catalá < anglés
catalá < anglés

japonés < anglés

ADAPTACIÓ al sistema i a l'estructura ronics de la Mengua prestataria

DIVERGÉNCIES
articulatorioperceptives

Segmental

[r\f\1V] = [1] (parra/pare/pala
/palla) Simplificació de líquids' en
mandad

No ofereix dificultar en aquest sentir: catalá <
xinés (cat. II \ 'Ijarj] < li, Liang')

Suprasegmental (accent)
fr. jw3rtoni < ang. I'w3rItDril `Walton'

Accentuació paroxítona anglesa vs.
oxítona francesa

cat. [Ork'fajoi < ang. i'joilcfal `Yorkshire'

Accentuació paroxítona anglesa va.
catfon errónia

("estructura fonotáctica)
cat. [as'tourl] Vs.CVvC < ang. ['stoun] Stone'

Vs.CV. < NCV.
ang. Co,VC0_, ve. cat. CoVC,,,,

jap. [stufidlusw] < ang. I'sfiuks1 `Sphinx' [amb 3 vocals epentétiques CV.CVC.
CV.CV]

ang. C._ VC „ vs.
jap. C0_k, (nas), eorn en mana'''.
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3.6 Els fonaments sociofonétics: cal tenir presents l'adequació a l'entorn comunicatiu,
especialment en relació amb el tipus de registre del discurs: formal, semiformal o
informal.
3.7 Varietat estándard del canal demissió: en referéncia a la varietat lingüística tant
de l'emissor (accent del locutor), com sobretot deis destinataris. Així, distingiríem
entre el catalá central (barceloní, gironí...), el nord-occidental (Ileidatá, ribagorÇanopallarés, tortosí...), el balear (mallorquí, menorquí, eivissenc...), etc. Vegem-ne
una mostra a la taula 3.
TAULA 3 • PRONÚNCIA ONOMÁSTICA PROPOSADA EN DIJES VARIETATS
DEL CATALÁ ALS MÉDIA ORALS

Pronúncia
Forma ortográfica
Originária
[anglés], Originaria
transliterada [tus] o IDmanitzada [mandad]
Sardenya
CEixample

Formal
(Noticiaris)

Leicester Square

[iteste'skwea]

Etiópia

Estándard central

Estdndard nord-occidental

[SOf'óell0]
[ia'famp]Ial

[sar'óeriej
ftejlampiel

[iesmIskwer]

[,feste'skwed

[ati'apia]

[etiI3pie]

[saf'pantas])

Cervantes

[0er'f3antes]

[0er'pantes]

Iones
Jakobson

['cBaunz]
['jmkabsan]

['3owns] (['aSowns])
r3akopsonI(['d3akopson])

['clowns]
['d3akopson]

GorbaCev/Gorbatxov

[garbu rilafl

[gurpartraf \ gaffla riraf]

[gori3a'tfofl

rmaw iíi' a 'tugl

[,maoze'elm3]\ [,mawza'5013]
[,maw tsa'tug]

[,mao zetóm3]
[,mao tse'tug]

(d)el IEC (sec. l'IEC)'°

[allá] (sec. [ii'ek])

[ellek] (sec. [Ii'ckl)

La UdL

[fauóe'eta \ lawóe'ela]

[tauóe'ete \ lawóe'el-e]

La UEFA

[-Ia'wEfa]

Ifa'wefel

Mao Zedong

[0er'pantes] ([ser'f3antes])

3.8 Materials de consulta . És molt convenient disposar de diccionaris de pronúncia, com els que es tenen a l'abast en anglés (Wells 2000; Jones 2003), en francés
(Warnant 1968) o en alemany (Krech & Stützer 1982; Duden 2004). En catalá no
en tenim encara cap que inclogui onomástica autóctona i forana de forma relle-

