DE FONÉTICA CONTRASTIVA: ELS AFRICATS
ALVEOLOPALATALS DEL LLEIDATÁ
I DEL BARCELONÍ

I. INTRODUCCIÓ
Qualsevol aproximació a la variabilitat observable en l'ámbit de les consonants
alveolopalatals —o si es prefereix, prepalatals—, per esquemática que sigui, constata la preséncia d'una rica gamma de variants, especialment pel que fa al correlat
sonor. Des d'una perspectiva diacrónica, el fenomen conegut com a desafricament
alveolopalatal sonor és encara un punt de controversia interpretativa entre els tractadistes que se n'han ocupar. I pel que fa a l'ensordiment tampoc s'ha pogut arribar
a un consens.
El cert és que els estudis dialectológics i geolingüístics del regle passat ens han
fornit un important devessall de dades que, en la majoria deis casos, donen compte
de les variants més extremes o, el que ve a ser el mateix, les més facilment identificables des del punt de vista perceptiu. Així i tot, espigolant en aquest material
immens trobem referéncies a dos parámetres d'análisi que només una oída molt
fina pot ser capas de copsar. Ens referim a la durada del segment oclusiu de les
consonants africades alveolopalatals sorda i sonora i a l'ensordiment del segment
fricatiu, en aquest cas lógicament de l'africada sonora. Vegem-ho.
En relació amb la durada del segment oclusiu —ens referirem, óbviament, només a les dues varietats geográfiques de referéncia tractades—, pel que fa a la varietat central disposem d'un intent de sistematització que ens ofereix Recasens (1993)
i reapareix a Bonet & Lloret (1998), segons el qual l'allargament del segment oclusiu aniria associat al fet de tractar-se d'una africada sonora subjacent —i no d'un
fenomen de fonética sintáctica— i en la resta de casos —formes no subjacents i
africades subjacents sordes—, a la posició posttónica (fitxa). Al Camp de Tarragona
sembla predominar la realització curta en l'africada sorda i la llarga en la sonora
(Recasens 1985). Quant al nord-occidental, l'africada sonora és emesa amb oclusió
llarga (Arqués 1910 a les Garrigues, Coromines 1936 al pallarés i Schádel 1909 a
la Noguera), pe yó la sorda ha estar documentada com a llarga (Lamuela 1984) i
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com a curta (Coromines 1936 al pallares i Gili Gaya 1932 al lleidatá); la transició
tortosí-valenciá presenta un predomini de les africades curtes (Pradilla 1996 i 1997
al Baix Maestrat).
El carácter variable de la durada del segment oclusiu de les africades és un índex
ciar de canvi lingüístic en curs. Recasens (1991: 212) argumenta que l'escurÇament
a territoris on sembla que la realització tradicional és l'allargada deu ser explicable
per factors extralingüístics com la interferencia del castellá. Tanmateix, les dades de
Pradilla (1993) a propósit d'un fenomen d'africació modern (generacions joves) a
una localitat, Benicarló, ubicada en una zona de desafricament alveolopalatal sonor
també [día.
(Baix Maestrat) menen cap a la realització [d31
Quant a l'ensordiment alveolopalatal, com a part del conjunt de fenómens que
constitueixen l'apitxament fonetic, en el catalá central se n'han recollit a comarques
septentrionals, en llocs com Cadaqués (Sala 1979), Pau i Garrotxa (Comas 1970),
Baixa Cerdanya, la Selva i el Berguedá (Alcover 1908); també a l'área del PenedésConca (Alcover 1908); i a l'extrem meridional, dins rárea oriental extrema del
Camp de Tarragona (Recasens 1985). En catalá nord-occidental es té constáncia
d'ensordiments a les següents contrades: la Segarra i la Noguera (Alcover 1908):
al pallarés (Coromines 1936); pobles no apitxats del Baix Aragó (Rafel 1981); al
Segriá, Andorra, l'Alt Urgell i l'Alta RibagorÇa (metge, ferratge i calitja, cf. DCVB);
en tortosí meridional, al Baix Maestrat (Pradilla 1996).
rintent d'establir les causes i la cronologia de l'apitxament ha generat tot un
seguit de contribucions, que es polaritzen a l'entorn de dos grans blocs: els qui
opinen que es tracta d'un fenomen d'interferencia del castellá (o de l'aragonés) i els
partidaria d'una explicació interna. Tanmateix, en la major part d'argumentacions
ambdues opinions solen conviure, l'una com a causa primera i l'altra com a afavoridora del fenomen.
Tal com s'ha pogut visualitzar, la variabilitat ens fa intuir la presencia d'un canvi
lingüístic en curs. Aquest fet ha propiciar que, més recentment, a diverses zones
