
ALEX ALSINA

DES D'UN ALTRE ANGLE:
EVOLUCIO DE LA K LLATINA INTERVOCALICA
PRECEDIDA D'UNA VOCAL ATONA MEDIAL

EN CATALA

0. Es interessant de comprovar corn en poc temps tres treballs d'au-

tors diferents s'han ocupat d'un mateix punt de la fonetica historica del

catala amb un esperit critic i amb un desig de replantejar-se el tracta-

ment que habitualment s'hi ha donat. En efecte, 1'evoluci6 de la /k/

(= c) llatina precedida d'una vocal atona medial ha rebut una explica-

cio en els estudis de fonetica historica catalana publicats fins ara que,

en l'opinio de Casanova (1984), de Duarte i Alsina (1984, pp. 172-175)

i de Lamuela (1984), requeria una revisio a fons. Tot i que aquests

tres treballs van ser realitzats independentment, els autors de tots tres

coincideixen a considerar que 1'evoluci6 proposada en estudis anteriors

per a mots com medtcum, viaticum, monacum, etc., esta en oberta

contradiccio amb altres fets de la llengua i que, per tant, cal cercar

una explicacio alternativa per a 1'evoluci6 de mots com els esmentats.

En aquest article em proposo, en primer Hoc, d'analitzar a fons,

corn a part implicada que soc, les raons que ens dugueren a rebutjar,

a Duarte i Alsina (1984), 1'explicaci6 que fins ara ha circulat de 1'as-

pecte en qi estio. Pel que fa a les raons de Casanova (1984) i de La-

muela (1984) per rebutjar-la, que, logicament, son en algun punt sem-

blants a les nostres, remeto als seus treballs. En segon Hoc, exposare

breument les solucions alternatives proposades en tots tres treballs. Es

tracta, en essencia, pero, de dues solucions, ja que la de Lamuela i la

de Duarte i Alsina, tot i que els autors no van tenir coneixement mutu

dels respectius treballs fins a la publicacio d'aquests, coincideixen ple-

nament en els resultats, si be hi ha algunes diferencies de detail. En

tercer lloc, intentare d'exposar els punts flacs de la proposta de Casa-
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nova , que la fan , si mes no , dubtosa . Finalment , apuntare les possibles
consegiiencies d'estendre la proposta de Lamuela i de Duarte i Alsina
mes enlla de 1'ambit linguistic del catala.*

1. L'explicacio habitualment donada a 1'evoluci6 de la /k/ llatina
precedida de vocal atona medial pressuposa la desaparicio d'aquesta
consonant un cop sonoritzada en /g/; d'aquesta manera , es produiria
un grup de dues vocals la primera de les quals es consonantitzaria i
acabaria palatalitzant la consonant anterior , si es tractava de /t/ o /d/,
o convertint -se en una africada o fricativa palatal , si la consonant ante-
rior era /n/.' Aquesta evolucio es pot esquematitzar, prenent com a
exemple la terminacio frequent -ti'cum precedida de vocal , en les se-
giients etapes:

1 2 3 4 5 6 7

go > ' deo > ' dyo > 'dye > '-ze(1) -tlcum > '-dego > '-de

Aixi doncs , despres de la sonoritzacio de les consonants sordes in-
tervocaliques i <<abans que es produis la sincope de les vocals internes,
(...) per 1'extrema debilitacio de la consonant intervocalica -c- en fi de
proparoxiton, esdevingue el seu emmudiment prematur».Z Es despren
d'aquesta afirmacio, i d'altres,' que es una condicio per a 1'emmudiment
de la -c- llatina que aquesta consonant segueixi la vocal posttonica interna

d'un mot esdrdixol. Aixi, per explicar la forma de verbs com venjar
(< vindicare), jutjar (< judicare), etc., on la -c- precedeix immediatament
l'accent, se sol recorrer a l'analogia amb les formes rizotoniques correspo-
nents , que essent proparoxitones permeten la perdua de la consonant: ven-

* Agraeixo a Lola Badia , Josep Moran i Xavier Lamuela l'atenta lectura del
redactat d'aquest article i els seus valuosos comentaris.

1. Vegeu, per exemple, Fouche ( 1924, p . 33), Moll (1952, pp. 148 - 149), Badia
(1951, p. 236), Corornines (1973, p. 90), Gulsoy (1981 , p. 25).

2. Coromines , DECLC, III, p. 555.
3. Per exemple , Badia (1951, p. 217) i Coromines (DECLC, II, p. 844).
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ges (< vTndicas), jutgen (< judicant), etc. De tota manera , aquesta con-

dicio planteja problemes en algun cas en que sembla que son mes aviat

les formes rizotoniques les que son analogiques (es a dir, que dins el

paradigma del verb les formes accentuades al radical s'han refet a

partir de les accentuades a la desinencia). En efecte, aquest es el cas

de menjar (< manducare), ja que, segons Coromines,4 << en el catalan

de los siglos xiii y xiv el radical inacentuado menj- alterna regularmente

con el rizotonico manug- (menug-)>>; d'on es despren que es aquell ra-

dical el que es va imposar en les formes rizotoniques, ja que en aques-

tes, manuc (< manduco), manugues (< manducas), etc., l'accent queia

just abans de la -c- (> g), cosa que n'impedia 1'elisi6. Tanmateix, Co-

romines, en un altre text,' contradiu aixo i intenta salvar la teoria de

4'emmudiment prematur de la -c- en fi de proparoxiton>> establint que

totes les formes de menjar son formades a partir de mandicare, forma

documentada en Had vulgar que, segons aquest autor, substitui mandu-

care: ara si que en les formes rizotoniques (mdndico, mandicas, etc.),

essent esdruixoles, es pot produir 1'elisi6 de la -c- intervocalica. Final-

ment, Coromines mateix, en un text posterior,' havent reconegut que

l'alternanca de radicals menj- / menug- segons la posicio de l'accent

havia estat en el catala arcaic totalment sistematica, no to altre remei

que considerar que les formes rizotoniques d'aquest verb son analogi-

ques de les accentuades a la desinencia, cosa que vol dir que la -c- va

caure en formes com manducare / mandicare, es a dir, no pas en una

posicio allunyada de 1'accent.
Deixant de banda el fet que aquestes explicacions tenen sovint mes

a veure amb la prestidigitacio, com acabem de veure, que amb el raona-

ment cientific, hi ha dos arguments que ens porten a rebutjar 1'expli-

caci6 vigent: (a) la impossibilitat material de formular el proces d'elisio

de la g (<-c-) intervocalica de manera que s'apliqui en el grup de mots

que suposadament la sofreix pero no en un altre grup de mots en els

quals la g es troba en un context fonologicament identic al d'aquells i

que mantenen aquesta consonant, i (b) 1'existencia del proces d'elisio

de les vocals atones altres que /a/ en posicio medial i final (que anome-

4. DCECH, III, p. 815.
5. Coromines (1973, pp. 89-90).
6. DECLC, V, pp. 578-579.
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narem de sincope-apocope, seguint Duarte i Alsina, 1984, pp. 108-116),
que hauria produit resultats diferents dels reals en els mots suposada-
ment afectats per 1'elisi6 de la g intervocalica.

(a) Hi ha un gran nombre de mots en que la g (< -c-), precedida
d'una vocal posttonica, s'ha mantingut fins avui tot i la identitat con-
textual amb els mots que, segons 1'explicaci6 predominant, haurien per-
dut aquesta consonant: manicum > mdnec, asparagum > esparrec, persi-
cum > pressec, mentioncam > mencdnega, Dominicum > Domenec,
morsicare > mossegar, etc. Interessa remarcar especialment els casos
en que s'ha mantingut aquesta g agrupada amb una consonant anterior
a causa de l'elisio de la vocal atona que les separava: clericum > cler-
gue, fabricam > farga, collocare > colgar. Es evident que tots aquests
mots tenien una -g- intervocalica allunyada de l'accent -en el cas dels
verbs es pot partir de les formes rizotoniques: morsico, collocas, etc.-
en el moment que suposadament es va produir el proces d'elisi6 de
la -g-. I, aixi i tot, la -g- es va mantenir. Sembla, doncs, que no hi ha
cap manera de salvar la teoria tradicional per donar compte satisfacto-
riament d'aquests casos.