so. Pronúncia acrónima: `(d)el IEC' [clan ek]. Pronúncia acronímica i desplegada: `(de)
\ cladins.ti'tud.das'tu.óis.ka.talans].
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vant (cf. DCVB; Bruguera 1990/2004'; Lacreu 2001), tot i que s'estan desenvolupant diversos projectes (cf. el DPC de Juliá-Muné et alii, en prep.; Juliá-Munné &
Creus 2003 i 2004). També són útils els diccionaris de noms de persona (Albaigés
1980/20001, de sigles i acrónims (Mestres & Guillén 1992/2001"); els reculls enciclopédics reconeguts (GEC) o de toponímia (Moran et alii 2002) i els llibres
d'estil (CNL de TVC 1995; El Periódico 2002) o treballs sobre l'estándard oral
d'índole general (Lacreu 1990/2002'; Vallverdú 2000). Tot seguit es mostra un
fragment del futur DPC, en pronúncia nord-occidental i central:
Guixers [gi'Ses ilses]
guixó m. [gilfo]
Guíxols (Sant Feliu de_) [ I gi.fo+s]
[Igifuls]
guixot m. [gilfot]
guixoter, -a m. &f [gi.So lte\.re] II [gifulte\rol
Guiyang [gi ljag I kwej lja_9] mand. [kwejljag]
Guizhou [gi'zow I kwsj tfow] mand. [kwEj rt-low]
Gujarat [gu.3a'rat] II [gu.3o Irat] hindi [gud3lrat]
gujarati m., adj. [gu.3a I ra.ti]
[guy'rati] hindi [gud3Irati]
gulag/G-/GULAG m. [gulak]
guiar adj. [gula]
gulasch [gullaS] fr. (<hong.) 1 04]
Gulbenkian [guff3eliki.an]
[gtri'Peokian 'Per]]
3.9 Format del text objecte de pronúncia per al professional responsable: locutor,
conferenciant, professor, polític...
Versió ortográfica: `Mao Zedong'
Versió fonética: [ i mao ze l ómi \ ,maw za l óorj i mao tse 'tul] \ i maw tsa 'tul)]
Versió graficofónica: `Mao Zedong' (amb 's' sonora) [z] (NO amb 'zeta' [O] a
l'espanyola) `Mao Zedong' ([ts] [tu])
La primera és confusionária per al lector-locutor i la segona resulta massa complicada si no es té una formació específica en fonética. Es preferible, dones, la
tercera.
3.10 Fitxa descriptiva de la implementació ortoépica (casuística del neerlandés i el
mandarí)
Llengua font / prestadora / d'origen / originária: neerlandés / xinés mandarí
Llengua receptora (catalana) i varietat estándard: central I nord-occidental
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Registre: formal, propi del génere
Medi comunicatiu: média radiofonics / audiovisuals
Génere periodístic: butlletí de noticies radiofonic / televisiu.

4. CASUÍSTICA DEL NEERLANDÉS I DEL XINÉS MANDARÍ

Un cop dos el decáleg, passem a la justificació de les pronúncies proposades,
com ara les d'alguns antropónims neerlandesos i deis xinesos esmentats fins ara.

4.1 Onomástica neerlandesa: alguns casos de difi-ongació i consonantisme
En els dos cognoms holandesos exemplificats el procés d'adaptació deis diftongs
en la forma de base fónica (ca«on), com mostra la figura i, opera cap a les pronúncies catalanes més properes des del punt de vista articulatorioperceptiu, com sol
succeir en l'adaptació de manlleus en general (Peperkamp & Dupoux 2003).
FIGURA I • ELS DIFTONGS DEL NEERLANDÉS I LES DUES ADAPTACIONS CATALANES (EN GRIS)

Rijkaard

Pronúncia originária: [ \wjka:R Vt]
Cargraf[ri kan]
CaOn: ['rajkar]
Pronúncia originária:
Catgraf
Catfon:

Kluivert
['kIceqvaRt]
Niuj13011
['kbjpar]\['kiajfor]"

I. Aquesta regona pronúncia és poc justificada, ates que la grafia intervocálica correspon a una pronúncia labial sonora. És en posició inicial de mot que 'y' es pronuncia com a fricatiu labiodental sord [f].
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La Taula 4 conté l'inventari consonántic amb indicació del fonemes neerlandesos inexistente en catalá (en gris) i que caldrá adaptar especialment. Observi's que
no disposa d'un fonema de realització oclusiva velar sonora /g/, la funcionalitat del
qual queda substituida pel corresponent fricatiu sord /x/.