del domini lingüístic s'hagin realitzat treballs des de l'óptica sociolingüística, que
ofereixen informacions molt interessants sobre la difusió actual de l'ensordiment
alveolopalatal. Vegem-los.
Pel que fa a l'ensordiment alveolopalatal barceloní, la sociolingüística s'ha interessat per aquest fenomen a través de dos treballs: el de Mier (1986) i el de Pons
(1992). Quant als resultats més destacats de Mier en relació amb la causa del fenomen que ens ocupa, destaca la desvinculació del castellá en favor de condicionaments interns, com el poc pes funcional i la molta variació morfofonetica. D'altra banda, l'ensordiment no es va mostrar sensible al factor edat, peró sí als factors
genere i nivell ocupacional, on les dones, per un costat, i els estrats més baixos, per
l'altre, l'afavorien. Pel que fa al treball de Pons, l'autora caracteritza l'apitxament
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a Barberá del Vallés com un fenomen evolutiu autócton. Els resultats del grup
de més edat situen el fenomen al segle xix. Tanmateix, l'oscil•lació de soluciona i
l'heterogeneYtat deis informante no Ii permeten trobar una pauta generacional. Tot
plegat, la porta a associar el fenomen a cada parlant concret. D'altra banda, tots dos
treballs coincideixen d'assenyalar la manca de prestigi associada a l'ensordiment i
la percepció del fenomen en els grups d'edat alfabetitzats en catalá, factors que, en
principi, entenem que podrien capgirar l'evolució del canvi.
Finalment, l'ensordiment parcial d'un deis segments que componen els sons
africats alveolopalatals sonors ha estat assenyalat en diversos treballs com un ciar
indici cap a l'apitxament alveolopalatal. En aquesta ocasió la metodologia variacionista s'ha beneficiat del suport experimental, fonamentalment de l'análisi espectrográfica. En relació amb el nord-occidental de transició cap al valenciá (el tortosí meridional, segons Gimeno 1994) hom disposa dels treballs de Pradilla (1993, 1996,
1997). De fet, amb anterioritat la metodologia estrictament experimental ens ha
llegat dos treballs, Salcioli (1981) i Alamon (1985), que han recollit realitzacions
africades amb ensordiment de la fase fricativa —o de tot l'africat— en la parla de
Barcelona i de Lleida, respectivament.
Quan parlem d'ensordiment parcial, el problema ara és esbrinar quin dels dos
segments, l'oclusiu o el fricatiu, de l'africat s'ensordeix primer ja que no tothom és
del mateix parer. Recasens (1991), pel que fa a l'apitxament no simultani, primer
de /d3/ i després de /z/, a més de considerar-lo modern i de factura autóctona, l'associa amb el grau elevat de palatalitat de les consonants palatals, i amb els requeriments articulatoris considerables sobre la formació de l'oclusió i/o de la constricció
durant la producció de les consonants africades i/o fricatives. L'autor considera la
possibilitat que mecanismes de producció d'aquest tipus hagin motivat l'augment
de nivell de pressió intraoral i la cessació de la vibració deis plecs glotals. Segons
aquesta hipótesi, l'ensordiment de les africades s'hauria iniciat per l'element oclusiu
a zones en qué les oclusives explosives són particularment tenses, i s'hauria transmés
posteriorment al període fricatiu següent.' Tanmateix, les dades que aporta Pradilla
(1996, 1997) d'africats amb ensordiment parcial, pe yó sempre en el període fricatiu
[4], qüestionen aquesta hipótesi: el fet de no trobar realitzacions en qué sigui el
segment oclusiu l'ensordit, en una zona, el Baix Maestrat, on la tendéncia a l'apitxament alveolopalatal només s'insinua, sembla ser un argument prou sólid.
Aquesta comunicació té com a objectiu nuclear estudiar acústicament el procés
d'ensordiment en els africats alveolopalatals sonors del barceloní i del Ileidatá i
t. En relació amb els ensordiments esporádics recollits en el catalá central i en el nord-occidental, la
relació s'establiria amb la durada del període oclusiu de les africades. Aixó és, un període oclusiu de durada
(larga comportada un ascens del nivell de pressió intraoral i dificultaria el pas de l'aire a través de la glotis.
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observar l'efecte que hi tenen diverses variables. Alhora, es pretén oferir una caracterització acústica del parámetre de llargada del segment oclusiu deis africats
alveolopalatals d'ambdues varietats.