No fora versemblant, per exemple, de proposar que aquests mots
son semicultismes i que, per tant, han mantingut la -g-, perque han
seguit tots els p'rocessos evolutius propis de les paraules populars:
l'obertura de les vocals breus Ilatines (Dominicum > Domenec), la
sonoritzacio de les consonants sordes intervocaliques (morsicare > mos-
segar), l'elisio de la vocal posttonica (clericum > clergue), etc. No hi ha
cap altre indici que pogues justificar d'etiquetar aquests mots com a
semicultismes, i fora, per tant, un argument circular: mantenen la -g-
perque son semicultismes i son semicultismes unicament perque man-
tenen la -g-.

(b) El segon argument to a veure amb la relacio del proces de sin-
cope-apocope amb el suposat proces d'elisio de la -g-. La importancia
del proces de sincope-apocope en 1'evoluci6 del consonantisme catala ja
ha estat palesada a Duarte i Alsina (1984), pero potser conve fer-ne
aqui una breu exposicio i justificaci6.

Habitualment, la perdua de les vocals atones altres que /a/ en
posicio pre-tonica interna, en posicio posttonica interna i en posicio
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final ha estat tractada com a tres canvis historics diferents, fins i tot

cronologicament separats. D'entrada, sembla que el principi de simpli-

citat de les gramatiques fora un criteri teoric per considerar-la un sol

proces fonologic, ja que aixi es tractarien tres fenomens semblants com
un de sol i, per tant, es guanyaria en generalitzacio i s'emprarien menys

trets per descriure els mateixos fets. Ara be, fora important de trobar

algun fet empiric que avales aquesta solucio. De la mateixa manera corn

aquest principi teoric quedaria invalidat en aquest cas si es demostres

que hi ha algun motiu d'ordre practic per considerar que son tres pro-
cessos diferents, la decisio d'agrupar els tres tipus d'elisions vocaliques

en un sol proces seria fortament justificada si dones compte d'algun
fenomen que altrament fora inexplicable o explicable tinicament amb
condicions clarament ad hoc.

Precisar les circumstancies, els contextos fonologics, en que efec-
tivament s'ha prodult 1'elisi6 de les vocals atones o en que s'ha deixat

de produir es una tasca que presenta una gran complexitat. S'ha obser-

vat sovint que 1'elisi6 afecta les vocals atones altres que /a/ ' en qual-
sevol posicio dins el mot, tret de la sillaba inicial, que habitualment

es considera que rep un accent secundari. Ara be, tambe es un fet co-
negut que aquesta elisio es impedida quan 1'absencia d'una vocal hauria

provocat uns grups consonantics de dificil articulacio. Aixi, per exem-

ple, darrere un grup de consonant + liquida no es produeix 1'elisi6 de
la vocal atona: corrugum > c6rrec (considerant rr com una segiiencia

de dues consonants), lacrmam > ant. llagrema, latro > ladre, turrem >

torre, etc.
Deixant de banda els contextos consonantics que impedeixen 1'elisi6

d'una vocal atona, tambe s'ha dit repetidament que la vocal final es

mante <<en los proparoxitonos que en romance se ban hecho paroxitonos

por la caida de la vocal post6nica»,8 per exemple, hosptem > hoste, de
cimum > delme, salicem > saize. Si suposavem, com s'ha fet habitual-

7. A Duarte i Alsina (1984, pp. 108-109) es considera que en el moment de

produir -se 1'elisi6 totes les vocals atones , inclosa la provinent de la a llatina, a la

penultima sillaba i totes les vocals atones Ilevat de la provinent de la a llatina a

1'6ltima sillaba s'havien reduIt a [e]. Posteriorment, aquesta vocal, en aquells

mots que l'haguessin mantinguda, sofriria un avanoament a [e], excepte en aquells

casos en que hagues estat afectada per una labialitzacio i hagues passat a [o].

8. Moll (1952, p 103); semblantment en Badia (1951, p. 175).
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ment, que la caiguda de la vocal posttonica i la caiguda de la vocal final

son dos processos fonologics independents i, concretament, que aquella

es cronologicament anterior a aquesta,9 tindriem greus dificultats per

explicar correctament la derivacio historica dels proparoxitons que han

mantingut la vocal final. Si acceptem el fet que els canvis fonologics

afecten d'una manera cega totes les paraules d'una llengua que reunei-

xen les condicions fonologiques requerides, es a dir, que les afecten

sense tenir en compte els canvis fonologics que han sofert en el passat

ni els que sofriran en el futur 10 -aixo ho pot saber 1'estudi6s de la

Hengua en el pla diacronic, pero no el parlant, que es el portador i

executor del canvi-, els antics proparoxitons del Had vulgar, despres

de perdre la vocal posttonica, esdevenen paroxitons, i com a tals els

hauria d'afectar el proces d'elisi6 de la vocal final. Des del punt de

vista d'aquest proces, els antics proparoxitons serien simplement paro-

xitons: per a un canvi fonologic, la historia d'un mot es absolutament

irrellevant. Per tant, els antics proparoxitons, paroxitons en el moment

de produir-se l'elisio de la vocal final, perdrien aquesta vocal com qual-

sevol altre paroxiton, llevat que aquesta elisio fos impedida, com he

indicat abans, per 1'estructura consonantica.

Per intentar salvar la tesi que la sincope i 1'ap6cope son dos pro-

cessos fonologics independents, es podria argumentar que la vocal final

dels proparoxitons sincopats es manse com a vocal de suport per fer

pronunciable una segiiencia consonantica dificil. Si be aquesta inter-

pretaci6 es versemblant en un gran nombre de casos (per exemple, ro-

diilum > ant. rotle, numerum > Hombre, generum > gendre, etc., on la

vocal final va precedida d'un grup de consonant + liquida), en molts

altres antics proparoxitons el manteniment de la vocal final fora del tot

injustificable, ja que no es requerida per 1'estructura consonantica del

mot. Aixi, de la mateixa manera que, per exemple, calcem, centum o

largum van perdre la vocal final per donar calc, cent i llarg respectiva-

ment, tambe calicem, lim'tem o clericum -trobant-se en 1'estadi sin-

9. Com fa Gulsoy (1977, p. 82), que diu «que la sincope vocalica en posici6
medial havia tingut Hoc abans de 1'ap6cope finale.

10. Pot set que, per diferents motius, un canvi fonologic no afecti tots els

mots que compleixen la descripci6 estructural, no pas perque els mots continguin

informaci6 sobre la seva histhria, sing per una pressio conservadora que no deixa

prosperar el canvi, per la concurrencia d'un altre canvi fonologic, etc.
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copat calze, Ilinde i clergue, en el qual no es distingeixen significativa-

ment des del punt de vista fonolbgic d'aquells tres antics paroxftons-

haurien perdut la vocal final i n'haurien resultat les formes *calz, *llind

i *clerg, cosa que no va ocorrer.'t

Si, com he demostrat, els mots que perden la vocal posttonica inter-

na no perden la final, cal concloure que l'elisio de la vocal posttonica

interna i 1'elisi6 de la vocal final son dos processos disjuntivament orde-

nats, de manera que 1'aplicaci6 de Pun exclou l'aplicacio de 1'altre. Es

tracta, doncs, d'un sol canvi fonologic, l'elisio de les vocals atones, que

estableix que darrere l'accent s'elideix la pentiltima vocal sempre que

es possible i, si no, la darrera. Aixi, aquest proces (deixant de banda

1'elisi6 de les vocals pre-tbniques, que es un aspecte que no afecta la

present argumentacio) es pot representar, segons la notacio de la fono-

logia generativa, de la seguent manera:

(2) Sincope-apocope

I V
baix -> 0 / (C° [ _acc ] ) CO #

- acc

Segons la convencio dels parentesis,'Z aquest esquema es la fusio

de dues regles disjuntivament ordenades, en el qual la primera conte

els simbols inclosos en els parentesis i la segona no. En altres paraules,

estableix que 1'elisi6 d'una vocal atona [-baix] (es a dir, que no sigui

/a/) es produeix, sempre que sigui possible, en la pentiltima sillaba

d'un mot, i, si aixo no es possible, en 1'6ltima sillaba, o sigui, en

aquest ordre:

11. Les coses no son mai tan Glares com voldrfem , perque la forma clerg

efectivament ha existit i es documentada en textos antics -observacio que agraeixo

molt al doctor Joan Veny-, com es pot comprovar al DCVB, s.v. clerc, i al

DECLC, s.v. clergue. Aquesta forma sens dubte requeriria una explicacio especial

perque constitueix un cas totalment aillat de proparoxiton sincopat i apocopat

alhora i es troba en concurrencia amb un derivat molt mes frequent del mateix

i tim, clergue; per tant, no es pot adduir com a prova que la sfncope i 1'apbcope

siguin dos processor independents.