TAULA 4 • ELS FONEMES CONSONÁNTICS DEL NEERLANDÉS

/p/ /b/
/f/ tri
/m/

/k/
/3r1

/t/ /d/
/s/ /z/
/n/
/1/

/t3/
/r/
/j/

4.2

Onomástica xinesa: el consonantisme del xinés mandan' (putonghuá)

TAULA 5 • ELS SONS CONSONÁNTICS DEL XINÉS (EN GRIS CLAR S ' ASSENYALEN ELS SONS
INEXISTENTS EN CATALÁ I EN GRIS FOSC ELS FONEMES CATALANS DESCONEGUTS PELS XINESOS; EN
CURSIVA I ENTRE COMES LA GRAFIA ROMANITZADA EN PINYíN); JULIÁ-MUNNÉ 2005
MODE

Bila-

La-

Inter-

Dental

D' ""

bial

biodental

dental

(apicodental)

Oclusiti

"I"
p 'h'

-I+

aspirar

V, 'p'

TICU-

Alveolar

PUNT D'ARTICULACIÓ
Post-alRetrollex
veolar
(apico-palatal)

Palatal
(alveolo/

Vela,(dorso-

Ilvular
(dorso-

velar)

uvular)

I*

dorso-palatal)
I.

- I.
k y
le' 'k'

"

Z.
'r'

V

•r/r'

E

y'

II:"

V

sació
l'

"

l'
r

f

Fricatiu

-

f

I+

-

I+

d'

1

§
v

'111'

Africat
(aspi-

VY

ti

ras)

,1

i75"

Nasal

,
n

m

Lateral

'el;

x

G

T

'ng. ti

1

Rótics
Aproximant
semivocal

Y
'u

/

y

I +

Glotal

-I*

L ' ORTOÉPIA DE L ' ONOMÁSTICA FORANA

229

TAULA 6 • PROPOSTA ORTOÉPICA FUNCIONAL DEL SISTEMA CONSONÁNTIC
DEL XINÉS MANDARÍ EN CATALÁ
labial

dentoalveolar

palatal

Oclusius

[ p]

dorsovelar

[t]

[pph pb]

[

[k]

*

[ kg

td
[th t]

[m]

kj

[n]

[ n
[ [mm]]

[ ng
[ni

[n]

(Oclu)constrictius
[f]
[ 5]

Al
[ f 1
II

apicopalatal
(retroflex)

][

[ 1

ail ÷— [

[x]

,----4 [S] <••-n

6tn
[si

E lcl

1

tís5]

sh 1

[

[11

[h

]

I

zh

.1.
[te]

s
tI
'
c-

A

51
ch

1

Pseudolíquids
[il

L[]]

1

rtil>

[r

1

4 [3]

[z]

5. TIPOLOGIA DE L ' ONOMÁSTICA FORANA

A la Taula 7 es pot observar un mostrari de noms propis provinents de diverses
llengües (forma ori g. a la casella en gris) amb la corresponent adaptació al catalá (en
una casella adjacent). La pronúncia catalana que s'hi proposa és en varietat central
i sol indicar-s'hi la doble versió si hi ha divergéncia entre la grafista (t) i la de base
fónica (a). Observi's que en el cas de l'espanyol la primera versió coincideix amb la
pronúncia originária.
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TAULA 7 ALGUNES MOSTRES DE PRONUNCIA D ' ONOMÁSTICA FORANA
Antrepóniml
Mames
,igi,,,,i,

.Vorns

Espanyol
(rastella)

Cognoms

I. [el'Oid]
a. [apsi i ]

M

Denominadan,
di ,,,s

Personatges

Gurat)
Pai'sos

El Jabato
[eIxa[]3aroj

El Cid
[d'Oíd]

Yourcenar

ljuaso[naarl

Anglés
(británic)

Aleman
-Y

.Neerlandés
Afrikans
Italia
Portugués
(brasiler)

,

r731,11

z

Schwarrzenegger
1Iva/sis:anega]
Boer

nunti

, , 'boas
: l'Emir]

Giulia Ciano
[,aSulja Vano]
Ronaldinho

IronaEdi ul

Rus

o
m andarO

Boris
]be[risi

Lb" Íls]

Raixid
[ralee]

1 , ra'Sit]
a 1 ra'Íit]

'9"0"1

Louvre
tlu:vgl

,,baXda[rani
CitroCri
isitaden)

Esiu.'.11

, Íqui-ISix,
[Voririfi

Downing Strccr

['dawniu
as'irit]

Nauru!) ,staijl

1. ISuariaa'neyarl
z. laf,Part—sa'neyal
Van Gaat

14uf tanza]

i
z

(kit) 'iladj

1.iiithansa"
Ploft,hanzal

[bao 'O]
[fau 'sal]