2. METODOLOGIA

Aquest treball s'ha d'entendre com una recerca parcial en el marc d'un projecte
d'estudi global de la variabilitat que dibuixa un perfil de canvi lingüístic en l'ordre alveolopalatal. Entenem, doncs, que només des d'una comunió metodológica
entre el métode experimental en fonética i la metodologia variacionista (sociolingüística de la variació) es pot arribar a establir un itinerari reeixit del canvi en
curs. Aquesta aportació en concret s'hauria de situar dins del que anomenem una
análisi qualitativa de la variable objecte d'estudi. I els seas resultats, ara de carácter
exploratori, hauran de permetre avanÇar en la formulació de novel hipótesis que
afavoreixin el disseny de nous treballs. En aquesta ocasió presentem una recerca
que pren suport en el métode experimental en fonética. Ara bé, el seu disseny deixa
les portes obertes a un tractament variacionista, si més no en la línia deis treballs
recents d'aquesta disciplina emergent anomenada sociofonetica.
Les dades que presentem s'han obtingut mitjanÇant la lectura d'un corpus
de 8o mots (4o amb la forma subjacent africada alvelopalatal sonora i 4o amb la
sorda). Els 20 informants utilitzats s'ha volgut que constitueixin una població
(suficientment) homogénia quant a l'edat i la formació: es tracta d'universitaris d'entre els 18 i els 3 5 anys. Des de la perspectiva de l'avaluació del canvi generacional
—el temes aparent laboviá—, aquesta tria ens hauria de permetre contrastar els
resultats amb els de les generacions de més edat. I en Pámbit de la variació estilística, també es podrá contrastar l'alt grau de formalitat que imposa la lectura
amb l'avaluació de dades més col•loquialitzants. Per a l'avinentesa que ens ocupa,
la lectura ha estat imprescindible per poder garantir l'análisi deis factors lingüístics elegits: s'ha de tenir present que les variables objecte d'estudi --les africades
alveolopalatals sorda i sonora en posició intervocálica— tenen una freqüéncia
d'aparició molt baixa.
Els parámetres mesurats han estat: a) la durada i l'ensordiment del segment
oclusiu; b) la durada i l'ensordiment del segment fricatiu; i c) la relació perceptual
2. L'obtenció deis mots s'ha efectuar a partir de la lectura de les frases en qué sels havia inclós. Aquestes frases, enunciatives amb sentir complet, anaven intercalades entre d'altres que no contenien cap mot a
analitzar. D'aquesta manera es garantia que l'informant no centrés la seva atenció en la variable estudiada.
Les paraules del corpus s'han situat al bell mig de la frase amb l'objectiu d'evitar les inflexions de la veu que
produeixen l'atac i el nucli prosódic. Cada frase ha estar emesa tres vegades per cada informant.
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entre la durada de la sonoritat en el segment oclusiu i la durada total de cada oclusiva. D'altra banda, els factors lingüístics a controlar han estat: a) el nombre de
síl•labes del mot; b) l'accent; c) el context vocálic (per al barceloní: [íCo, áCa, úCo,
iCá, aCá, uCál; i per al lleidatá: [íCe, áCe, úCe, iCá, aCá, uCá]); i d) la freqüéncia
d'ús del mot —el control d'aquest factor ha vingut donat per la necessitat de crear
un corpus, on no tots els mots eren habituals per als informants, que permetés
avaluar els factors lingüístics precedents. Hem utilitzat diferents ANOVA d'un factor (One-way ANOVA) per a l'análisi estadística.
La «socialització» de l'experiment ens arribaría amb la inclusió com a factors
d'interés del génere i del contrast de les varietats geogrfiques barcelonina i lleidatana: la distribució deis informants n'ha previst Io per cada varietat, 5 masculins i 5
femenins. La inclusió d'aquestes dades en un treball variacionista tindria garantida
la representativitat si convenim amb Silva-Corvalán (2001) que el nombre d'informants per casella no ha de ser inferior a cinc.