12. Vegeu, per exemple, Chomsky & Halle ( 1968, pp. 61-63).
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1. / C. v
[ acc ]

C. #

2. / G #

No represento els simbols a 1'esquerra de la barra ja que son els

mateixos que apareixen a (2).

No vull desaprofitar 1'oportunitat de remarcar els avantatges que

representa poder disposar dels mecanismes formals de la gramatica ge-

nerativa per a la descripcio dels canvis linguistics. Es evident que diff-

cilment haurfem pogut arribar a formular el proces de sincope-apocope
tal com Them presentat si no disposessim d'un conjunt de principis que

defineixen el que es una regla fonologica possible i, per tant, tambe

un canvi fonologic possible. I, en el nostre cas concret, aquest principi

es la convencio dels parentesis, que estableix la possibilitat de tenir

dues regles disjuntivament ordenades.

Ja s'ha dit mes amunt que no totes les vocals atones altres que /a/

despres de 1'accent s'elideixen. Aixo vol dir que la regla de sincope-

apocope, tal com la tenim formulada aqui, ha d'anar precedida imme-

diatament d'una altra regla que marqui com a excepcions a aquella regla

les vocals que es trobin en determinats contextos consonantics per evi-

tar-ne l'elisio. Una vocal es marcada com a excepcio a la regla de sin-

cope-apocope en els contextos seguents:l'

(a) Precedida d'una consonant estrident o d'una nasal altra que /n/ i

seguida de liquida i d'una vocal altra que /a/: crescere > creixer,

vincere > vencer, *timere > temer, stringere > estrenyer, etc. (Tan-

mateix, si la consonant anterior a la vocal es sonora i la liquida se-

guent es /r/ si que es produeix 1'elisi6: bibere > beure, c6quere >

coure, etc.).
(b) Despres d'una sequencia de consonant + liquida: lacrimam > ant.

llagrema, currere > cdrrer, ferrum > ferro, masc'lurn > mascle, etc.

(c) Seguida de /n/ i, optativament, de vocal altra que /a/ o de res:

13. Aquf segueixo l'esquema presentat a Alsina (1983, pp. 7-12); per a una

formalitzacio diferent, vegeu Duarte i Alsina (1984, pp. 112-116), on tambe se'n

dona una relacio exhaustiva.
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asinum > ase, fraxinum > freixe, debent > deuen, vivunt > viuen,

etc.

(d) Seguida d'una obstruent continua: niudum > [neded] ant. nedeu,

hdrridum > [Fed] > ant. borreu, etc.

(e) Precedida de /s/ o /z/ i seguida de /s/: menses > mesos, passos >

passos, tussis > tosses, etc.

(f) Darrere un grup de dues obstruents la primera de les quals sigui

labial o velar i la segona oclusiva: debitum > [devtee] > deute, die-

sabbati > dissabte, etc.

Establerta, doncs, 1'existencia del proces de sincope-apocope i defini-
des les seves caracteristiques, vegem de quina manera afecta els mots
que suposadament han sofert 1'elisi6 de la -g- intervocalica. Ja hem vist

que, segons Coromines,14 aquesta elisi6 tingue lloc abans que es produis

la sincope de les vocals internes, es a dir, abans del proces de sincope-

apocope. No se solen donar en els estudis tradicionals de fonetica his-
torica gaires precisions cronologiques sobre 1'evoluci6 dels mots que
hom crew que van perdre la -g- intervocalica, pero fora versemblant de
pensar que un cop desapareguda aquesta consonant les etapes segiients
de consonantitzaci6 de la vocal que precedia la g en contacte amb la

vocal segilent i de palatalitzaci6 de la consonant anterior es van succeir
rapidament i es va arribar a l'estadi 7, [ze], de l'esquema (1) abans
del proces de sincope-apocope. Si com deduim aquf de la bibliografia
classica, que, si mes no, no contradiu aquest punt enlloc, els mots aca-
bats en -ticum o -dicum havien transformat aquesta terminaci6 en [-ze]
(es a dir, en una simple africada palatal seguida d'una vocal no baixa),
no hi hauria hagut cap motiu que impedis aquests mots de set afectats
per la regla de sincope-apocope i de perdre, per tant, .la vocal final,
que els hauria reduits a *[ z], cosa que no succef. En efecte, de la
mateixa manera que fageum > [faze] > faig, rubeum > [r•6ze] > roig,
etc., van perdre la vocal final amb el proces de sincope-apocope, tam-
be medicum > * [maze] > *meig, formaticum > * [formate] > *for-
maig, etc., haurien seguit aquesta evoluci6.

La bibliografia sobre aquest tema no indica enlloc que la consonant
africada dels derivats de medicum, formaticum i semblants hagues estat
en cap moment una consonant geminada, [dd3] o [dz], com, en canvi,

14. DECLC, III, p. 555,
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suposen Lamuela (1984) i Duarte i Alsina (1984, pp. 172-174). Si ho
hagues estat en el moment de produir-se la sincope-apocope, s'explica-

ria el manteniment de la vocal final, pero de fet no hi ha rao per que
el grup [dy] derives en una consonant geminada, sing que se suposa

que va reproduir el desenvolupament del grup [dy] de mots com

medium (> mig) o video (> veig) i que, per tant, va generar una afri-

cada simple [z].
Es evident, doncs, que davant l'existencia de mots com faig o roig,

que pressuposen l'aplicacio de la regla de sincope-apocope en 1'estadi

[faze] i [f6 e], no es pot postular de cap manera que aquesta regla

hagues deixat d'elidir les vocals finals precedides de I'africada [z]. Per

intentar salvar la hipotesi de 1'elisi6 de -g-, tambe es podria pensar que

els mots presumptament afectats per aquesta regla es trobaven no pas

en 1'estadi 7 sing en el 5 o 6 de 1'esquema (1), es a dir, -dyo o -dye.

Aixb, pero, no sembla que solucioni el problema d'una manera gaire

elegant perque obligaria a establir que la regla de sincope-apocope no

elidia una vocal final precedida d'un grup d'oclusiva + semiconsonant,

cosa que no tenim motius independents per suposar, i tambe perque el

fet de decidir que el proces de sincope-apocope to floc en l'estadi 5 o 6

de l'esquema (1) es totalment arbitrari, es a dir, no justificat per altres

fets linguistics."

En resum, 1'explicaci6 habitual del desenvolupament de mots corn

medecum o formaticum s'ha de rebutjar per dos motius: (1) el proces

d'elisio de -g- intervocalica requerit per a la derivacio historica d'aquests

mots (proces, d'altra banda, d'una naturalitat mes que dubtosa, ja que

en catala es del tot insblit que una oclusiva sorda intervocalica llatina

desaparegui completament, fora d'algun fenomen dialectal relativament

modern com el valencia -ATA > a, -ATORE > aor, etc.) es incompatible

amb el manteniment d'aquesta mateixa consonant en un bon nombre

15. Corn de fet tambc Es arbitrari fins a cert punt decidir que la sincope-apa-

cope s'aplica en l'estadi 7, [ze], encara que en aquest cas es mes justificable tenint

en compte les tendencies fonetiques universals, ja que, segons la teoria de Schane

(1972) sobre les regles naturals en fonologia, les sillabes [-dyo] o [-dye] serien

mes complexes i, conseguentment, mes inestables que [-ie]: d'una banda aquelles

no responen a 1'estructura sillabica preferida (CV) mentre que aquestes sf, i, de

1'altra, aquelles contenen un grup de consonants que no tenen el mateix punt d'ar-

ticulacio, [dy], i que, per tant, es presten a assimilar-se.
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de mots; i (2) el manteniment de la vocal final dels mots derivats de
proparoxitons llatins acabats en -tcum i -dicum es incompatible amb el
proces de sincope-apocope tal com 1'he exposat, si se suposa que pre-
viament s'ha produit en aquests mots l'elisio de la -g- intervocalica.

