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MÒDUL I. Fonètica i fonologia

PRESENTACIÓ

Aquest mòdul persegueix un doble objectiu relacionat amb l'oralitat: proporcionar les

pautes de pronunciació correcta del 'català i mostrar els recursos de transcripció de la

llengua oral. Pel que fa al primer objectiu són referències bàsiques ROMEU (1983) i
RECASENS (1993). Amb relació al segon objectiu CASTELLANOS (1993) és una

bona introducció a la correcció fonètica, encara que molt centrat en el català central.
El material didàctic específicament preparat per a aquesta assignatura enfoca
directament la correcció fonètica dels parlars balears .

.

.

l'er arribar a aquest punt us convindrà dominar una sèrie de conceptes teòrics sense

els quals difícilment podríem arribar a establir uns criteris comuns. A més de la
lectura dels continguts teòrics, l'assoliment dels quals podreu comprovar amb els
exercicis, us proposam una sèrie d'activitats encaminades a promoure la reflexió
sobre la comunicació lingüística i la importància del treball de llengua a l'escola.

Si teniu problemes amb la pronúncia correcta del català o amb l'ortografia catalana
heu de coinençar ara mateix a fer exercicis individuals utilitzant el material "

complementari, els enregistraments que teniu a l'abast i el material a la xarxa.

OBJECTIUS DEL MÒDUL

Els objectius específics �el. mòdul són:

• Assolir una visió general dels processos que intervenen en la comunicació oral:

• Conèixer les possibilitats de transcripció de la parla.
• Ser capaç de transcriure fonèticament la parla d'una persona-catalanoparlant.
• Pronunciar correctament els sons i les seqüències fòniques del català.
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ESQUEMA DELS CONTINGUTS

1.1.- L'instrument: la veu.

1.2.- ÈI canal: l'aire.

1.3.- El missatge: linealitat, doble articulació..

. 2.1.- La frase fònica. Entonació.

2.2.- La sfl-laba.

2.3.- El segment. Classificació.

·

3.1.- El contingut de les transcripcions.
3.2.- Tipus de transcripció.

·

3.3.- L'instrument de la transcripció .

..

· 4).- Vocals.

4.2.- Consonants.
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Emissor: participant en un acte
comunicatiu que aporta un

missatge.

Receptor: participant en un
. acte comunicatiu a qui arriba un

missatge.
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. EXPOSIC�Ó DELS CONTINGUTS

1.- tARACTERÍSTIQUES DE LA COl\\QNICACIÓ ORAL

1.1.- L'instrument

L'instrument bàsic de la comunicació oral és la veu. Tanmateix cal tenir ben present
que la comunicació oral s'entrelliga amb altres tipus de comunicació: la postura, els
moviments del cos i en especial els de les mans, la mirada, etc. formen juntament
amb la veu el conjunt dels instruments de la. comunicació presencial, o sia, la
comunicació que es dóna quan emissor i receptor són tots dos presents.

La funció de la veu no és només transmetre sons; paraules, frases o textos. És ver

que la veu és el. canal de transmissió d'aquestes unitats lingüístiques, però la veu

també s'utilitza per matisar-les: l'entonació, l'èmfasi, la velocitat, la intensitat, el
to, el mode (veu xiuxiuejada, veu respirada, veu trencada, etc.) acompanyen les
unitats del missatge i són importants per entendre la intenció d'aquell qui parla, el
seu estat d'ànim o, simplement, quines són les parts més importants del seu-discurs .

.

Per altra banda, hi veu no només serveix per a la comunicació lingüística. Ben mirat

podem dir que no hi ha cap òrgan del cos especialment "dissenyat" per a la parla.
Observem quin és el procés de producció de la parla:

'

Procés de producció de la parla
1.- MOVIMENTS RESPIRATORIS: la respiració és un joc de volums i ce
diferències de pressió. Els pulmons s'omplen d'aire quan pateixen una disminució ce
la pressió. Aquesta disminució de la pressió a I'Interior dels pulmons es dóna quan
aquests augmenten de volum. O sia, com que es crea més espai dins els pulmons hi

.cap més aire i l'aire de fora tendeix a entrar-hi. Per creat més espai dins els pulmons
es poden fer diverses coses que, a la pràctica, es combinen: per' un costat el

diafragma, que és un múscul en forma de cúpula que pot invertir-se empeny cap
avall les vísceres abdominals i· els pulmons guanyen -espai per aquest costat; per altra

banda, i gràcies a l'acció dels músculs interçostals, les .costelles hi col-laboren
eixamplant-se.

2.� CONTROL DE L'AIRE: els moviments respiratoris són responsables' de la força
de l'aire que surt dels pulmons. Aquest aire puja per la tràquea i al cap damunt

d'aquest canal troba la laringe, una capsa de cartílags i músculs que sustenta les
cordes vocals, dues membranes (més que no cordes) situades horitzontalment i que
poden tancar-se i obrir-se a gran velocitat. La respiració profunda d'una persona que
reposa després d'un esforç es fa amb les cordes totalment separades. Quan-ens aturam

de respirar perfer un esforç físic especialment penós tancam completament les cordes
vocals' (per alçar un objecte pesat, per exemple). Quan volem expulsar un objecte
estrany ho feim separant les cordes vocals d'una manera brusca perquè l'aire surti
amb molta de força. Les cordes vocals poden vibrar durant la producció d'un so. Aquí
rau la diferència entre sons sords oi sons sonors: els 'Sons sonors es produeixen
amb vibracióde les cordes vocals i els sons sords amb sortida de I'aire sense vibració
de les cordes. Posau-vos un dit a cada costat de la f!ou i pronunciau una [a]
mantinguda, hi notareu la vibració. En la mateixa posició pronunciau una [s] (com
la de sabata) mantinguda, no hi notareu vibració.
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3.- EL PAS PER LES CAVITATS SUPRAGLOTALS: alguns sons ([m, n.¡

nl cama, cana, canya) es pronuncien amb sortida de 'l'aire pel nas. Això és degut al

fet que el.vel del paladar s'abaixa per deixar obert el pas que comunica la faringe amb
les fosses nasals. Tots els altres sons del català són orals, és. a dir, que es pronuncien
amb sortida de l'aire per la boca. Llavis, llengua i mandíbula inferior són parts
mòbils de la boca i contribueixen a- variar les dimensions i la forma de la cavitat
buêal, Aquestes variacions, entre d'altres factors, són responsables de la diversitat re
sons.

El procés de producció de la parla mostra la complexitat de la coordinació de diferents'
òrgans, tots els quals desenvolupen funcions relacionades amb la respiració i la

ingestió, a més de les pròpies de la fonació. En podem concloure, doncs, que' no hi
ha cap òrgan específic de la parla. Això mateix pot servir per explicar que la veu no

és úñicament l'instrument de la comunicació lingüística: la rialla, el plor, el gemec,
els jocs dels infants són exemples d'utilització no lingüística de la veu.

Siguin quines siguin les altres funcions de la veu és innegable que aquest és,
l'instrument "natural" de la comunicació lingüística. Alguns pobles del món no

disposen de codi de comunicació escrit,' i algunes persones no aprenen mai de llegir
ni escriure. Ara bé, tots els pobles del món disposen d'un sistema de comunicació
oral i totes les persones que neixen i són educades dins una determinada comunitat

aprenen a fer servir un d'aquests codis.

Fer servir la veu com a instrument principal de la comunicació lingüística presenta
diversos avantatges que coneix tothom que mai hagi, per exemple, parlat per telèfon,
parlat mentre fa feines manuals o, simplement, parlat dins la fosca.

1.2.- El canal

1.2.í.� Transmissió del senyal acústic
. "

Amb més o menys dificultats el so es transmet a través dels cossos sòlids, líquids o

gasosos. La vibració d'un vidre quan hi arriba un so "determinat produït per un.
instrument musical és un exemple de transmissió del so a través d'un cos sòlid.
Intentar parlar davall l'aigua és un experiment' que practiquen molts d'infants a la

platja, amb el resultat d'una comunicació difícil, però amb emissions audibles.
Finalment, el canal més normal de transmissió dels sons de la parla és l'aire.

Convé entendre immediatament que l'aire no és 'el buit, i que està compost re

partícules que, encara que siguin invisibles, són imprescindibles per a.la transmissió
del so. El so es produeix quan un moviment més o menys brusc altera l'estat re

. repòs de les partícules que componen l'aire. Aquesta alteració de l'estat de repòs
consisteix en un impuls rebut per les partícules de l'aire més pròximes al lloc re
l'esclat. Aquest impuls fa que les partícules es desplacin i que afectin partícules
veïnes. Es produeix així una reacció en cadena que pot travessar grans extensions.
Pensau; per exemple, en l'eco que retornen les muntanyes. En relació a aquestes
grans extensions el moviment que realitza cada partícula en concret és molt petit.
L'important és que les partícules transmeten l'impuls.
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Ona sonora: conjunt de
moviments de compressió i
rarefacció successius.
Representació gràfica de les
diferències de pressió que es

produeixen durant la transmis-

sió d'un so.
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Quan una partícula és desplaçada del seu lloc de repòs s'acosta a una altra partícula i
això fa que la pressió de l'espai on es troben augmenti. L'augment de la pressió
provoca a continuació i com a reacció una separació de les partícules i,
conseqüentment, una disminució de la pressió. Els moviments que fan augmentar la

pressió s'anomenen moviments de compressió, i els moviments que fan
disminuir la pressió s'anomenen moviments de rarefacció. Les compressions i
rarefaccions successives es poden 'registrar gràficament amb una ona sonora.