3. ANÁLISI I DISCUSSIÓ DELS RESULTATS

3.1

Efectes del contrast geolingüz'stic

Per avaluar l'efecte d'aquesta variable s'ha segmentat la matriu de dades resultant
en funció del tipus d'africada (sorda-sonora) i del génere deis informants (masculífemení). El One-Way ANOVA aplicat indica que totes els factors donen diferéncies
significatives entre els dos dialectes (p=o,000) en totes les condicions exposades.
Tant en les emissions de parlants masculins com en les de parlants femenines, la
durada de les oclusives i de la seva sonoritat (en el cas de les sonores) és més gran
en els parlants pertanyents a la varietat geográfica lleidatana (L) que en els parlants
pertanyents a la varietat barcelonina (B). A més, es constata que el percentatge de
sonoritat de l'element oclusiu a L és del 85% (homes) i 89% (dones) i a B del 76%
(homes) i 73% (dones). Vegeu la figura i (plana següent).
Contráriament, el segment fricatiu presenta més durada en la varietat B. Cal
puntualitzar, pero:), que la sonoritat en aquest segment és molt escassa, especialment
entre les parlants femenines d'ambdós dialectes. Aquesta preséncia de sonoritat
encara és més acusada entre les parlants de B, entre les quals en moltes emissions és
inexistent. D'altra banda, es constata que la durada de les oclusives sempre és més
gran que la de les fricatives.
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FIGURA I • PERCENTATGE DE SONORITAT DE L ELEMENT OCLUSIU DE L 'AFRICADA SONORA
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3.2

Efictes de la variable «génere»

En aquest cas, la variable estudiada s'ha tingut en compte per a cada africada i
per a cada varietat geográfica. En aquestes condiciona s'ha vist que les diferéncies
entre les emissions d'homes i dones són estadísticament significatives (p<o,o5) en
totes les variables estudiades excepte en la sonoritat de l'oclusiva en els informante
de B (F=0,86z; p=0,3 5 3); i en la relació entre la durada de l'oclusiva i la seva sonoritat a B (F=3,o84; p=o,o79). En general, les dones presenten una durada més gran
en el segment oclusiu i en la seva sonoritat, si és el cas; els homes, en el segment
fricatiu —excepte en la sonoritat de les fricatives en la varietat L.
3.3 Efectes de la variable «tipus d'africada»

Totes les variables donen diferéncies estadísticament significatives (p=o,00) entre la durada de les articulacions sordes i sonores en ambdós dialectes, tant en el
segment oclusiu com en el fricatiu. Óbviament, la comparació entre la durada de
la sonoritat en ambdós segments també és significativa per tal com sempre és zero
en les articulacions sordes. Com s'observa en la figura 2, la durada de les oclusives
és més gran en les africades sonores, mentre que la durada de les fricatives és més
gran en les africades sordes. Es pot observar que els segments oclusius són més llargs
a L que a B.
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FIGURA 2 • DURADA DELS SEGMENTS OCLUSIU I FRICATIU DE LES AFRICADES