2. Davant la necessitat de proposar una alternativa per explicar
aquest punt conflictiu de la fonetica historica catalana, n'han sorgit
dues: Puna atribueix la condicio de prestecs del frances a tots els mots
que en llati tenien /k/ (= c) intervocalica i que en catala actual tenen
[z] o [z], i 1'altra postula una nova llei fonetica, autoctona del catala,
per a aquests mots. Aquella es defensada per Casanova (1984) i to corn
a precursor Meyer-Lubke, i s'argumenta a favor d'aquesta altra a La-
muela (1984) i a Duarte i Alsina (1984, pp. 172-175), amb 1'antecedent
de Ronjat (1930, p. 261) referit a I'occita.

Casanova (1984) observa que en occita encara viuen formes corn
canorgue (< canonicum), morgue (< monacum), etc., i que en occita
antic i en la toponimia occitana els mots llatins acabats en -tcum, -d%
cum, -nicu.m generalment han donat formes en -dgue, -tgue, -ngue, -rgue.
Tambe constata que ja diversos autors han reconegut l'origen frances
de mots catalans com porxe o granja. Basant-se en aquests dos fets
principalment i considerant que el proces d'elisio de la -g- intervocalica
postulat tradicionalment per explicar 1'evoluci6 de medicum > metge,
viaticum > viatge, etc., no pot ser propi del catala ni de l'occita sing
6nicament del frances, exposa la hipotesi que en catala (i en occita,
italic i castella) el sufix -atge i tots els mots que provenen de proparo-
xitons llatins amb una /k/ darrere la penultima vocal i que contenen
una africada o fricativa palatal son prestecs francesos.

Casanova soste que aquesta substitucio de mots autbctons per mots
francesos tingue Iloc devers el segle ix, epoca en la qual suposa que els
derivats francesos dels mots llatins en -tcum i -dicum contenien una
africada palatal geminada. Addueix en favor d'aquesta hipotesi la gran
influencia que degue exercir sobre Catalunya la cultura francesa sota el
domini carolingi durant els segles ix i x. Tambe suposa que un altre
element afavoridor de l'entrada en massa de prestecs era 1'existencia
d'un grup consonantic de dificil articulacio, -dgue (compost de dues
consonants amb diferents punts d'articulacio) en els mots autoctons.
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Lamuela (1984) i Duarte i Alsina (1984, pp. 172-175) postulen

un proces fonologic consistent a convertir una oclusiva velar precedida

d'una obstruent dental o d'una /n/ en una africada palatal. Suposen

que aquest proces tingue hoc despres de la sincope de la vocal postto-

nica (en els nostres termes, despres de la sincope-apocope), amb la qual

cosa la -g- que seguia aquesta vocal quedava agrupada amb la consonant

anterior. Com a exemplificacio d'aquest proces, vegem les segiients de-

rivacions historiques:

formaticum > ... > formadego > formadege > (1) formadge >

(4) formadze > (5) formad2e

monacum > ... > mQnago > mQnege > ( 1) mQnge > ( 4) m*nze >

(5) monzd

jtidicare > ... > zudeare > zudegare > ( 1) zudgar > ( 2) zudgar >

(4)zudzar

porticum > ... > pSrtegq > pprte&e > ( 1) pprtge > ( 3) pprtke >

(4) pQrtse > (6) plirso

Com a explicacio a aquestes derivations, fixem-nos en els punts se-

giients: les formes precedides de (1) representen 1'estadi resultant de

la sincope-apocope (en el cas de judicare, s'ha product a mes de 1'elisi6

de la vocal final l'elisio de la vocal pre-tonica); en la forma (2), [zudgar],

s'hi ha product una oclusio de la fricativa [4] en contacte amb I'oclu-

siva segiient;'6 la forma (3), [pprtke], presenta un ensordiment de la

/g/ provocada per la consonant sorda que la precedeix immediatament;"

les formes (4) son el resultat de la palatalitzacio de la /g/ agrupada

amb una dental o nasal precedent; les formes (5) representen 1'estadi

final de l'evolucio comuna a tots els dialectes catalans amb l'avaneament

de la vocal central [e]; la forma (6), [pQrso], estadi final comb tambe,

resulta de la simplificacio del grup consonantic complex 18 amb 1'elisi6

16. Vegeu Duarte i Alsina (1984, p. 172).

17. Vegeu infra, p. 166 i tambe Duarte i Alsina (1984, pp. 171-172).

18. Duarte i Alsina (1984, pp. 176-177).
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de la N ,] , i de la labialitzacio de la vocal [] per assimilacio amb la
vocal tonica.t'

Evidentment, en aquestes derivacions m'he cenyit punt per punt
a les propostes avancades a Duarte i Alsina (1984), que es diferencien
de les evolucions proposades per Lamuela (1984, p. 177) en bastants
details, encara que sovint nomes en la cronologia relativa dels processos
postulats. Aixi, per exemple, no considerem els estadis intermedis [s']
i [d] de la palatalitzacio de la /g/ agrupada abans d'arribar a [z],
com fa aquest autor; mentre que, com hem dit, a Duarte i Alsina (1984,
pp. 108-109) s'argumenta a favor de l'existencia d'un proces que re-
dueix a [e] totes les vocals atones en sillaba posttonica interna i totes
tret de la /a/ en sillaba final, previ al proces de sincope-apocope, La-
muela no el considera, i pressuposa, en canvi, una reduccio de la /o/
final en [e] despres del proces de palatalitzacio de la /g/ agrupada; el
proces d'oclusio de la [4] en contacte amb una oclusiva, que aqui es
considera que es produeix immediatament despres de la regla de sin-
cope-apocope i abans de la palatalitzacio, es tractat per Lamuela com
un fenomen posterior a aquest proces; etc. Malgrat aquestes questions,
el punt central d'aquest article rep essencialment el mateix tractament
en tots dos treballs.

Tornant, doncs, al canvi fonologic postulat -la palatalitzacio i
africacio de l'oclusiva velar agrupada amb la dental o nasal precedent-,
es tractaria d'un proces d'assimilacio de la consonant velar ([ - coronal ] )
a la consonant [+ coronal] anterior pel qual aquella esdeve tambe
[+ coronal]. Plantejat d'aquesta manera, aquest proces aparentment
convertiria una oclusiva velar, [g] o [k], en una oclusiva palatal, pero
tenint en compte la teoria del marcatge i de 1'enllac (linking) de Choms-
ky & Halle (1968, pp. 400-435) -concretament la convencio de mar-
catge XXVI (1968, p. 406), que estableix com a principi universal que
els segments [-ant, + cor] son automaticament [+ rel. ret. ]-20 el
resultat d'aquest proces seria un segment [+ rel. ret.], es a dir, una

19. Duarte i Alsina (1984, pp. 119-121).
20. Aquest tret (rel. ret. = relaxament retardat) es l'emprat a Chornsky &

Halle (1968) per distingir, en els sons produits per un tancament del canal vocal,
entre aquells en que I'obertura , o relaxament , del canal es instantani , corn en les
oclusives , d'aquells altres en que hi ha un retard en l'obertura , o relaxament, com
en les africades. Vegeu Chomsky & Halle (1968, pp. 318 ss.).
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africada, [z] o [s]. Es per aquest motiu que no creiem oportu de

postular passos intermedis en el proces de palatalitzacio de la velar;

el mart teoric adoptat ens forneix arguments per creure que aquest

proces va convertir /g/ o /k/ directament en [z] i [s], respectivament,

sense els mitjancers [g'] / [k'] i [d'] / [t'].

Cal veure ara quines son les consonants que provoquen la palatalit-

zacio de /g/ i de /k/. Sembla que tinicament son /t/, /d/ i /n/, en-

cara que Lamuela hi afegeix /d/ ja que considera que 1'oclusi6 d'aquest

fonema en contacte amb una consonant no continua es produeix des-

pres del proces de palatalitzacio. El que es evident es que les liquides,

/r/ i /1/, tot i ser coronals corn aquelles unitats no provoquen la pa-

latalitzacio: clericum > clergue, fabricam > farga , collocare > colgar.