L'ona, sonora

B B'

.' (representació gràfica (i Simbòlica) d'una ona sonora)

En aquest gràfic l'eix vertical representa la pressió i l'eix horitzontal el temps. O a

l'eix vertical és l'estat de repòs. El tram que va d'A a A' s'anomena cicle, tall 00

temps que necessita l'ona sonora per tomat a l'estat de repòs després d'un moviment
de compressió i un de rarefacció. Com més cicles hi ha dins.una determinada unitat
de temps (un segon, per exemple) més agut és el so representat. Si l' 1 que apareix a

la línia inferior representa 1 segon el so serà més greu que si aquest 1 representa una

dècima de segon o una unitat inferior, és a. dir, com més cicles caben dins un segon
més agut és el so. És el que s'anomena freqüència.

. .

Els punts B-b i D-d representen l'amplitud d'ona, responsable. de la intensitat o

volum del so. Com mes important és l'impuls inicial més es desplacen les partícules
i més audible és el so.

To i volum són dues dimensions del so que si bé són necessàries per descriure els
sons de la parla, no són suficients. Efectivament, les diferències que hi pot haver
entre una.[a] i una li] no són de to ni molt menys de volum, sinó de timbre, una

característica que depèn de hi combinació d'ones sonores simples (com la que hem
estudiat) en d'altres de complexes. Cada una d'aquestes ones sonores simples en què
es pot descompondre una ona sonora complexa s'anomenà també harmònic. De la
diferent distribució dels harmònics neixen les diferències de timbre.

12
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1.2.2.- Recepció del senyal acústic

Primer de tot cal distingir audició i percepció. L'audició fa referència a la recepció
física del senyal acústic, mentre que 'la percepció fa referència al reconeixement dels
sons (pel que ens interessa a: nosaltres, dels sons de la parla).

L'òrgan de l'audicióés l'oïda i es descompon en tres parts: externa, mitjana i
interna. L'oïda externa consta d'un canal d'uns 2,5 centímetres de longitud i la
membrana que el tanca per la part de dins. Aquesta membrana, anomenada timpà, és
un diafragma d'uns 0,75 centímetres quadrats i 0,01 centímetres de gruixa que es posa

. a vibrar quan és afectat per una variació de la pressió atmosfèrica, sempre que aquesta ,

freqüència de variació es trobi entre els 3.000 i els 20.000 cps (cicles persegon) en el
'cas de les persones més sensibles, i entre els 3.000 i els 15.000 cps per a la majoria.
Cal .tenir en compte que allò que arriba al timpà no és' exactament el so en "estat

pur": er canal de l'oïda externa té la virtut d'amplificar algunes freqüències per efecte
del que s'anomena ressonància.

.
.

.

, La' ressonància

Tots els cossos estan dotats d'allò que s'anomena freqüència natural de
ressonància. Això vol dir que tots els cossos vibren quan són abastats per una ona

sonora amb una freqüència igual o semblant a la seva. El cas del cantaire que romp
una copa de vidre amb 13 veu és un cas extrem de ressonància: una determinada nota

musical és correspon amb la freqüència naturai de ressonància d'aquesta copa, la qual
"

es posa a'vibrar quan l'ona sonora hi arriba. Si aquesta ona sonora és prou potent la

copa vibrarà tant que acabarà per rompre's. Alguns cossos tenen freqüències naturals
de ressonància molt concretes i d'altres tenen tota unafranja de ressonància. Elque fa

especialment interessant la ressonància des del nostre punt de vista és el fet que els
cossos gasosos també hi responeu. Una columna d'aire és' un cos gasós; i això fa que
l'aire que es, troba dins els tubs d'un orgue d'església ressoni a determinades

freqüències. Òbviament la ressonància provoca un doble efecte: de filtratge perquè
les freqüències que no són incloses dins la franja de freqüències- de 'ressonància d'un
determinat cos no l'ultrapassen, i d'amplificació, perquè quan el cos es, posa a

vibrar impulsa amb més força les partícules que l'envolten.

Les diverses cavitats supraglotals, o sia, que es troben per damunt les cordes vocals

(fosses nasals. i tracte bucal) també contenen aire que es posa a vibrar de maneres

diferents segons forma i dimensions de la cavitat.

Bé, doncs, les ones.sonores, modificades en part per efecte de la- ressonància del canal

exterior, arriben altimpài el fan vibrar. Aquesta membrana transmet les vibracions a

una cadena de tres ossos interconnectats situats a una cavitat del crani. És el que
anomenam oïda mitjana. Aquesta cavitat està connectada amb el nas mitjançant la

trompa d'Eustaqui, la qual assegura que la pressió interna no difereixi excessivament
de la pressió externa. La cavitat i els ossos de l'oïda mitjana també són responsables;
per efecte de la ressonància, d'alteracions de les freqüències trarismeses.

'

El darrer os de l'oïda mitjana transmet les vibracions a la còclea o caragol, òrgan
en forma d'espiral al qual dóna accés una nova membrana: Aquesta membrana és 25

13



Percepció del so: procés.que
.

porta al reconeixement del so

rebut.
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vegades més petita que el timpà, la qual cosa fa que 'les variacions de ,pressió que hi
arribin tenguin un efecte molt més important. Per altra banda, la còclea és un

vertader discriminador de freqüències, ja que l'espiral no vibra tot de cop sinó per
seccions segons les freqüències.
Finalment, l'ona sonora descomposta en harmònics per la còclea és la informació que.
es transmet al nervi auditiu.

.

Factors
.

de diferenciació entre el so exterior i el so sentit
,

'

Hi ha cinc factors que fan que elso exteri?r arribi ?eformat al nervi auditiu:

1. el canal de l'oïda externa amplifica algunes freqüències;
2. el timpà rebutja algunes freqüències i intensitats;

3, els ossos de l'oïda mitjana amplifiquen una mica les vibracions que reben;

4. la diferència de grandària entre l'entrada de la còclea, i el timpà fa que la pressió
sigui molt major sobre la còclea que no sobre el timpà; i, finalment,

5. la còclea analitza els components de l'ona complexa.

Tradicionalment s'ha pensat que la percepció dels sons de la parla és un procés lineal

que funciona per 'decodificació d'un so darrera l'altre. Tots els qui han Intentat
aprendre una' llengua diferent de la pròpia saben que això no és així, que ni tan sols
no' interpretam paraula per paraula d'una manera lineal. És tanta -Ia informació que
transmet la parla pel que fa a durada, to, intensitat i freqüències (només pensant en la'

.

part física) que difícilment seríem a temps de decodificar tota aquesta informació so

per so.,

Com hem dit més amunt, no tota la informació ens ve a través del so. A més a .més,
la informació que rebem no és mai una informació' aïllada, sinó ancorada a una sèrie
de constatacions sobre la situació, a la persona amb què parlam i, al cap i a la fi, al
nostre coneixement del món. Això fa que puguem estar a l'expectativa ("a veure-les
venir"), que no treballem a posteriori, sinó fent comprovacions periòdiques de les
nostres hipòtesis contrastant-les de tant en tant amb allò que sentim. La lectura
funciona més o menys igual: encara que ens ho pensem no . llegim lletra per lletra,
sinó a cops d'ull, i només decodificam linearment quan trobam alguna cosa dins el
text que no respon a les nostres expectatives, quan trobam alguna cosa ecr'tpav'I'a,
com acabau de comprovar,

.

1.3.- El missatge
El fet que la manera més natural de comunica�ió lingüística sigui oral imposa una

sèrie de condicions a la forma dels missatges. La primera d'aquestes condicions és la
Íinealitat, la qual obliga a disposar les unitats lingüístiques del mateix nivell en

ordre successiu. Per exemple, no podem pronunciar ni dos sons ni dues síl-Iabes ni
dues paraules al mateix temps. Tanmateix, sí que es dóna la simultaneïtat entre

elements de rang diferent: els sons es combinen en síl-Iabes, les quals es combinen

14
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en mots prosòdics.els quals es combinen en frases fòniques, les quals es combinen
en textos. Això pel que fa a (algunes) unitats prosòdiques. Per altra banda, els
morfemes, o unitats mínimes significatives, es combinen, entre si alhora que
s'entrunyellen amb l'estructura prosòdica. Per exemple observem la paraula cases

['kaz;}s], formada per dues síl-labes:

Estructura prosòdica del

MOL prosòdic

1\

Az�

mot cases

«j = síl-Jaba)

Estructura morfolòaica del mot cases

Morfema lèxic Morfema de gènere Morfema de nombre

kaz :} s

Aquesta combinació d'esnucrures és el que s'ha denominat doble- articulació d-el

llenguatge. Si no es donàs aquesta propietat hauríem d'aprendre interminables
llistes de sons diferents per designar coses, idees, etc. La combinació d'estructures

prosòdiques, morfològiques i sintàctiques ens permet- referir-nos amb un mínim
inventari de sons a qualsevol cosa, fins i tot a coses i situacions fins al' moment

desconegudes.