3.4

Efectes de la variable «nombre de sí/ labes del mot»

Un cop comprovada la seva significació, la variable salaba s'ha correlacionat
amb cada grup consonántic, el génere deis informants i la varietat geográfica de procedéncia. En les articulacions sordes es registren diferéncies significatives (p<o,o5)
en la durada de l'oclusiva en totes les circumstáncies (en funció del génere i de la
varietat geográfica deis informants). El mateix ocorre pel que fa a la durada del segment fricatiu en les informants femenines de L (F=4,177>; p=o,o 6). A les proves
posthoc, Scheffé indica que per als resultats d'homes de L, les diferéncies significatives es produeixen entre les paraules de 2 i 3 síl•labes (p=o,o7), és a dir: la durada de
l'oclusiva és significativament més gran en els mots de dues síl•labes que en els de
tres (Z=69,oims.; sd= 6,91 enfront de Z=62,97; sd=i5,15). En els homes de B, les
diferéncies se situen entre els mots de 2 i 3 síl•labes (p=o,000), i entre els de 3 i 4 síllabes (p=o,3z). En aquests homes, la durada de l'oclusiva segueix la direcció 2>4>3
sí•labes: Z=6I,84: sd=14,98; Z=58,1 sd=15,42; X=53,96, sd= '0,63. Les dones de
B presenten diferéncies estadísticament significatives entre els mots de 2 i 3 síl•labes
(p=o,000), els primers deis quals tenen oclusions més llargues (Z=71,z5 sd=16,75,
enfront de Z=63,73, sd=14,55)• Finalment, les dones de L presenten diferéncies
significatives en la durada de l'oclusiva entre els mots de z i 3 síl•labes (p=o,000) i
en la durada de la fricativa entre els mateixos mots (p=o,ot 6). En ambdós casos, la
durada del mot de dues síl•labes és més gran que el de tres.
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FIGURA 3 • PERCENTATGE DE SONORITAT DE L ' ELEMENT OCLUSIU DE LES AFRICADES SONORES
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En les articulacions sonores, les diferéncies significatives (p<o,o5) es produeixen entre la variable durada de l'oclusiva en les dues varietats geográfiques, tant en
homes com en dones; la durada de la sonoritat de l'oclusiva en les dues varietats
excepte en les dones de L; la durada de la sonoritat de la fricativa en les dones de L.
Els contrastosposthoc Scheffé assenyalen que les diferéncies significatives pel que fa
a la durada de l'oclusiva tenen lloc entre els mots de 4 i 3 síl•labes i entre els de 4 i 2
síl•abes (en aquest darrer cas excepte en els resultats de dones de B), i es comprova
que, en general, com més quantitat de sí•labes hi ha en el mot, més durada té el
segment oclusiu. En valors absoluts, les diferéncies significatives en la durada de la
sonoritat es produeixen entre els mots de 4 i 2 síl•labes, i també entre els de 2 i 3
síl•labes en els resultats de les dones de B. En l'avaluació d'aquest parámetre, una
quantitat més gran de síl•abes del mot novament comporta una durada més gran
de la sonoritat. La durada de la fricativa en les dones de L indica que la diferéncia
significativa estadísticament es produeix entre els mots de 4 i 2 síl•labes i els valors
segueixen la tónica general: com més quantitat de sí•labes trobem en el mot, més
durada té aquest segment.
D'altra banda, pel que fa al punt més interessant, la relació percentual entre
la durada de la sonoritat en l'oclusiva i la seva durada total, s'observa que aquest
parámetre només presenta diferéncies significatives en els parlants masculins de B
entre els mots de 2, i 3 síl•labes (p=o,o33) (Z=70,94 sd=36, 18; i=79,83, sd=z5,53,
respectivament) i en els parlants femenins de B, també entre els mots de 2 i 3 síllabes (p=o,o 15) i els de 2 i 4 síl•labes (p=o,o47), (Z=69,00, sd=24,47; Z=76,o2,
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FIGURA 4 • PERCENTATGE DE SONORITAT DEL SEGMENT OCLUSIU DE LES AFRICADES
SONORES RELACIONAT AMB LA FREQÜENCIA D ' ÚS DE LES PARAULES.
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sd=2o,81; X=72,94, sd=z2,38). És a dir, en mots de tres síl•labes, el percentatge de
sonoritat de ¡'oclusiva és més acusat, seguit deis de quatre i a continuació deis de
dues. Vegeu la figura 3. En aquesta figura s'observa també que els valors de sonoritat
de ¡'oclusiva són més grans a L que a B. Dit d'una altra manera: el procés d'ensordiment es troba en una fase més avanÇada a B.
4.5 Efectes de la variable «freqiiéncia d'ús»