Aixf, el proces de palatalitzacio de les oclusives velars agrupades es

pot formular de la segiient manera en termes generatius:21

(3) Palatalitzacio de g i k

[ -ants ] -^ [+ cot] +cvoc
or j

V

L'existencia de doblets corn Dominkum > Domenec i dominicum >

ant. domenge, <<propietat del senvor>>, no constitueix un argument contra

la postulacio del proces de palatalitzacio de g i k sing que es simple-

ment un indici que la regla de sfncope-apocope presenta una certa

vacillacio pel que fa a 1'elisi6 de la vocal posttonica quan va precedida

de /n/ i seguida d'oclusiva. De vegades, aquesta vocal s'elideix i con-

seguentment s'aplica el proces de palatalitzacio de 1'oclusiva velar (mo-

nacum > monjo , canonicum > canonge, diem domtntcum > diumenge,

21. Observeu que hi ha certes diferencies amb la formulacio d'aquesta regla

presentada a Duarte i Alsina (1984, p. 172) ja que allf no es tenia en compte el

cas de colgar , que indica clarament que la palatalitzacio deixa de produir- se quan

la velar segueix una 1. (Els segments [-voc] inclouen totes les consonants i semi-

vocals tret de les liquides.) En aquesta formulacio, recordeu que no es fa cap

referencia explfcita a la condicio d'africada que tindria el so resultant, perque,

tenint els trets [ -anterior, +coronal], aquella li es atribuida automaticament mit-

jancant la convencio universal comentada mes amunt.
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etc.), i altres vegades no s'elideix i, per tant, no pot tenir hoc la
palatalitzacio (manicum > manec, mentionicam > mencdnega, anatem >
dnet/anec, etc.), tot i que sembla mes frequent el primer cas.' Caldria,
per tant, considerar que entre els contextos enumerats anteriorment en
que una vocal atona era marcada com a excepcio al proces de sincope-
apocope n'hi ha un que de vegades constitueix excepcio i de vegades
no: la vocal posttonica precedida de nasal i seguida d'oclusiva.

No podria acabar aquesta exposicio de la proposta de Lamuela (1984)
i de Duarte i Alsina (1984, pp. 172-175) sense comentar les objeccions
presentades per Casanova (1984), amb referencia a la teoria formulada
per Ronjat (1930) per a 1'occita i aplicada per Lamuela (1984) al ca-
tala.Z' Aquestes objeccions son les tres seguents:

(a) Observa que les consonants mes fortes i, per tant, mes resistents
al canvi son les que es troben en posicio explosiva; d'on conclou que
qualsevol canvi fonetic hauria afectat la consonant implosiva en el grup
consonantic -dg-, com ha succeit en altres llengues com el castella o el
portugues.

Es un fet innegable que els canvis fonetics, assimilatoris o dissimi-
latoris, que impliquen grups consonantics afecten generalment la con-
sonant implosiva, pero aixo no exclou la possibilitat de canvis que en de-
terminades circumstancies modifiquin la consonant explosiva. Es a dir,
centrant-nos en els fenomens d'assimilacio, ja que he demostrat que el
canvi fonologic proposat per Lamuela (1984) i Duarte i Alsina (1984)
es un cas d'assimilacio, si be l'assimilacio regressiva -aquella en que
un tret fonologic pertanyent a un determinat fonema apareix copiat
en un fonema anterior en la segiiencia fonica- es el tipus mes frequent
d'assimilacio, 1'assimilaci6 progressiva -aquella en que un tret fonolo-
gic pertanyent a un determinat fonema es copiat en un fonema seguent-
tambe es produeix, fins i tot en el cas de grups consonantics. Com a
exemples d'assimilacio progressiva en grups consonantics, vegem-ne al-
guns que han tingut Iloc en 1'evoluci6 del llati al catala actual:

22. Vegeu, pero, l'observacio de Coromines (1972, II, p. 183, n. 40) sobre la
major tendencia a la conservacio de la vocal posttonica en la terminacio -icam que
en -icum.

23. Casanova, en publicar el seu article , tenia coneixement del treball de
Lamuela pero no del de Duarte i Alsina.
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i. El grup /sk/ (sc) llatf seguit de vocal no posterior (e, ', i), des-

pres de sofrir la palatalitzacio general de les velars davant vocal no

posterior ([sk] > [s], per exemple [peske] > [pesse]) i una assimila-

cio regressiva de palatalitzacio de la /s/ ([s`s] > [s'g], per exemple

[pesge] > [pegss"e]), sofri una assimilacio progressiva de desafricacio de

la interrompuda [s], de manera que el tret continu] de la fricativa

[s] fou copiat en la consonant seguent ([`sg] > [sg], per exemple

[pesse] > [pegse]). Posteriorment, el proces de simplificacio de les

geminades redui el grup [ss ] a 191.

ii. Els grups /mb/ i /nd/, corn se sap, resultaren en catala en les

consonants simples /m/ i /n/ respectivament: lumbum > llom, man-

dare > manar, etc. Aquest desenvolupament pressuposa, en primer lloc,

la conversio d'aquells grups en les geminades [mm] i [nn] mitjancant

una assimilacio progressiva de nasalitat, en que el tret [+ nasal] de la

primera consonant del grup es propaga a la seguent , i, en segon lloc, la

simplificacio de les geminades esmentades.

iii. Arran del proces de sincope-apocope, es formaren grups de

consonants obstruents que de vegades no coincidien pel que fa a la

sonoritat: (porticum >) [pprtege] > [portge], (h6spitem >) [ospede]

> [pspde], (ex-corticem >) [eskQrteze] > [eskQrtze], ( amatis >)

[amades] > [amads], (venitis >) [venides] > [venids], etc. La dificul-

tat articulatoria d'aquests grups es resolgue mitjantcant una assimilacio

progressiva de sonoritat, que copia el tret [+ sonor] o [- sonor] de

la primera consonant en la segolia. Aixf, quan la primera consonant era

sorda, tambe s'hi va tornar la segona (per exemple [pQrtke], [Qspte],

[eskQrtse]), cosa que explica les formes actuals porxo, hoste i escorca;

semblantment, la segona consonant esdevingue sonora quan ho era la

primera (per exemple [amadz], [venfdz]), cosa que explica el canvi

posterior del grup /dz/, identic a 1'africada /z/, en posicio final de

paraula a /,4/ i encara a /w/ (per exemple [amaw], [veniw]).24

(b) Casanova considera practicament impossible, foneticament, que

una nasal alveolar i una oclusiva velar esdevinguin totes dues palatals,

ja que el que es podria esperar hauria estat o que la /n/ s'assiiniles a la

24. Vegeu Duarte i Alsina (1984, pp. 171-172 ss.).
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/g/ (d'on resultaria [qg]) o que dissimiles la /n/ com en occita per
la inestabilitat del grup.

De fet, aquesta objeccio es una consegiiencia de la primera, es a
dir, el pressuposit que qualsevol canvi fonetic ha d'afectar el primer
i no el segon element d'un grup consonantic. Per tant, el que he dit
sobre la primera objeccio es valid aqui: la /n/, en la mesura que es
una consonant no liquida i coronal, corn la /t/ i la /d/, pot exercir
la seva influencia assimilatoria sobre la consonant seguent per fer-la
coronal. Aquesta, al seu torn, adaptara la /n/, com la /t/ i la /d/, al
seu punt d'articulaci6 palatal.

Nomes hi afegire que, com observa Lamuela (1984), en occita, quan
no s'ha produit la palatalitzacio de la /g/, la inestabilitat del grup [ng]
no s'ha resolt amb 1'assimilaci6 de la nasal al punt d'articulaci6 velar,
[qg], sino amb la desnasalitzacio de la /n/: margue (< mani'cum),
morgue (< m6n5cum), etc., amb la qual coca s'evita de canviar el punt
d'articulaci6 coronal de la /n/, com hauria succeit si s'haguessin man-
tingut inalterats els fonemes /n/ i /g/, ja que efectivament aquesta
nasal to una gran tendencia a assimilar-se al punt d'articulaci6 de la
consonant seguent. Aixi mateix, en catala, assimilant la /g/ a la /n/
s'aconseguia de mantenir el punt d'articulaci6 coronal d'aquesta con-
sonant i, per tant, no calia modificar-la.

(c) La darrera objeccio de Casanova esta en el fet que <<tant en els
toponims com en la llengua viva occitana d'una gran part dels parlars
provencals del Sud encara predomina -ngue, -rgue>>. Aquest pot ser un
argument per rebutjar el proces de palatalitzacio de les oclusives velars
agrupades com a proces autocton de 1'occita (i encara potser nomes
d'alguns parlars occitans), pero no com a proces autocton del catala,
perque si be aquestes dues llengiies tenen moltes semblances el gran
nombre de diferencies que hi ha no permet d'afirmar automaticament
com a propi de l'una el que es propi de l'altra.