2.- UNITATS FONOLÚGIQUES

2.1.- La frase fònica

Si. distingim entre fonologia segmental i fonologia suprasegmental
aquesta darrera és la que estudia tots aquells fenòmens d'àmbit superior al de l'estricta
concatenació de segments. L'entonació és, sens dubte, un dels àmbits d'estudi més

importants de la fonologia suprasegmental. Cal distingir entre entonació

fonològica, entonació sintàctica i entonació estilística .

. L'entonació fonològica és un fenomen que afecta algunes llengües (no el català) a les

.quals permet distingir entre si unitats segons el to de les vocals: una mateixa paraula
. dita en un to (per exemple, ascendent) o en un altre {per exemple, descendent} pot

15
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t ,

tenir significats diferents. Exemples de llengües amb entonació fonològica són el
xinès, el tailandès o el noruec.

L'entonació sintàctica, o bé sintacticopragmàtica sí, que afecta el català. Anomenam
unitat de pausa o frase fònica allò que es troba entre dues pauses. Aquí cal
recordar que els signes de puntuació no sempre responen a la necessitat de fer pauses,

.

sinó que més aviat són efectes de l'estructura sintàctlca. Per tant, no parlam
necessàriament d'allò que en l'escriptura es troba entre dos signes de puntuació
determinats, sinó d'allò que en la llengua oral es troba entre dues pauses vertaderes:
entre dos silencis,

.

Una-primera funció sintacticopragmàrlca de l'entonació és donar a conèixer el tipus
d'acte comunicatiu que vol dur a terme remissor: asseverar, ordenar, dubtar, renyar,
sol -licitar, preguntar. etc, Aquesta funció de l'entonació es fa especialment evident
quan la llengua no disposa d'altres mecanismes per donar a conèixer la intenció del

parlant. Per tenir-ne la prova, pronunciau les frases següents:

Exemples d'entonacions diferents

Tens una galleta (com a- resposta a qualcú que us 'demana "Què tenc a la mà?")
Tens una galleta? (després de la mateixa pregunta i a la vista d'un objecte que

sem bla una galleta)
.

Tens una gulleta? (morts de gana)
Tens una _galleta?! (parlant amb qualcú a qui sabem que menjar galleres fa

mal), etc,
.

Per altra banda, l'entonació també serveix en català per marcar el final d'un període
sintàctic. Aquests solen acabar en entonació descendent, mentre que les 1illSCS
interiors d'un període solen acabar en entonació ascendent. És a di!', l'entonació
ascendent serveix per advertir "alerta que encara no he acabat de parlar":

Exemples d'entonació sintàctica w

No puc- venir perquè estic constipat (final amb entonació descendent)

No puc venir ,perquè estic constipat (entonació ascendent), però demà no

faltaré

Dona'm una mica de pa (final amb entonació descendent)

Dóna'm una mica de pa (entonació ascendent). que estic mort de gana

Finalment. l'entonació també pot vehicular informació extralingüística, com per

ex�nlple la pertinença' a un determinat grup sexual, social o d'edat. Imaginau-vos
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llegint en veu alta un conte per a infants en el qual hi surten un infant, un gegant i
una bruixa. Evidentment falsificareu el vostre to de veli per indicar qui parla a cada
moment. Més enllà d'aquesta pràctica rudimentària, la insinuació reposa bàsicament
en un ús expert de l'entonació.

Un altre factor dc descripció de la frase Iònica és l'accent. Efectivament; qU:U1 parlam
d'accents pensam immediatament en paraules soltes, i sovint ens costa reconèixer que
dins una paraula hi pugui haver més d'un accent. L'accent és el resultat d'un augment
cie la tensió articulatòria, la qual no és marconstant durant la pronúncia, .És per això

que les diferents síl-labes d'una paraula poden presentar diferències d'intensitat.

* *

. Exemples de diferències d'intensitat

* * * * *

sal sabó caçador bi-bli-o-te-cà-ri-a

2.2.- La 'síHaba

Tradicionalment la síl-laba s'ha definit com "un cop de veu", Aquesta definició,
vàlida des d'un punt de vista de fonètica articulatòria, no' mostra la 'vertadera

importància de la síl-laba dins el camp de la fonologia, o sia, la ciència que estudia
la utilització lingüística dels sons. Més, que saber com és produeix físicament una

síl-Iaba ens interessa saber què és una sfl-laba i quina utilitat proporciona aquest
concepte en l'organització cie la fonologia. Des d'aquest punt de vista la síl-laba és un

nus organitzador dels segments (sons) que en depenen. per comprendre això cal saber

'primer quines són Ics parts en què es pot dividir una sfl-laba.
, '

Perquè hi hagi síl-laba és imprescindible que hi hagi una vocal. De ret, en català i en

moltes altres llengües hi ha sïl-labes formades per una vocal i res més. És el que
passa amb les síl-lahes inicials (fe Ics paraules següents.. hà.bit, e.ra, i .11 a,

o.nu, u.sa. Per això deim que la vocal ocupa el nucli de la sfl-laba, A partir del
nucli, que en català és l'única part de què' obligntòriamcnt ha d'estar dotada una

síl-laba, podem distingir els altres dos components sil-làbics: l'obertura i la coda.
Anomenam obertura la consonant Q el conjunt de consonants que precedeixen el
nucli de ia síl-íaba. per exemple: !!.om, !res. Anomenam coda Ics consonants o el

conjunt cie consonants que segueixen ci nucli sil-labic, per exemple; oli., art.

Cada llengua disposa d'un inventari cie sfl-labes possibles, resultat de I 'aplicació et
regles cie sil-labificació, En català. per exemple, només hi pot haver una vocal per
síl-laba'. de tal manera 'que paraules com coa o caos són necessàriament

bisil-Iàbiques.' Les obertures poden set com a màxim dc ducs unitats' (dues
consonants), i, encara, no tots els grups de clues consonants són possibles en aquesta
posició, només pr, br,' pI, bl, tr, dr, kl, gl, kr, gr, fr, fi, tj, com a

w:es6, .Ilraç, reJllit, Iiloc, batre, .dr,oga, '.dau, JUop, creure, aJU:adar,
fred, inflar, Uec. Les codes poden ser d'una, ducs o tres consonants. En aquest
darrer cas és perquè o bé són plurals dc. paraules acabades en ,dues consonants (d iscs,

1 Recordau en tot moment quc parlam 'd'unitats fonològiques, JlQ d'unitats ortogràfiques
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cants, aquests) o bé corresponen als acabaments de la la persona del present
d'indicatiu dels dialectes balears (entr, infl, umpl, eixampl). En el primer cas

se solen produir processos fonològics facilitadors de la pronúncia, com l'epèntesi (o
inserció facilitadora de sons) que fa discos o l'elisió (o esborrament de sons) que fa
cants ['kans] o aquests [a'kets]. En el segon cas (d'acabaments de la la pers. sg.
del pres. ind. dels dialectes balears) és produeix una forta tensió articulatòria per
pronunciar complet el grup consonàntic en posició de final absolut, però aquest grup
se simplifica indefectiblement en posició interna davant una altra consonant, per
exemple: entr tot d'una ['�I1tod'dun�], infl rodes ['in'r:)6�s], etc.2

.

De manera que l'estructura sil-làbica del català pot representar-se de la manera

següent:

Estructura sil-Iabica del català

.(J (símbol de síl-laba)

A
Obertura Nucli Coda

I l ,
(C(C)) V (C(C(C)))

Si param prou atenció a la manera com pronunciam els exemples que oferim a

continuació descobrirem que una cosa és allò que pronunciam.i una altra allò que ens

pensam que pronunciam: en Miquel, inflar, entendre, panxa, àncora-'.
Efectivament, tots aquests exemples presenten una n. Ara bé, no hi ha, entre aquests
exemples dos casos en què la n es pronunciï igual: a en Miquel la n es pronuncia
ben igual.que la m que la segueix, és a dir, amb el llavi de dalt que toca el de baix; a

inflar la n es pronuncia amb les dents de dalt que toquen el llavi inferior; à

entendre les dues enes es pronuncien ambla punta de la llengua que toca les dents
,

. de dalt; a panxa la n es pronuncia amb contacte de la llengua amb el paladar, i a

àncora aquest contacte s'esdevé entre la part de darrera de la llengua i el vel.del

paladar o paladar tou. Bé, doncs, aquests canvis en la pronunciació d'una mateixa
consonant, en aquest cas la ena, es produeixen per contaminació de la consonant

següent, un procés que tècnicament s'anomena assimilació regressiva. Aquest
procés només pot afectar consonants en posició de coda sil-làbica i mai a consonants
en posició d'obertura sil-labica. És a dir, que tan important com el tipus re
consonant de què es tracta o més important fins i tot, és el lloc que ocupa aquesta

.

consonant dins l'estructura sil-làbica, ja que en casos com som nous, baf nociu,

2 Tant aquí com en els altres casos d'exemples de pronunciació cal que el lector poc avesat a l'estudi
de la fonologia faci un esforç importaht per concentrar-se en la pronúncia real dels exemples,
prescindint de la manera com s'escriuen.