Les condiciona d'estudi d'aquesta variable són les mateixes que les que s'han
tingut en compte en l'apartat anterior. Els resultats del OneWay ANOVA mostren
clarament que el fet de tractar-se d'una paraula habitual (de freqüéncia alta) o
no, ocasiona diferéncies significatives (p<o,os) en les variables relacionades amb la
durada deis segments oclusius i la seva sonoritat (en el cas de les articulacions sonores), peró no en el cas deis segments fricatius. Les poques discrepáncies respecte
d'aquesta tendéncia general són les següents: la durada total de la fricativa en les
articulacions sonores d'homes de L (F=to,81 8; p=o,00i) i la durada de la fricativa
en produccions d'articulacions sordes d'homes de L (F=4,918; p=o,o27). En general, el fet de tractar-se d'un mot d'escassa freqüéncia d'ús propicia una durada més
gran deis segments.
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La relació percentual que hi ha entre la durada de la sonoritat en les oclusives de
les africades sonores i la durada total del segment es veu afectada significativament
per aquesta variable en els informante de L i en els homes de B. Contráriament, les
dones de B, el grup que presenta més ensordiment, no es veu afectat per aquesta
circumstáncia, com s'observa en la figura 4.
3.6Efectes de la variable «accent»

Les condicions d'estudi d'aquesta variable han estat les mateixes que les seguides
en els apartats precedents. En aquesta variable no es produeix la regularitat trobada
en l'estudi de les anteriors. En les articulacions sordes, el fet que la sí•laba on apareix el grup consonántic objecte d'estudi sigui átona o tónica no és rellevant en les
realitzacions deis homes de L. En les dones de L i en els homes de B, té relleváncia
només pel que fa a la durada de l'oclusiva (F= 6,031; p=0,014 i F=4,684; p=o,o3r,
respectivament); en les dones de B, en canvi, la diferéncia significativa es produeix
en la durada de la fricativa (F=5,9 7 2; p=o,oi5).
En l'articulació sonora coincideixen els resultats deis homes de L i de les dones de B en tant que l'estudi d'aquest parámetre presenta diferencies significatives
(p<o,o5) en les variables: durada de l'oclusiva, sonoritat de l'oclusiva i durada de la
fricativa. Les dones de L només presenten resultats significatius en els dos parámetres referents a l'oclusiva i els homes de B, només en la durada de la fricativa.
En general, les articulacions estudiades presenten més durada quan apareixen en
síl•aba tónica, especialment els segments oclusius. En cap cas la variable que relaciona la durada de la sonoritat de l'oclusiva amb la durada total de l'oclusiva presenta
diferencies significatives respecte de la posició de l'accent en la paraula.
3.7Efectes de la variable context vocidic'