Í i [,3utja 'sjai u])
z I,d3utja ríTano,
[runaHltpu,
i ['Junta]
-, rs,..fj
Khrusxov I Khrubaxov
iSaf
[kru
\ kru'fall
ixru[vIlafl

Utzaintaa lerf§ajnliaj

Hiroshirna

la Po Li Bai
Ifi'pol fi' a'\\paj]
1 Ideulaopigi
z rtau'fjawpiu,

Chiang Kai-shek
Sun Yat-sen

1,.[Iliai) kaj ',reir]
' 1,3jap e'Ji]
, I,-trjag Ae 'Si]
I,sun jat 'seis)

P: SOn Zhóngshán

1 [,sup (d)3oil 'fan]

[icjitti "teje 'psi]

Pswan Í tbuu 'pan,

' ''''_a.inís,,
: ,r'Isilni-s,
Khan=
(xar[t'uni]

[Iir4ima]

1.1( (Dli) Bái
I + li naj 'paj]
Dtng Xiaopíng
Ptau 'tcjaw 'pilo]

Pinvín: Jiáng Jieshí
Xinés
(cantonés)

Marques
registrades
Edificis

Xunta
r (tunal

, lapones
Xinés
(putongbuii

Carices
Plarrs

I . leixa[13ato]
z. latica[patui

ljursd mol

Churchill

Gallee

Base
(penins.)
Árab (pos.
Ar)

geográfirs

Almo

hlrnorr

Veinats
Barrio

Ac,id,,,b

Val d'Aran
(»Ida ani

Orrirá
(aranés)
Francés
(europeul

To Oren,
•

a 1,sw(a)n-truu[Sani

Pegual Trad.
BéijInL

Ppej `tehj]

i
z

[xar'tum]
kar[tum,

1 Pro'fiinal 2. [xiraTima,
Ípdkini
Tanánmén
: [baj
Pe' [en 'an
5inl
'maní
I Pai
lliU'
Kowloon
(Hong Kong)
[ kaw loa]
(tse a. ase. alt
4. dcsc. bala)

!J'a nam
- rnenj

1 ang. Ikaw'lun]
l'kawl'n]

=
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CONCLUSIONS

Per cloure voldria expressar, en primer lloc, un desideratum: la implementació
ortoépica deis assessors lingüístics, per una banda, i la práctica i l'ús ortológic deis
professionals de la paraula, per Fatua, haurien de contribuir a consolidar l'elocució
catalana. I tot seguit les dues conclusions de la tesi expressada en aquest treball:
I. Si el nom propi forá no té una forma tradicional catalana, podríem establir
pel cap baix un parell de pronúncies segons la via d'entrada o contacte:
La provinent de la forma ortografiada llatina o llatinitzada (per transliteració
o transcripció romanitzada): la versió catgraf (p.e. el neerlandés 'van Gaal' [bau
o el xinés mandarí [,mao ze Ióog]).
La resultant de l'adaptació de la pronúncia forana al catalá, tenint en compte
el sistema i l'estructura fonétics de les dues llengües, tant des del punt de vista segmental com suprasegmental: la versió catfon (p. e.: el neerlandés 'van Gaal' [t'al] Ixal]
o el xinés mandarí [,maw tso 'tul,)]).
2. El locutor en general, de la má ferma i pragmática de l'assessor lingüístic, ha
de ser coherent i conseqüent (p. e.: mantenir la mateixa pronúncia i allunyar-se d'altres com ara *[faij I gal] o *[bal] I xall), tot evitant estridéncies pedants que estrafan
el discurs catalá (ex.: `Oxford' [ I nksfocil , en nítida dicció anglesa, per [ I oksfort], en
pronúncia habitual catalanitzada; o `Yourcenai [jurOe I nar] per [jursaInar]).''
Que cadascú, doncs, pronuncl els noms propis forans com vulgui, mentre sigui
conseqüent i no distorsioni el discurs. D'aquesta manera, al crápdavall, hauríem de
concedir bona part de raó a la citació de Winston Churchill ([ tfurtSiÁ] o [Vartfi-1],
peró no burukurPoItitfiÁn.
JOAN JULIA-MuNÉ

Universitat de Lleida
j j ulia@filcat. udl. es
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