.

3 Cal pronunciar aquests exemples sense fer pauses entre síl-labes.
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pot negre, mateix nin o bloc negre les enes que hi apareixen no canvien

perquè es. troben en posició d'obertura síl-làbíca i 'no de coda síl-làbica. Si re
cas, les consonants que pateixenI'assimilació regressiva són les consonants que
precedeixen laena en cada exemple.

.

Podem veure, doncs, que la importància de la sfl-laba va més enllà de la simple
definició fonètica del "cop de veu" i que fa un paper d'organització del material fònic

'. que en depèn.
.

2.3.- El segment

Un fragment de parla es pot dividir en unitats més petites. En aquest apartat tractarem

de .les unitats' cronològiques més' petites en què es pot dividir la· parla.
Convencionalment anomenarem aquestes unitats segments. Per exemple, la a és
un segment, la t és un segment, etc. Una primera distinció és la, que s: estableix. entre

segments d'inventari o fonemes i al-Iòfons, una distinció inicialment difícil
de copsari a la qual intentarem arribar indirectament.

a

Unitat conceptual realització

Observau aquestes dues "coses":

Són la mateixa cosa? I les dues següents?

fe
És més fàcil que us atregui contestar "sí" en el primer cas que no en ei segon. La rap
d'això és que en el primer les dues "coses" que surten són realitzacions ben

conegudes d'un mateix concepte, "la lletra a", mentre que en el segon cas el que
tenim són dues realitzacions estranyes per a nosaltres d'un mateix concepte, "la lletra
alef' (de l'alfabet hebreu). Insistim que tenim un sol concepte en cada cas realitzat re
dues maneres diferents. És obvi que a i a no són la mateixacosa, però des del nostre

coneixement de les diferents grafies de l'alfabet llatí podem dir que representen un

mateix concepte abstracte. Igualment, és obvi que M i fC no són la mateixa cosa,

però per a un lector que conegui l'hebreu representen un mateix concepte .

.

Entesa la diferència entre unitat conceptual i realització bastadir que un fonema o

unitat d'inventari és una unitat conceptual, mentre que un al-lòfon és una realització
d"aquesta unitat conceptual, Retornem al'exemple exposat més amunt de les diverses
realitzacions de la ena. En aquests casos tenim una mateixa unitat conceptual, és a.

dir, un mateix fonema o segment d'inventari, InI, representat per diversos al-lòfons

(realitzacions): [ml (bilabial), [IlJ] (labiodental), [q] (dental), [n] (alveolar), [nJ
(palatalitzada), [1]] (velar). A la vista d'això cal parar esment a dos fets:
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a) els fonemes no es pronuncien. Allò que pronunciam són sons, no fonemes.
b) un fonema pot tenir més d'un al-lòfon (sons)

Vegem ara de quina manera es classifiquen els fonemes del català. Un fonema es
·

defineix a partir de tres factors:

a) sonoritat I sordesa.

b) mode d'articulació.
e) punt d'articulació.

Deim que un fonema és sonor si el so que permet pronunciar-lo s'articula amb
vibració de les cordes vocals (V. PROCÉS DE PRODUCCIÓ DE LA PARLA a

1.1. d'aquest mateix mòdul). En català són sonors tots els segments vocàlics" ([a, e,
e, ::>, i, o, o, u]) a més de ([j, w; r, r, l, A; in, n, p, b, d, g, gW, v, z, 3]): En'

· canvi són sords [p, t, k, k", f, s, Sl.
El mode d'articulació fa referència a la manera com són pronunciats els sons, en'
definitiva, allipus d'obstacle que troba l'aire durant la pronunciació. Alguns modes
d'articulació són molt clarament comprensibles perquè sorgeixen de causes

pràcticament visibles, com és el cas de les oclusives, però n'hi ha d'altres la

comprensió dels quals no és tan directa encara que l'anàlisi de laboratori en revela
diferències queexpliquen comportaments fonològics idiosincràtics, com en el cas dels
anomenats graduals.

.

En català distingim els modes d'articulació següents: vocals, sonorants i
consonants pròpiament dites. Les vocals es caracteritzen per permetre una

sortida de l'aire amb molts pocs obstacles. Sonorants són totes aquelles
· consonants que només poden ser sonores (/j, w, l, A, r, r, m; n, pi) i que, per tant,
es pronuncien sempre amb vibració de les cordes vocals. En el grup de les sonorants

podem distingir tres subconjunts: els graduals (/j, wl iot, cauen), acústicament
semblants a les vocals però que no poden ocupar el nucli sil-làbic; èls sons líquids,
que també presenten una forma acústica semblat a les vocals, encara que en un grau
menor que la semblança que hi tenen els graduals, i que es poden subdividir encara en

ròtics i laterals; els ròtics són pronunciats amb la punta de la llengua fent un

contacte ràpid de la llengua amb els alvèols (ròtic bategant, Irl cara) o diversos

(ròtic vibrant, Irl calTo); els laterals (11, AI líquid, llarg) 'són sons
pronunciats amb expulsió de l'aire pels costats de la llengua; finalment, també fan

part de les sonorants els· nasals (Im, n, pi), 'pronunciats amb expulsió de l'aire pel
nas. Les consonants pròpiament dites són aquelles que fan part de parelles
l'única diferència entre els membres de les quals és ei factor 'sonor I sord. Per

exemple: ¡pi i Ibi són idèntiques excepte pel fet que Ipl és sorda i ibi és sonora. El
mateix passa amb les parelles Itt i IdI, IkI i Igl, Ikwl i IgW/,)fl i Ivl, Isl i 1z1, ISI i

131. D'entre'les consonants pròpiament dites distingim les oclusives(/p, b, t, d, k,
g, k", gW/l!a, ho, 101, gos, �a, gas, gyatre, �ant), pronunciades amb tall
del corrent d'aire a causa d'un tancament total, encara que momentani, en algun lloc
del tracte bucal, i les fricatives (tf, v, s, z, S, 3/. faya, caça, caga, KaIXa"

g,irar), pronunciades amb expulsió de l'aire per un canal especialment estret.

4 Vegeu més avall les equivalències dels signes de l'Alfabet Fonètic Internacional
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La classificació dels fonemes segons el punt d'articulació té en compte el lloc on

es produeix la màxima constricció durant la pronunciació dels sons que els

representen. Els punts d'articulació de les consonants són, bàsicament, bilabial (/p,
b, m1), labiodental (/f, vi), dental (/t, d/), alveolar (Is, z, l, r, r, nI), palatal
(IS, 3, jl,.A,:]1) i velar (/k, g, k", gW, w/).

nasals
.

{OclUSivesconsonants(estrictes) .. .:
.

. fricatives

graduals

Classificació de les consonants catalanes

sonorants {
. {.bategantr tics

1 quides ..
vibrant

laterals.consonants

La classificació de les vocals no segueix aquests punts d'articulació, sinó que es fa
. tenint en compte el grau d'obertura i la posició:

..

Classíñcacíé de les .vocals catalanes

anterior posterior

tancat Iii fi lul ty_

lel lI�t Iol

bQ.ny

I�I CaS!!
.

IEI s�t l'JI fQ.c

obert Iai cgsa
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3;- LA TRANSCRIPCIÓ DE LA PARLA

3.1.- El contingut de les transcripcions
Per entendre aquesta secció és imprescindible tenir. una idea clara de les diferències
entre llengua parlada i llengua escrita. Una experiència ben senzilla ens pot fer veure

les diferències que hi ha entre els dos sistemes de comunicació: enregistrau un minut
de parla de qualcú que conversi normalment sense que sàpiga que l'enregistrau. Una

vegada fet això intentau posar per escrit allò que heu enregistrat. Segurament us

trobareu amb diversos problemes: primerament, si només intentau transcriure de -

manera ortogràfica les oracions que diu la persona enregistrada veureu la quantitat de
diferències que es donen entre allò que ha estat concebut 'per ser expressat oralment i
allò que es' concep per' escriure (hesitacions, pauses, faltes de. concordances en el

primer cas); en segon lloc, si el que intentau transcriure és la cadena de sons, veureu

que és impossible fer-ho. a partir només dels signes alfabètics ("cO.m es transcriu el so

de casg? Amb a? Amb, e?"), i el problema arriba fins a límits insospitats quan
tractam de transcriure cadenes fòniques que no. hem. sentit mai abans O. que no.

pertanyen al nostre sistema fonològic (llengües estrangeres, parla infantil, etc.);
finalment si el que voleu fer és captar matisos dialectals de la persona que paria, la
tasca esdevé totalment impossible amb un sistema de signes ortogràfics pensat més

per superar les diferències dialectals que no. per reflectir-les.
.