Les condicions d'estudi d'aquesta variable han estat les mateixes que les seguides
en els apartats precedents. En les articulacions sordes el fet que el grup consonántic
aparegui en contextos vocálics diferents resulta significatiu (p<o,o5), tant per a la
durada de l'oclusiva com per a la durada de la fricativa en ambdós grups de parlants, en cada varietat geográfica. En tots els grups, els contractos posthoc de Scheffé
assenyalen que en la durada deis segments oclusius la diferéncia se situa entre [a_a]
i [i_a] i entre [a_a] i [u_a] 3 (en tots els casos p=o,000). L'oclusiva que apareix
3. Les vocals que apareixen com [a] es realitzen realment [a] o [D] a B en funció de si apareixen en posició tónica o átona, respectivament. A L, es realitzen [a] en posició tónica i [e] en posició átona.
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entre [a_a] és considerablement més llarga que les que apareixen entre la resta de
contextos vocálics. Quant a la durada de la fricativa, també és més llarga la que
apareix entre [a_a]. Hi ha diferéncies significatives entre [a_a] i [u_a] en els homes
d'ambdues varietats (p=o,003 a L; p=o,o r8 a B); en les dones de B, tant entre [a_a]
i [u_a] (p=o,o36) com entre [a_a] i [i_a] (p=o,00i); en les dones de L, només entre
[a_a] i [i_a] (p=o,o2r). És a dir, en cap cas, entre contextos vocálics que impliquin
com a vocal tónica vocals alter entre elles.
En les articulacions sonores, les dones de L no presenten diferéncies significatives en cap contrast; aixó és, l'efecte del context vocálic no resulta rellevant en les
seves produccions. En canvi, les dones de B presenten diferéncies significatives en la
durada de la sonoritat entre [a_a] i [u_a] (p=o,o4z), i en la relació entre l'esmentada
sonoritat i la durada total del segment en la mateixa parella (p=o,oz8). Els homes
d'ambdós dialectes presenten diferéncies significatives en la relació entre sonoritat
i durada total del segment oclusiu entre [i_a] i [a_a] (p=o,or -7) a L i entre [u_a] i
[a_a] a B (p=o,o49). En tots els casos, el percentatge de sonoritat respecte de la durada de l'oclusiva és més petit quan apareix en el context [a_a]. Vegeu la figura 5:
FIGURA 5 PERCENTATGE DE SONORITAT DEL SEGMENT OCLUSIU DE LES AFRICADES SONORES

5. CONCLUSIONS

Les nostres dades constaten que les africades prepalatals sonores pateixen un
procés d'ensordiment acusat que comen ta clarament en el segment fricatiu. Podem
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prendre com a exemple els dos sonogrames que presentem en la figura 6. Corresponen a la seqüéncia desirja, seqüéncia que presenta el grup sonor entre [La]. El
gráfic superior pertany a una informant femenina de B i l'inferior a un parlant
masculí de L.
FIGURES 6A I B • ESPECTROGRAMES DE LA SEQÜÉNCIA DESITJA

Aquest ensordiment es veu afectat significativament, en major o menor mesura,
per diversos factors: 1) la varietat geográfica deis parlants (el procés és més evident a
B que a L); a) la freqüéncia d'ús deis estímuls (com més freqüéncia, menys durada i
més ensordiment a B; en canvi, a L hi ha menys ensordiment als segments oclusius
en tant que els fricatius no són sensibles a aquesta variable, la qual cosa implica una
gran influéncia de l'escriptura en les paraules d'ús escás); 3) el context vocálic (entre
vocals centrals l'ensordiment és més pronunciat); i 4) el nombre de síl•labes de la
paraula (a mots més curts, percentatge més petit de sonoritat del segment oclusiu
en el dialecte de B). La posició de l'accent en la paraula no sembla que afecti l'ensordiment.
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Lestructura fonológica de la llengua catalana permet observar que l'oposició
entre africades sordes i sonores no és massa productiva, raó per la qual es constata
el progrés de l'ensordiment en les articulacions sonores. En conseqüéncia, interpretem el fenomen com una simplificació del sistema, i la comparació entre les variants
geográfiques de Barcelona i Lleida permet corroborar-ho, ja que diversos estudis
han constatat que la varietat de Lleida és més conservadora que la de Barcelona
(Recasens 1991). Tanmateix, tot i l'aparent protagonisme del principi d'economia
lingüística, no descartem una possible influéncia de la interferéncia lingüística que
propicia el contacte amb la (lengua castellana.
JOSEFINA CARRERA, ANA MARIA FERNÁNDEZ I MIQUEL-ÁNGEL PRADILLA

Universitat de Barcelona, Universitat Rovira i Virgili
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