3. La proposta de Casanova (1984) sobre l'origen frances dels
mots catalans provinents de proparoxitons Ilatins en -icum presenta una
scrie d'aspectes dubtosos:
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(a) Un dels principals punts flacs d'aquesta teoria es 1'absencia abso-

luta de mots, antics o moderns, que demostrin que el resultat autocton

catala de la terminacio -icum/-icam precedida de dental o /n/ es -gue/

-ga. La documentacio d'un cas o, millor, d'uns quants casos que reflec-

tissin aquesta evolucio seria una prova molt important per a 1'argu-

mentaci6 de Casanova, corn ho es en el cas de 1'occita, pero la inexis-

tencia de casos d'aquests en catala hi resta molta versemblanca.

Horn podria dir-me que soc inconsequent perque jo mateix acabo

de defensar la hipotesi que en catala les formes resultants de -icum/

-icam van ser en una determinada epoca [ge]/[ga] amb la /g/ (< c)

conservada i agrupada amb la consonant anterior, i, aixi i tot, no he

necessitat documentar aquestes formes per suposar que han existit.

Pero la diferencia entre la proposta de Lamuela (1984) i de Duarte i

Alsina (1984) i la de Casanova (1984) en allo que es refereix a aquestes

formes es evident: mentre que els primers suposen que sofriren un

canvi fonetic, aquest suposa una substitucio lexica. Corn ja he dit abans,

un canvi fonetic en principi afecta tots els mots que reuneixen les

caracteristiques fonologiques requerides per la descripcio estructural

del canvi, i, per tant, l'estadi anterior al canvi pot ser indocumentable

si aquest tingue hoc en una epoca anterior als primers documents escrits;

i, aixi i tot, una correcta descripcio dels canvis linguistics pot exigir

la postulacio d'aquest estadi indocumentat. En canvi, la substitucio

lexica es produeix mot per mot sense que se'n pugui formular una

llei general, i, en tot cas, si se'n pogues formular una llei general,

seria una llei que tindria en compte aspectes semantics, dificilment

aspectes fonologics; per tant, el que es podria esperar fora que alguns

mots amb [gel/[gal haguessin escapat a la substitucio lexica.

(b) Sense dubtar de la importancia del frances en la formacio del

lexic catala, es molt improbable que comportes una substitucio lexica

tan generalitzada en tots els camps semantics del catala que no deixes

ni com a mostra un mot del que en un aspecte determinat de la fonetica

historica es pot considerar el resultat autocton. Efectivament, si es fa

un repas dels descendents de mots llatins amb una /k/ intervocalica

precedida d'una vocal atona medial, veurem que se'n troben en totes

les arees lexiques: des de mots del vocabulari mes basic o colloquial

com menjar, fetge, formatge, etc., fins a mots mes vinculats amb la
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cultura i l'Esglesia, corn heretge, canonge, jutjar, etc. Si aquesta subs-
titucio lexica s'hagues produit, corn sembla normal, sense tenir en
compte la forma fonetica dels mots substituits, hauria hagut de ser d'un
abast tan general per eliminar tots els descendents autoctons dels mots
Ilatins en -ecum i semblants que dificilment hauria quedat cap mot
catala autocton. Pero, pel que indica Casanova, aquesta substitucio
hauria actuat especialment sobre els mots que tenien el grup [dg] -i
segurament tambe [tg] i [ng]- ja que es tracta d'una llei fonetica
debil. Encara que no d6na cap indicacio per saber com es mesura la
forca o debilitat d'una llei fonetica, afirma que un grup fonetic debil,
caracteritzat, corn [dg], per una manca d'afinitat fisiologica, afavoreix
1'aparici6 d'un canvi que 1'enforteixi. Aquest canvi pot ser de diverses
menes, i en el cas que ens ocupa aquell autor opina que es tractaria
d'una invasio de prestecs.

Aquesta afirmacio, perque pugui ser certa, pressuposa una situacio
de bilinguisme catala-frances molt generalitzat, estes a tota la poblacio.
Efectivament, una persona o una comunitat linguistica, en la mesura
que es composta de persones, nomes pot substituir un mot d'una llengua
per 1'equivalent d'una altra llengua quan to la possibilitat d'emprar
tots dos codis linguistics. Consequentment, si no es pot assegurar que
aquesta situacio de bilinguisme hagi existit, la hipotesi de la invasio
de prestecs s'aguanta sobre una base molt feble. No n'hi ha prou d'afir-
mar, corn fa Casanova, que la comunitat linguistica catalana es trobava
en una situacio diglossica en que el frances realitzava les funcions de
llengua alta, si, com es versemblant de suposar, el contacte amb aques-
ta llengua nomes es produia en els estaments cultes de la societat i en
els registres alts. En aquest cas, la influencia del frances nomes podria
servir per explicar un sector del lexic, el d'un nivell mes alt, pero mai
el dels nivells mes baixos, perque el frances no hauria estat emprat en
aquests nivells i ni tan sols hauria estat conegut per la major part de
la poblacio.

(c) El darter obstacle per a la teoria de Casanova esta en la forma
fonetica dels suposats prestecs del frances. Si acceptern corn a evident
el fet que els prestecs s'incorporen integrament en la llengua i reem-
placen totalment el mot autocton, de manera que no es pot dir que
nomes una part del mot es prestec i una altra autoctona, es raonable
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que esperem trobar en els descendents catalans de mots llatins amb una

/k/ intervocalica precedida d'una vocal atona medial, si efectivament

son prestecs del frances, altres caracteristiques de 1'evoluci6 fonetica

que en revelin 1'origen frances. Al segle ix, epoca de la presumpta

invasio de prestecs, el catala i el frances havien seguit una evolucio

fonetica pro divergent perque els mots que el catal,.i hagues manllevat

al frances llavors presentessin nombroses diferencies respecte a la forma

que tebricament haurien tingut com a mots genuins del catala. Aixi,

per exemple, per explicar l'evolucio d'empatxar a partir d'impedicare

es evident que hem de recorrer al frances, ja que nomes en aquesta

llengua, i no en catala, es produeix un proces de sincope de vocals in-

ternes anterior a la sonoritzacio de les consonants intervocaliques: en

quedar agrupades les consonants dk (= dc), el proces de sonoritzacio

no les pogud afectar, cosa que explica que hagi restat fins avui una con-

sonant sorda en aquesta posicio.

Pero vegem que succeeix en altres dels pretesos prestecs, sense voler

ser exhaustius en 1'analisi dels diversos fenomens fonetics:

I. De la mateixa manera que empatxar mante una consonant sorda

intervocalica explicable tinicament a traves de la sincope primerenca

del frances, que n'impedi la sonoritzacio, esperariem trobar tambe una

consonant sorda en els descendents passats pel frances de *diem domi-

nicam, naticam o pendicare, ja que ban donat en aquesta llengua di-

manche, nache i pencher. I, tanmateix, aquestes paraules tenen en catala

una consonant sonora -diumenge, natja i penjar-, consonant que,

per la seva sonoritat, no es possible d'explicar si partim de formes

amb una consonant sorda agrupada amb la consonant anterior devers

el segle ix, ates que no es coneix cap proces de sonoritzacio posterior

als segles iv-v.

ii. Si suposern que la palatal en els descendents francesos dels

mots esmentats es el resultat de la palatalitzacio prbpia del frances

d'una /k/ davant una /a/, com succeeix en cantare > chanter, vac-

cam > vache, blanka > blanche, etc., esperariem trobar aquesta palatal

no solament quan la /k/ llatina hagues quedat agrupada amb la con-

sonant anterior (abans de la sonoritzacio) sing sempre que la /k/ lla-

tina fos seguida de /a/. I, doncs, per que no tenim *xanonge, o alguna

forma semblant, en comptes de canonge, si es un descendent francesitzat

de canonicum (> fr. chanoine)?
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iii. La diftongacio de la e patina en ie en frances, que veiem en
mots com venit > vient, caelum > ciel, mel > miel, etc., tingue hoc
molt abans del segle ix. Aixi, si els descendents francesos de medicum
(> ant. miege), pedicum (> piege), *sedicum (>segge), etc., ja conte-
nien un diftong, no s'explicaria que en passar al catala perdessin el
diftong.