El nostre interès és arribar a transcriure la llengua parlada "tal com raja", sense la

depuració de l' ortografia, Per això ens cal un sistema de transcripció inequívoc que
ens permeti arribar a entendre tota la complexitat del sistema fonològic i que ens

possibiliti l'estudi de la pronúncia real, especialment lapronúncia dels infants.

DO.s elements bàsics es conjuguen en la transcripció de textos orals: el text i les

.

convenclons. Parlam de text per referir-nos als signes concrets que apareixen en

una transcripció; parlam de convencions per referir-nosa la manera d'interpretar
aquests signes. Per exemple, i d'acord amb un exemple exposat més amunt, una InI

es pronuncia d'una manera O. d'una altra segons el so que la segueix. Si trobam que la

transcripció ha de reflectir fidelment aquestes diferències amb signes diferents (en'
Miquel [orrimi'kef], inflar [inj'fla], entendre [on'tendrc], ona [IO.n:l],
àncora ['alJkO.f:l]) obtenim transcripcions molt detallades on la càrrega de la

informació rau en el text, mentre que si decidim donar per sabudes aquesta variació
al-Iofònica i transcriure InI en cada cas, la' informació no. rau en el text sinó .en les
convencions que hem donat per sabudes. Una transcripció basada sobretot en el
text s'anomena transcripció estreta, mentre que una transcripció que es basa
sobretot en les convencions s'anomena transéripció ampla.

3.2.- Tipus de transcripció
Hi ha algunes ocasions en què pronunciam una vocal més llarga (durant més temps)
del que és normal, per exemple quan cridam l'atenciód'algú O. quan dubtam d'allò que
deim. Ben mirat, tanmateix, aquestes diferències en la durada d'un determinat so no.

tenen importància fonològica, és a dir, no. trobarein en català (fora d'alguns casos
__ : molt excepcionals de formes verbals) dues paraules que es distingeixin entre si pel

SO.l fet que una presenta una vocal llarga allà on una altra en presenta una de breu.
Ara bé, això que en català no. es dóna és ben normal en altres llengües com el llatí O.

l'anglès. Posem-nos ara en la pell de qualcú que, sense conèixer el català, volgués
transcriure'n fragments de parla. Òbviament, si aquesta persona no. sap que en català
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,.

la durada de les vocals no. és important fonològicament, farà una transcripció on la
durada quedarà reflectida juntament amb altres detalls irrellevants precisament perquè
no sabrà distingir què és rellevant i què no ho és en català. Tindrem,' doncs, una

transcripció molt estreta anomenada, en aquest cas, transcripció
impressionista .

.

La transcripció impressionista no és només la que fa un investigador que vol estudiar
la fonètica d'una llengua que no coneix. La transcripció impressionista té una certa

importància per al mestre que. vol reflectir la parla d'infants endarrerits
lingüísticament, el sistema fonològic dels quals és diferent a la fonologia dels adults.

Per altra banda, quan feim la transcripció d'un fragment de parla d'una llengua que
coneixem podem fer ús de la transcripció' sistemàtica, la qual recull només els
sons que són propis del sistema, és à dir, que prescindim de recollir-hi realitzacions
fortuïtes 'com la que hem citat més amunt. Què recull, doncs, la transcripció
sistemàtica? Segons que la transcripció sistemàtica sigui fonològica o fonètica
es fixara en una cosa Q en una altra. La transcripció fonològica recull la

seqüència de fonemes que se succeeixen al fragment de parla estudiat. Per exemple, la
frase "un senyor amable" es transcriu fonològicainent com

Iu n s o J1 o fam a b I :)/,

mentre.que fonèticament la mateixa frase es transcriu com

[unsojiomabbla].

Si ens hi fixam, entre una transcripció i l'altra hi ha una sèrie de diferències, sorgides
del fet que la primera transcriu fonema per fonema, mentre que la segona transcriu els
sons efectivament pronunciats i només aquells que es pronuncien. Ja és sabut que els
dialectes orientals del català tendeixen a eliminar les erres firials, per això la It! no

.

apareix a la transcripció fonètica. Per altra banda, si la frase que estudiam és

pronunciada a unavelocitat normal de conversa no gaire formal i sense fer pauses
entre paraules, la Iai inicial. d'''amable'' tendeix a desaparèixer, cosa que reflecteix la

. transcripció fonètica. Finalment, una observació acurada de la pronúncia d'aquesta
frase mostra que la ibI d"'amable" és, més llarga del que sol ser normalment

(comparau la pronunciació de la mateixa. paraula en castellà, per exemple). Queda
clar, doncs, que, per contrast amb la transcripció fonològica, la transcripció fonètica
és una transcripció d'allò que efectivament es pronuncia i que respon a una norma

més o menys estable dins la comuriitat de parla, i cal tenir en compte que els detalls
excessivament superflus o inconstants són objecte de la transcripció impressionista i
no de la transcripció sistemàtica .

'

3.3.- L'instrument de la transcripció
. . '

Cóm tothom sap, en el món hi ha alfabets diferents: el llatí, que és el nostre, el grec
i el cirílic són els alfabets amb què s'escriuen les llengües europees. Cal dir que
diferents llengües poden usar els signes que conténen els alfabets amb valors
convencionals diferents. Així, per exemple <ph> es llegeix com. a [f] en anglès i

francès, però no en català ni en castellà, o bé, el so de enya és representat <ny> en

català, <ñ> en 'castellà, <gn> en francès i italià o <nh> en portuguès. L'ortografia és
una traducció de la llengua oral a un. suport escrit, però no en reflecteix
necessàriament la pronúncia exacta.
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Conscients d'aquests problemes, un grup de lingüistes agrupats a l'Associació'
Fonètica Internacional varen elaborar l'any 1889 una taula de grafies que servís per
transcriure la parla de qualsevol llengua del món. L'estudi de noves llengües i els

avanços de la teoria fonològica han permès anar millorant aquesta taula de grafies. A
continuació oferim una versió reduïda de la taula d'equivalències de l'AFI (Alfabet
Fonètic Internacional), on recollim només aquells signes que ens interessen' per a la

descripció del català. Hi trobareu alguns signes corresponents a sons no fonemàtics
que explicam a l'apartat següent. ,

.

Bilabial Labíodental Dental
'

Alveolar Palàtal Velar

Oclusiva p I b t I d
-

k l' 9

Aproximant p p y

Fricativa f I v s I z' SI 3
...

Nasal m tl) J1 n Jl IJ.'

Lateral 1 1 I.. t

Vibrant r

Bategant t

Gradual
,.,

j w

Pel que fa a la transcripcions de les vocals, V- CLASSIFICACIÓ DE LES
VOCALS CATALANES a 1.2.3.

Cal fer alguns comentaris a aquesta taula:

a) la lateral palatal és 1.., com a llarg (['I..ark]), però la lateral es pot palatalitzar una

mica davant una consonant palatal. sense arribar a ser una I.. completa. En aquest cas

el símbol a usar és l, com a el xinès ([ �!fi'n�s]);

b) el mateix que passa a (à) amb les laterals passa amb Ies nasals: Jl és la nasal

palatal; n. és la nasal palatalitzada en casos com en Xavier [�nS�vi'e];
e) la ela és un so lateral el punt d'articulació de la qual normalment és ·doble en el

'

català tradicional: al mateix temps que la punta de la llengua toca els alvèols, el dors
de la llengua s'eleva cap al vel del paladar. Aquest tipus de ela, diferent de la

'

castellana, es representa amb t;

d) l'accent C) tant es pot cól-locar damunt la vocal que el porta, com just abans de la

síl-Iaba accentuada (['sitt�P�]), posició,'" aquesta darrera, obligada per a l'accent

secundari.(,), que tanmateix aquí no farem servir;

e) deles maneres d'indicar pausa la més freqüent és I per a les pauses 'Curtes j II per li
les pauses llargues.

'_
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4.- LA PRONUNCIACIÓ DELS SONS CATALANS

4.1.- Les vocals

El sistema vocàlic tònic del català de les illes Balears és de vuit vocals per a la major
part de Mallorca (les excepcions són Alaró, Lloseta i Binissalem), la part occidental
de Menorca i una part d'Eivissa: la, E, ;l, e, i, o, o, iü. Per a 'Ià resta" el sistema

vocàlic tònic coincideix amb el del català del continent: la, E, e, i, o, o, uI, és a dir,
que la diferència consisteix en la presència o l'absència de la vocal l;ll com a vocal

tònica,

Els defectes de pronunciació més importants en el camp de les vocals tòniques
afecten l'obertura: confusions entre [o] i Iol i entre [e], ,[E] i [;l]. Les persones re

procedència lingüística no catalana troben aquí una dificultat que només es, pot
resoldre a base de parar molta atenció als parlants autòctons. Efectivament, si bé

l'accent ortogràfic pot ajudar a discriminar el timbre d'una determinada vocal «ò> es

pronuncia [o] i <ó> es pronuncia [o], etc.), aquesta ajuda no sempre es troba

disponible, especialment perquè les regles que regulen l'accent gràfic estan pensades
per evitar-ne una profusió excessiva, la qual cosa produeix una gran quantitat de casos

de vocals tòniques que no duen accent gràfic. Per altra banda, el timbre de les vocals
és fonemàtic, és a dir, que no respon a pressions de l'entorn fònic fàcilment

.

detectables i això fa que no hi hagi cap altra manera de saber el timbre de les vocals

tòniques que la memòria.'
'

El sistema vocàlic àton, és a dir, el de Ies vocals inaccentuades és d'un inventari n'lés
reduït. A Mallorca (amb è,xcepció de la vall de Sóller) les vocals àtones són: l;l, e, i,
o, ut.' Els dialectes catalans de 'les illes Balears, d'acord amb els altres dialectes

orientals del català apliquen a les vocals un procés fonològic .anomenat reducció
vocàlica. Aquest procés consisteix a fer el pas d'unsistema vocàlic amb set o vuit,
elements (el yocalisme tònic) a un sistema .vocàlic amb un nombre menor

d'elements. És fàcil pensar en paraules que per mor de l'adjunció d'un sufix, per
exemple, pateixen unprocés de reaccentuació. És a dir, en molts de casos l'accent es

desplaça d'una síl-laba a una altra. Per exemple:

casa ['kaz;l] :j: caseta [ka'zato] I [ka'zsta]:

'cosa ['bz;l] :j: coseta [ko'zotc] I [ku'zotc] I [ko'zsta] I [ku'zeto]
El que interessa d'aquests exemples és que en els dos casos (casa i cosa) la primera
vocal de la paraula és la tònica i que per adjunció d'un sufix de disminució aquesta
vocal perd l'accent en benefici de la següent. Bé, doncs, [a] i [:>], com que 'no

pertanyen a l'inventari de vocals àtones, no poden aparèixer si no duen accent. És a

dir, que havent perdut l'accent aquestes vocals no poden continuar al seu lloc. És per
això que són substituïdes per les vocals més semblants de l'inventari àton: [a] és

.substituïda per [;l] i [:>] és substituïda per [o] en aquells dialectes on [o] fa part.ce
l'inventari àton, i per [u] em aquells dialectes que no disposen d'[o] a l'inventari
àton.
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La [e] no és gaire freqüent dins els inventaris àtons dels dialectes orientals. Així i

tot, amb major o menor freqüència segonsel dialecte, hipot aparèixer en.una sèrie ce
casos:

,a) per castellanisme: frase, classe, fase, base, piràmide, etc. pronunciades
amb [e] final en lloc de ser pronunciades amb la vocal medial, única correcta en

aquests casos, [::l]. Aque�tes pronúncies amb [e] ,han de ser evitades sempre.

b) per alternança morfològica (especialment a Mallorca): de neu [lnew], nevar

{ne'va] enlloc de [ns'va]; de reg ['rek], regar [re'va] en lloc de [ro'va]: ce

peu l'rewl. peuet [pe'wot] en lloc de [pa'wot], etc. Aquestes pronúncies només

es poden admetre en registres no gaire formals.

e) per contacte' amb una altra vocal: teatre [te'atro], reacció, [reoksi'o], tèoria

[teo'ria] I [tow'rio], beata [be'a!::l], etc. Aquestes pronúncies són totalment
admissibles.

4.2.- 'Les consonants

Veurem ara, primer de tot i grup per grup segons el mode d'articulació, quines són
les característiques de les consonants catalanes i quines les dificultats més importants
que poden presentar.

.

L�s consonants oclusives en català (inventari fonemàtic) són_/p: t, k, k", b, d, gW/.'
A simp)e vista el que pot sobtar més d'aquest inventari és l'existència dels segments
èomplexos /k", 'gwJ. La necessitat d'aquests dos segments d'inventari és bona ce

comprendre si tenim en compte les regles de sil-labificació del català. Efectivament,
com és sabut, el. català no permet l'aparició d'un graduallj, wl entre consonant i

vocal. És per això que, per exemple, ciència es pronuncia tradicionalment ci-èn
ci-a, és a dir, en quatre síl-Iabes i no en dues (*cièn-cia). El mateix passa amb
Suècia (su-è-ci-a), o bé amb Joan ,(jo-an) o suar (su-ar), . que es pronuncien
en dues síl-labes i no en una. Tot això no obstant, els grups kw i gw
tradicionalment són admesos davant vocal: quatre (qua-tre), guardar (guar-dar).
Cap altra solució no. és més idònia per explicar aquestes diferències que proposar
l'existència de dos fonemes complexos /k'", gW/, existents en altres llengües i que

permeten de no-alterar excepcionalment el procés de sil-labificació del català.

,Les consonants fricatives en català són If, v, s, z, S, 3/. Els dialectes insulars

mantenen la pronunciació de la Ivl com a fricativa, contràriament al que passa en

català central i en castellà. Tanmateix, la forta pressió d'aquesta llengua comença a

produir vacil-lacions que valIa pena d'intentar evitar.

Un altre problema prové de la confusió de ISI amb ItSI o de 131 amb Id31 o IjI. Cal

recordar que en català hi ha una diferència important entre la pronúncia de Xina

['Sin;)] i Txecoslovàquia [tjekozlo'vakio]. Precisament, aquest darrer exemple
és un dels poc casos que es donen en català de [tS] inicial, posició en la qual és més

freqüent trobar [S]. Per altra banda, 131 sovint és erròniament reforçada amb una [d]
innecessària: en Pere Joan' no juga ni jura .sovint se sent jnal pronunciat com

*[::lm'pered3uanno'd3uY::lni'd3Ur::l], en lloc de [om'peragu'annoguvani'gurc].
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Un castellanisme greu consisteix a pronunciar la 131 de vegades com. a [j]:
*[cm'peraju'anno'juvani'juro]. Evidentment, aquests defectes de pronúncia han re

. ser curosament evitats.

Les nasals (Im, n, ]1/) no solen pr�se�tar problemes, excepte en el cas de la 1]11. en

posició final, que suposa una dificultat, no gaire difícil de vèncer a força d'exercicis,
per a les persones de parla 'castellana.

Les laterals, en canvi, sí que són font de problemes de pronúncia a causa de dos
castellanismes importants que cal superar. Ei primer consisteix a pronunciar la lateral
alveolar sense el reforç dorsovelar del català tradicional, En català la III es pronuncia
com alt!; és a dir, amb la punta de la llengua que toca els alvèols alhora que el dors

de Ja llengua s'eleva cap al vel del paladar. Es produeix així 1'efecte acústic d'una
lateral semblant a la [w]. Aquesta característica és una de les que més delaten

l'origen catalanoparlant d'una persona quan parla en castellà. Precisament aquesta és
una bona iJ.lustració per comparació de la pertinença de la [t] al català. La pronúncia
[1], com en castellà, ha de ser evitada. El segon castellanisme que es pot produir en

'l'ús de les laterals correspon'a la pronúncia errònia de la lateral palatal IAl com a [j]
Cal evitar a tota costa aquesta pronúncia, impròpia del català.

El ieisme: diagnosi i tractament

La [A] és un so lateral, la qual cosa vol dir que l'aire ha de sortir pels costats de la

llengua i no per damunt. En canvi, la [j] es pronuncia fent sortir l'aire per un éanal
situat entre la llengua i el paladar. Si posau els dits segon i quart a la part interior re
les comissures dels llavis i el dit tercer ben enmig dels dos llavis al.centre de la boca
i intentau pronunciar, per exemple, lloc, notareu si la pronúncia que en feis és
correcta o no d'una manera molt senzilla: si els dits que s'encalenteixen més són els
dels costats aleshores la pronúncia de IAI és correcta; si el dit d'enmig s'encalenteix
més que no els altresdos, aleshores és que pronunciau [j] en comptes de [A].

Com que la [A] es pronuncia un poc més abaixada que no la [j], per la qual cosa

convé començar a fer pràctiques amb la vocal més baixa de totes. Per altra banda, per
tal de poder arribar a controlar bé la posició de la llengua durant la pronunciació
d'aquesta consonant convé també començar a practicar-la allargant-la molt, fent
exercicis en què la [A] duri tres o quatre segons abans que no pronuncieu la [a].