Es podrien anar enumerant altres aspectes de 1'evoluci6 fonetica
francesa, diferents de la catalana, que haurien d'apareixer reflectits en els
suposats prestecs, pero ja n'hi ha prou amb aquests tres que hem ex-
posat. L'absencia general de trets de l'evolucio fonetica explicables no-
mes a traves del frances en el grup de mots estudiats, amb la pretesa
excepcio de 1'evoluci6 -ticum > -tge i semblants, fa que s'hagi de dubtar
molt seriosament de la hipotesi que els mots que presenten aquesta
evolucio siguin prestecs del frances.

Vist tot aixo, es evident que la proposta de Casanova (1984) sobre
la invasio de prestecs francesos topa amb molts obstacles que fan que
s'hagi de considerar amb moltes reserves. Tanmateix, sembla molt inte-
ressant i fructifera la via d'estudi suggerida per aquest autor per deter-
minar si la condicio dc prestec es atribuible o no a cada mot en par-
ticular: <<Estudiar la trajectoria de cada un dels mots tractats, des del
llati al catala, veient si hi ha vestigis de formes d'evolucio autoctona,
quines vicissituds ha passat el prestec abans de fixar-se, amb qui ha
lluitat, en quina data es fixa (...)>>. D'aquesta manera es podria arribar a
concloure que un mot que, per la forma fonologica, podria ser autocton
es un prestec, en aquells casos en que els canvis fonologics catalans
coincideixen amb els de llengua d'origen fins al moment del prestec.
Pero aquest estudi podria arribar a afectar, en el cas que ens ocupa,
un nombre reduidissim de mots, pero no modificaria el fet essencial que
he demostrat: que no hi ha hagut una substitucio de tots els mots
catalans amb /g/ agrupada amb una /d/, /t/ o /n/ anterior per pres-
tecs francesos.

4. Com a conclusio d'aquest estudi, voldria considerar la possibili-
tat d'estendre ]a proposta de Lamuela (1984) i de Duarte i Alsina
(1984, pp. 172-175), es a dir, la regla de palatalitzacio de les velars
agrupades amb una /d/, /t/ o /n/ precedent, mes enlla dell limits
del catala, concretament al frances. No fora la primera vegada que un
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tractament historic proposat per at catala i suggerit per fets especifics

d'aquesta llengua es presenta tambe com la millor solucio per explicar

els fets corresponents del frances . Aixb es el que observa Coromines

(1971b, p. 118): «1'estudi de les llengiies hispaniques podra i hauria

d'aportar aclariments i illlustracions a la comprensio de l'evolucio his-

torica de la llengua francesa (...). Un altre dia , convindria parlar de la

hum que aporten el catala i les altres llengiies hispaniques -romani-

ques o pre -llatines-, i nomes elles, at tractament frances de la -F- in-

tervocalica, del grup posttonic -Tic-, de la E tonica que passa a of i

d'aci a we (...)».'s Potser aquest dia ha arribat , encara que la mena de

hum que aqui sostinc que aporta el catala at tractament frances del

grup posttonic -TIC- no es pas la mateixa que devia tenir en ment

Coromines en escriure aquelles rattles.

Un dels punts clau en 1'argumentaci6 que segueix es la suposicio

que el frances comparteix amb el catala la regla de sincope-apocope (2).

Les diferencies que hi ha entre el frances i el catala en el tractament

dels esdruixols o proparoxitons ( per exemple , asinum > ase enfront

d'ane, nascere > neixer enfront de naltre, juvenem > jove enfront de

jeune, mots en que el catala pressuposa el manteniment de la vocal

posttonica i la perdua de la final i en que el frances ha perdut sempre

la posttonica i conservat la final ) s'expliquen no pas per una diferent

formulacio de la regla de sincope-apocope sing per una reduccio en el

nombre de contextos en que una vocal es marcada com a excepcio a

aquesta regla . Aixi, mentre que en catala hi ha uns quants contextos en

que una vocal posttonica no es afectada per la regla de sincope - apocope,

en frances no hi ha cap vocal posttonica que sigui excepcio a aquesta

regla, i, per tant , tots els mots esdruixols perden aquesta vocal i, tal

com estableix la regla de sincope-apocope, conserven la vocal final.

Cal veure, en primer Iloc, fins a quin punt es versemblant i coherent

dins el mare de 1'evoluci6 historica del frances el conjunt de canvis

representat per l'esquema ( 1) -amb la caiguda de lag < g < k inter-

vocalica, la consegiient consonantitzacio de la vocal precedent i la

posterior palatalitzacio de la consonant anterior-, habitualment propo-

sat per at frances . La desaparicio de la k llatina intervocalica sembla

un fenomen normal en molts contextos en frances : davant vocal labial

25. Cursives d' A. A.
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tonica o precedida de vocal labial (per exemple, securum > sur, pau-
cum > peu, locare > louer, advocatum > avoue, etc.); cosa que es un
argument a favor de 1'explicaci6 habitual. Ara be, quan la vocal ante-
rior a la g (< k) era no labial -a, e, g, i-, aquesta consonant s'ha
conservat canviada en [j] (o ha estat absorbida per una i precedent):
bacam > baie, pacare > payer, decanum > doyen, amicum > ami, Tor-
nacum > Tornai, etc. Per tant, en el cas dell mots en -icum i semblants,
ja que la g < k es troba precedida d'una vocal no labial, la desaparicio
d'aquesta consonant ja no es tan normal com semblava.

A mes a mes, aquesta explicacio de 1'evoluci6 de la k llatina inter-
vocalica presenta algun altre defecte. La u final de mots com peu (< pau-
cum) o lieu (< locum), dins d'aquesta interpretacio, seria la u llatina
final conservada com a semivocal -posteriorment fosa amb la vocal
anterior- gravies a l'elisio de la g < k intervocMica. Evidentment,
aquesta elisio havia de ser anterior a 1'apbcope de les vocals finals, ja
que, si no, no s'explicaria la conservacio de la vocal final: en canvi,
un cop aquesta vocal entra en contacte amb la vocal anterior i es se-
mivocalitza ja no pot ser afectada per la sincope-apocope. De tota ma-
nera, en casos com manducare > manger o fabri"cam > forge, sembla
que la g (de *mandugare i de *fawrega) es mantingue, si be palatalit-
zada per influencia de la a segiient. Per tant, sembla que en alguns
casos la g desapareix abans del proces de sincope-apocope i en altres
cases es mante.

Suposem els estadis segiients en una forma com formaticum > for-
madego, seguint ('explicacio habitual: (a) la g intervocalica es fricatitza,
formadego; (b) i despres desapareix, formadeo; (c) la vocal posttonica
en contacte amb la vocal final es tanca i es semivocalitza, formadjo. En
aquest punt el mes raonable fora pensar que el grup dj segueix la ma-
teixa evolucio que havia seguit el grup dj llati vulgar en mots com
medium, radium, podium, etc., es a dir, una palatalitzacio de 1'oclusiva
d per assimilacio a la semivocal palatal j ([dj ] > [zj ]) i una posterior
absorcio d'aquesta per la consonant anterior ([zj] > [z]). Si resultes
que tots aquests canvis s'havien produit abans del proces de sincope-
apocope (i almenys ha de ser aixi en el cas de 1'elisi6 de la g > g inter-
vocMica, canvi que provoca I'aparicio de tots els altres), un mot com
formaticum es trobaria en 1'estadi [formaie] o [formazo] en el mo-
ment de l'aplicacio de la sincope-apocope. En aquest estadi perdria ne-
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cessariament la vocal final, ja que, no essent un mot esdrtiixol ni acabat

en un grup consonantic que impedeixi l'elisio de la vocal final, reuneix

tots els requisits perque a traves de la regla de sincope-apocope se

n'elideixi la vocal final.
Ara be, se sap que els mots com formaticum no han perdut mai la

vocal final. Aixo es pot deure a dues causes: o be que la vocal final

d'aquests mots anava precedida d'un grup consonantic que no permetia

la perdua de la vocal seguent,' o be que aquests mots eren esdriixols

en el moment de 1'aplicaci6 del proces de sincope-apocope, de manera

que no es podia elidir la vocal final perque s'elidia la posttonica. Intentar

de trobar 1'explicaci6 del manteniment de la vocal final a traves del

primer cas fora poc justificable: dins la hipotesi de la caiguda de la -g-

intervocalica, no hi ha motiu per pensar que es forma un grup conso-

nantic o una consonant geminada. En canvi, si se suposa que la -g- es

mante fins al moment que es produeix la sincope-apocope, els mots del

tipus formaticum, essent esdruixols, perden amb aquest proces unica-

ment la vocal posttonica, i el manteniment de la vocal final rep una

explicacio perfectament coherent.