Un defecte freqüent en la pronunciació dels ròtics consisteix a fer-los velars o uvulars
com en francès. Convé que el mestre, especialment el d'Educació Infantil, que ha re
ser un model lingüístic per a F infant, eviti aquest tipus de pronúncies.
La pronúncia dels graduals no revesteix normalment cap problema més enllà del que
ja hem explicat (més amunt en aquest punt) en relació a la sil-labificació.

Hem vist fins ara la caracterització dels fonemes i la manera com es pronuncien els
sons que els representen en posicions lliures, és a dir, no condicionades pel context.

Aquesta precisió és important, ja que en certes posicions els sons de la parla canvien

per adaptar-se a l'entorn fònic. Veurem ara quins sóri els canvis més importants que
succeeixen per aquesta causa.
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Nasal: tipus de segments
de la classe dels sonorants
caracte-ritzat perquè es

pronuncia amb sortida
d'aire pel nas ([m, n,]1, 1),
11),1}, nl).

Lateral: segment
consonàn-tic de la classe
dels líquids pronunciat amb
sortida d'aire pels costats

de la llengua ([I, t, ..<]).

Ròtic: segment
consonàntic de la classe
dels líquids que es

pronuncia amb batec o

vibració de la llengua
contra el paladar ([r, c]).
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; .

Un dels factors més sensibles a l'entorn és el de la sonoritat d'oclusives i fricatives,
consonants que, com ja sabem, s'agrupen en parelles idèntiques a no ser per la
sonoritat. En certes posicions aquesta diferència entre els dos membres d'una
determinada parella s'esborra i la sonoritat o sordesa ve 'determinada pel context.

Així, una oclusiva o una fricativa només podrà ser sonora davant una consonant

sonora pertanyent a la síl-laba següent: call nom, t oLllest, sa!;. buit, p o�

neules, mateix. dia, baf nociu' (les consonants subratllades es pronuncien
sonores). Ínversament, una oclusiva o una fricativa només es poden pronunciar
sordes davant consonant sorda. Per altra banda, les fricatives que es troben a final re

paraula només es poden pronunciar sonores si l'altra paraula comença en vocal,
contràriament al que passa amb les oclusives que es troben' en -Ies mateixes
circumstàncies, per exemple: do� animals, inquiets, el mateix. home (les
fricatives subratllades es pronuncien sonores ([z, 3]) perquè es troben a final re

paraula i la següent comença en vocal); en canvi, record amarg, reg, unes flors,
tuh. inclinat, on les consonants subratllades (oclusives) es pronuncien sordès

([r;)'brt;)'mark], ['rekun;)s'fbs], ['tupÍI)kti'nat]). Cal afegir a aquestes
, observacions sobre la sonoritat I sordesa d'oclusives i obstruents el fet que tant unes

com les altres només es poden pronunciar sordes en posició de final absolut.

SONORITAT I SORDESA D'OCLUSIVES I FRICATIVES SEGONS L'ENTORN
FÒNIC

Davant Davant
.

A final de, En final absolut
consonant sorda consonant paraula davant

sonora vocal inicial

Oclusives sordes (1) sonores (2) sordes (3) sordes (4)

Fricatives sordes (5) sonores (6) sonores (7) sordes (8)

Exemples:

(4) un tub [un'tup](1) acab prest [o'kap'prest]
quietudràgica [kia'tut'trayiks]

seg cards ['sek'kars] �

(2) cap bou [lkab'bow],
tot diferent ['toddif;)'rel1t]
sac gris ['saglgris]

(3) tub inclinat ['tupiI)kti'nat]
record amarg [ro'korta'mark]

reg unes flors ['re'kun;)s'fbs]

un record [unra'kort]
un pedagog [umpoêa'vok]

(5) pos pau [lpos'paw]

(6)'pos mantega [lp::lZm;)l1lt;)Y;)]

(7) els animals [aizani 'mars]

el mateix home [arma'tegoma]

(8) pos ['P::ls]

lleig [1,(etJ]
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Per altra banda, a Mallorca i Menorca les consonants oclusives esdevenen ídèntiques
a una altra consonant que les segueixi sempre que aquesta segona consonant pertanyi
auna síl-laba diferent i no sigui una fricativa sibilant ([s, z, S, 3]). Per exemple: tot

nou [Iton'n�w], cap líquid ['kat'tikit], sac buit ['sab'bujt], quietud fosca

[kio'tuf'foska], acab trist [�'kat'tri�t],· ideòleg racionalista

[iêe'oiarrasiono'Hsto]. Quan el contacte es produeix entre una oclusiva .i una

sibilant el resultat és Un dels quatre grups africats' possibles en aquests dos dialectes

([ts, dz, tS, d3]): cap sabó. ['kats�'13o], cap zebra ['kad'zepr»], cap gerani
['kad3�'rani], cap xarop ['katNr::>p], lloc cèntric ['A::>t'SEl1trik], lloc

�afogós _

['A::>tS�fo'Yos], lloc gelat ['A::>d3�'tat]. A Eivissa, en' canvi, les

consonants oclusives conserven el punt d'articulació, encara que seguéixen la regla
general d'adequar la sonoritat I sordesa a l'entorn (V: SONORITAT I SORDESA
D'OCLUSIVES I FRICATIVES SEGONS L'ENTORN FÒNIC).
Un altre procés que afecta les consonants oclusives sonores és la relaxació que
experimenten en certs contextos. L'emissió d'aquest tipus de consonants requereix un

grau important de tensió articulatòria, que tendeix a disminuir en contextos fònics re
tensió més reduïda. De fet, els entorns en què les oclusives sonores són pronunciades
com a tals són reduïts, i, per regla general, podem dir que són únicament els següents
(pronunciació no emfàtica):

.

• a principi de seqüència: Basta [lbasta], Digui ['diyi], Gol ['got]
• en grups de dues oclusivesê: poc bo ['p::>b'b::>], t�t dret ['tod'dr�t], bec

gasosa ['b�gg�'zOZ�].
• després de nasal: un bosc [um'bosk], som dos ['sol1'dos], en Gori

I�lJlg::>ril
.en grups africats: dotze ['dodz�], metge rmed3�] .

•després d'ela (només en el cas de la[d]): falda [fajdo]:

Tots els altres casos (entre vocals, entre [r] i vocal, entre dues erres, entre fricativa i

vocal, fricativa i erra, etc.) presenten els. sons aproximants corresponents a les.
oclusives sonores. Els sons aproximants són sons que sense ser del tot oclusius,
perquè el tancament no- acaba de ser total al punt de màxima constricció; s'hi'
assemblen precisament

-

perquè la constricció màxima ocorre al· mateix punt
d'articulació on ocorre l'oclusió quan aquesta es dóna.Els sons aproximants en català ...

.

son [13] (bilabial), com a acabar [okc'jla]: [5] (dental), com a verda rv�r5�];
[y] (velar), com a segar [so'va].

. Les fricatives són més estables que no les oclusives en relació-al punt d'articulació .

.

'.

Això no obstant, hiha alguns processos que mereixen comentari:

5 també en els grups oclusius resultants de la duplicació de [bl i [g] davant [tr: do b I e

['dobbta]i segle ['seggta]. .

.
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• ,la dentalització de l'alveolar (Is, zJ). En aquest cas el que tenim és la fricativa

pronunciada amb la punta de la llengua que toca les dents de -dalt, Això' ocorre

quan la consonant següent és dental (/t, dI): costa ['b�t::l], esdevenir

[ ::l�5::lv::l'ni] .

•
'

e! rotacisme, consistent a convertir la [z1 en [f], cas que es l'ot donar

només davant consonant sonora i encara en registres' molt informals' i a una

velocitat de parla bastant elevada: des de [dorêa], esmicolar [ormiko'Ia].
.' dissimilació de la [s] 0[2:] davant' sibiIànt (ocorre a Mallorca i Menorca),
és a dir, que quan una d'aquestes consonants en troba una de les que formen el

conjunt [s, z, S, 3], es corrverteix en [t] o [d] (segons la regla general re

l'assimilació de sonoritat): ses sabates [sotso'[íatos], .es xinesos

[otji'nozos], es gelat [::ld3::l'fat], En canvi aEivissa, com a la resta del

domini català, la l'rimera sibilant desapareix ([s::ls�'13at::ls], [oj'i'nozos],
[::l3::l'fat]).
• reducció de la fricativa palatal davant éonsonant (ocorre a Mallorca iMenorca).
Els dialectes d'aquestes 'dues illes n� suporten ia presència de IS, 31 davant'

consonant, posició en la qual aquests fonemes són representats per [j], per
.