Caldria estudiar a fons la viabilitat d'aquesta nova presentacio dels

fets del frances, pero d'una manera esquematica els canvis fonetics que

hi intervenen serien els segiients:

26. Aquesta fora la causa que explicaria el manteniment de la vocal final en

un mot com rouge < rubeum . La semblanca d'aquest mot amb d ' altres com mi <

meditim, rai < radium, pui < podium, etc., fa diffcil de justificar aquest fet. Po-

dem suposar , tanmateix , que la iod no palatalitza directament les consonants labials

com ocorregue amb les denials i velars , sing que primer es tanca i esdevingue

1'africada [i] (per exemple, rubeum > [robjo] > [robzo], simium > [simjo] >

[sfmzo] ) i despres assimila la consonant anterior al seu punt d'articulacio (per

exemple , [ robzo] > [ rodzo] > rouge , [ simzo] > [sinzo ] > singe ), com es despren

de Pope, 1934, p. 129. D'aquesta manera, els grups consonantics complexos [dz]

o [nz] impediren l'elisio de la vocal final, mentre que en mots com radium >

[radio] > [razjo ] > [ rajzo] o balneum >[ banjo] > [banjo ]>[ baj^o] no hi havia

tal grup consonantic i la vocal final es pogue perdre: [rajz] > [raj] , i [bajn].

Agraeixo a Xavier Lamuela que suscites el tema.
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1. Sonoritzaci6 de les consonants

formateko > formadego

ereteko > eredego

2. Palatalitzaci6 de velars davant

b6ka > bosa

larga > larza

intervocaliques:

mandukare > mandugare
amiko > amigo

vocal no labial:

kawza > sawza
mandugare > manduzare

3. Sincope-apocope:'

formadego > formadge mandu*e > mandi¢r
eredege > eredge amigo > amig

4. Palatalitzaci6 de les velars agrupades:

formadge > formadze eredge > ered`ze

5. Fricatitzaci6 d'oclusives sonores postvocaliques:

amig > amig lwog > lwog
vida > vida segur > segur
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6. Semivocalitzacid de la g final de mot (on la semivocal coincideix amb
la vocal anterior pel que fa al tret de labialitat):

amig> amij (> ami) tornag> tornaj (> tornai)

pog> pow (> peu) lw6g> lwow (> lieu)

7. Absorci6 de g o j per la vocal labial contigua:
segur > seiir (> sur) lojer > Ioer (> louer)

D'aquesta manera s'aconsegueix una descripcio coherent d'aquesta
area de la gramatica historica francesa sense la necessitat de postular
regles especials o poc motivades (corn 1'elisi6 de -g- en la terminacio
-icum, o la posterior semivocalitzacio i estridentitzacio de la i postt6-

27. En aquest estadi observeu que les vocals posttoniques i les finals atones

altres que a apareixen ja reduides a [e], i la a tonica en sillaba lliure apareix

convertida en [e]. Vegeu Pope, 1934.



nica) ni d'elaborar processos amb efectes poc naturals (com fora 1'ob-

tenci6 d'una geminada, [di], a partir del grup [dj] o [dj], per evitar

que la regla de sincope-apocope elidis la vocal final dels mots afectats).

No cal dir que si es demostres que 1'explicaci6 esbossada es la mes

adequada per als fets del frances tindriem un bon motiu per pensar

que, essent-ho tambe per al catala, encara mes ho hauria de ser per

a l'occita. Si be es indubtablement cert que el desenvolupament -ticum

> dgue es propi i autocton de l'occita, tambe es un fet evident que la

varietat dialectal occitana es tan gran que be podria ser que en alguns

dialectes occitans s'hagues produ'it d'una manera espontania i sense

influencies estrangeres el desenvolupament -dgue > -dge, es a dir, la

palatalitzacio de la g agrupada amb una consonant anterior; a partir

d'aquests dialectes innovadors el fenomen s'hauria estes als altres dia-

lectes occitans. Aquesta explicacio sembla preferible a la que postula

per als mots occitans amb -ticum > -tge un origen frances perque (a) si,

com assenyala Casanova (1984) seguint Max Pfister, tot i haver-hi un

progressiu augment de mots que presenten una palatal en els derivats

d'zcum en els documents occitans durant i'Edat Mitjana, l'any 1200

aquests son encara en nombre molt inferior als que no presenten is

palatal, i (b) si, com indica Casanova mateix, la desafricacio de les

palatals africades en frances es produi entre els segles xii i xiii, resul-

taria que la majoria de mots derivats d zcum s'haurien manllevat al

frances en una epoca en que totes les africades s'havien convertit en

fricatives. I, aixi i tot, en occita aquests mots presenten una africada

palatal.
Convindria que aquestes questions que gairebe nomes ban quedat

plantejades en aquesta darrera seccio (i d'altres que se'n poden derivar

facilment, com per exemple si el tractament italic ticum > ggio es

realment atribuible a influencia francesa o si troba una explicacio pa-

rallela a la que he donat per al catala i he esbossat per al frances i

l'occita) fossin aprofundides, de manera que es resolgues un dels punts

conflictius de la lingiiistica romanica.



1ioluci6i dc la k llatina in crroc,ili(a 177

REFERENCIES BIBLIOGRAFIQUES

ALSINA, Alex, 1983: Sincronia i diacronia en la fonologia del catala, tesi
de llicenciatura inedita, Universitat de Barcelona.

BADIA, Antoni M., 1951: Gramdtica historica catalana, Barcelona, Noguer.
(Citat de la trad. cat., Valencia, Tres i Quatre, 1981).

CASANOVA, Emili, 1984: «Grup fonetic debil i prestec: a propbsit dels re-
flexos de -1zcum en catala», dins Miscelldnia Sanchis Guarner I, <<Qua-
derns de Filologia>>, Universitat de Valencia.

CHOMSKY, Noam, & Morris HALLE, 1968: The Sound Pattern of English,
Nova York, Harper & Row.

COROMINES, Joan, 1971a: Lleures i converses d'un filoleg, Barcelona, Club
Editor.

-, 1971b: Aportacions catalanes i hispdniques a l'estudi de la fonetica his-
torica francesa, dins COROMINES, 1976, I, pp. 109-126.

-, 1972: Topica hesperica, 2 vols., Madrid, Gredos.
-, 1973: Estudis de fonetica historica, dins COROMINES, 1976, I, pp. 13-108.
-, 1976: Entre dos Ilenguatges, 3 vols., Barcelona, Curial.
-, 1980-1983: Diccionario critico etimologico castellano e hispano, 5 vols.,

Madrid, Gredos. (Citat per DCECH).
-, 1980-1985: Diccionari etimoldgic i complementari de la llengua catalana,

5 vols., Barcelona, Curial. (Citat per DECLC).
DUARTE, Caries, & Alex ALSINA, 1984: Gramdtica historica del catala (I),

Barcelona, Curial.
Fouc: I I r , Pierre, 1924: Phonetique historique du roussillonnais, Paris-Tolosa

de Llenguadoc.
GULSOY, Joseph, 1977: <<El desenvolupament de la semivocal -w en catala»,

Catalan Studies in Memory of Josephine de Boer, Barcelona, pp. 25-98.
1981: aL'evolucio de la terminacio adjectival -inns en catala i en cas-
tella» , dins Estudis de llengua i literatura catalanes, II, Publications de
1'Abadia de Montserrat, pp. 25-42.

LAMUELA, Xavier, 1984: uL'evolucio dels stns representats per g, j i tg en
catala», dins Miscelldnia Sanchis Guarner I, aQuaderns de Filologia>>,
Universitat de Valencia, pp. 175-178.

MOLL, Francesc de B., 1952: Gramdtica historica catalana, Madrid, Gredos.
POPE, M. K., 1934: From Latin to Modern French with Especial Conside-

ration of Anglo-Norman. Phonology and Morphology, Manchester, Uni-
versity Press, 1961.

RONJAT, Jules, 1930: Grammaire istorique des parlers provencaux moder-
nes, I, Montpeller, Societe des Langues Romanes.



178 Alex Alsina

Sc H ANE, Sanford, 1972: Natural Rules in Phonology , dins STOCKWELL &

MACAULAY ( eds.), pp. 199-229.

STOCKWELL, Robert P., & Ronald K. S. MACAULAY (eds.), 1972: Linguistic

Change and Generative Theory, Indiana, University Press.