. -'

exemple: mateix dia [ma'tej'òio], lleig però net ['..{ejp::l'f:)'n::lt].
Les nasals són el gÍI!P de consonants més flexibles en relació al punt d'articulació.
De fet és l'únic grup. de consonants que disposa de tots els punts d'articulació. Ara

bé, els tres únics punts d'articulació de què disposen dins les unitats d'inventari són

bilabial, alveolar i palatal (Im, n, .)11), que són els únics que poden sorgir' en posició
prevocàlica. En posició preconsonàntica les' nasals perden l'autonomia i depenen
exclusivament del punt d'articulació de la corísonant següent: un pa [um'pa]
(bilabial), en Felip '(�11Jf::llfip] (labiodental), entendre [on'tendro] (dental), som,

cinc ['son'silJkl (alveolar), fan lloc ['fall'''{:)k] (palatalitzada), fum groc

[lfuq'qrok].
Un cas diferent és el <Ne ocorre amb la lpi a Mallorca i Menorca. Com que aquesta és

Una de les consonants més difícils de pronunciar i. la dificultat encara augmenta
davant consonant, en aquesta posició es divideix en 'dues ([jn]), la segona de les

quals, una nasal, pren el punt d'articulació de la consonant següent.: any passat
[lajmpa'sat], bonys ['bojns].
Les laterals conserven sempre el punt d'articulació, amb. dues excepcions que . afecten

.Ia ela: davant consonant dental esdevé dental ([U com a alt ['alt]), i davant

consonant palatal esdevé palatalitzada ([1], com a el xinès [::lljï'n::lsJ).
L'únic canvi que experimehten els fòtics (el ròtic bategant) és l'assimilació total a la'

[f]. Aquesta' assimilació ro és sistemàtica i depèn molt de la velocitat de parla i del

registre: perla ['pdf::l] I [lperio].
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ACTIVITATS

A. 1. CASSANY et al. (1.993) assenyalen' els factors següents com a causes del .

retard lingüístic que s'observa darr�rament en gran quantitat d'infants:

"La família nuclear s'ha reduït. Pare, mare i dos fills com a molt. Cada vegada hi'
ha més fills únics i més nens i nenes que viuen només amb el pare o amb la
mare. Els models lingüístics que oferia la diversitat d'adults en una, família ha

desaparegut. No hi ha avis a casa, ni tietes solteres, ni concos, ni molts germans
i germanes, petits i grans" (p,39).

• Com creus que han evolucionat a la nostra societat els usos de la comunicació oral?
Reflexiona-hi i redacta un full sobre aquesta qüestió.

A.2. Una publicació de 1986 (Orientacions' i programes: Parvulari i Cicle Inicial

d'Educacià General Bàsica) parla de l'ambient que necessita l'infant per comunicar-se:
.

"És important que tots els nens sentin ganes de comunicar-se i ho facin amb

espontaneïtat. Per aconseguir-ho s'han de sentir acollits i escoltats amb interès.'
És indispensable la creació d'un clima d'afectivitat, valoració i confiança, i

. tainbé donar models coherents respecte als objectius 'proposats" (p.14l).
.

.

• Explica sí l'ambient de l'escola on vares ariar era propici a l'intercanvi lingüístic oral
i, en qualsevol.cas, quines condicionscreus que s'han de donar perquè això ocorri.

A.3. Llegeix aquest fragment d'una lletra de Raimon (Al meu país la pluja ... ) i
escolta-la si en tens ocasió:

.

"No anirem mai més a escola.
Fora de parlar amb els de la teua: edat
res no vares aprendre a escola.
Ni el nom dels arbres del teu paisatge,
ni el nom de les flors que veies,
ni el nom dels ocells del teu món,
ni la teua pròpia llengua.
A escola et robaven la memòria,
feien mentida del present,
La vida es quedava lli Ja porta
mentre entràvem cadàvers de pocs anys".

• De quina manera creus què pot contribuir l'escola a la normalització de la llengua
.

catalana? Escriu una pàg;ina sobre aquesta qüestió.
.
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B. Escolta les mostres enregistrades i pronuncia correctament les frases següents:

1. A classe vàrem analitzar una frase
-

La piràmide té una bona base.

2. Les ales de la libèl-lula són blaves
El nin no vol anar al col-legi
L'altre lilà és més clar.

3. Mallorca no ha estat una illa llargament allunyada de les lluites
contemporànies
El llaüt llisca per damunt el mar lluent
Llavors va collir un lliri de tija llarga i Ulla fulla de llorer.

4. Ha posat una casa que és una cosa grossa
Pesa'm un quilo de pèsols i un de fesols
Teresa resava amb el rosari.

S. A la Xina no toquen la ximbomba
A Xipre el xaloc ha xapat un arbre.

.

.
.

6. Fa gestos perquè l'ajudin a ajeure's
En Pere Joan nojuga ni jura ni fa jutipiris.
7. Els homes usen paraules i gestos així
Els animals adormits als arbres eren feliços.
8. Un peix, un moix i el mateix home
Neix i creix amb un mateix impuls.

c. Transcriu fonèticament les frases següents així com les llegiries:

No m'agrada rebre ordres de ningú
El mateix home que és coix i menja peix amb patates
Cal' tenir estrella en moments àlgids
Encara ho enllestirem tot enguany
Un octògon, un' heptàgon i un cub
Els homes i les' dones eren tots iguals'.'
Jeia a la platja amb un coixí retxat
No t'enfadis que no manca gens de menjar -

No queden gaire dies per- acabar
,

Creia que' no arribaria a ploure, però no sabia el que deia
He rebut un regal de, part de les amigues
No inflis tant la veritat,' que ja sembla íncreible

Aquesta jove és més lletja que una-aritja
Els únics .artistes interessants ara són aquells
Hauran de posar Oli cable doble fins al poble
Aquests abrics i els altres eren dins els armaris
Cada dia duia dos llibres i dos regles

.

Dotze retxes negres i catorze imatges lletges
Llavors parlareu alt i clar
Els únics' homes entre tantes dones
Acabau de regar i veniu a dinar
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El batle vol tancar el ball
Has retxat el rellotge de na Joana
Si no hi poses esment no ho entendràs
Els animals eren adormits als arbres
A dotze anys es va clavar una atzavara
Dos canaris que no canten fi

D. Enregistra un fragment (2 mino aprox.) de conversa casual i intenta transcriure-
�

.
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•

I

. EXERCICIS n;AUTOCONTROL

-

A) Comprova, amb el test següent el teu grau de coneixemerit dels continguts
exposats:

1.- Què és la laringe?

A) el múscul que comprimeix els pulmons perquè en surti l'aire.·
B) una capsa de cartílags i músculs que sustenta les cordes vocals,
C) la part més, tova del paladar.
D) situació sociolingüística en la qual una llengua en subordina tina altra.

-. .
'-

2.- Quiri factor físic determina el to d'un so?

A) l'amplitud d'ona.
B) els harmònics.
'C) la freqüència.
D) la redundància.,

3.- Un cicle és:

A) tall de temps que necessita l'ona'sonora per tomar a l'estat de repòs després
d'un mov.iment de compressió i un de rarefacció.

'.

Bjelmoviment que fa una partícula de l'aire quan és empesa per una altra.
C) l'eix horitzontalsobre el qual es representa la durada d'una ona soriora.

D) la diferència de pressió entre l'eix horitzontal del diagrama sobre el qual es

representa una ona sonora i el punt de l'ona verticalment més separat de
l'eix horitzontal.'

.
.

4.- Quina conseqüència es deriva del fet que tots els cossos estiguin dotats d'una

freqüència natural de ressonància?
.

A} que tots els cossos amplifiquen la veu:

B) que tots els cossos emeten sons espontàniament.'
C) que .els cossos que tenim més pròxims ens alteren la nostra pròpia fonació.
D) que tots els cossos vibrenquan són abastats per una ona sonora amb una

freqüència igualo semblant a la seva.

5.; Què és la còclea?

A) res.
,

13) un òrgan en forma d'espiral amb una membrana que vibra per seccions.

segons les freqüències que hi arriben. .

C) membrana d'uns 0,75 crrr' que tanca' el canal de l'oïda externa i que 'es posa
avibrar quan és afectat per una variació de la pressió atmosfèrica.
D) un dels tres ossos de l'oïda mitjana que transmeten les vibracions de l'oïda
externa cap a l'oïda mitjana.

'
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6:- L'obertura sil-làbica és:

A) la posició que ocupen les consonants que, dins una mateixa síl-laba,
precedeixen la vocal.

. B) el grau d'obertura de la vocal d'una determinada síl-laba.
C) un procés històric que va afectar el català i pel qual es crearen la e i la o

obertes. .

.

D) la condició de les síl-labes que acaben en vocal. .

7.� Quins són els factors classificatoris dels fonemes?

A) sonoritat / sordesa, mode d'articulació i punt d'articulació.
B) intel-Iigència, memòria i voluntat

.

C) compressió i rarefacció.
D) oclusiu, fricatiu i nasal.

8.- Els punts d'articulació bàsics dels fonemes catalans són:

A) apicoalveolar, dorsovelar i laringal.
Bj.oclusiu, fricatiu, nasal, lateral, ròtic, gradual i vocal. •

C) anterior, mitjà, .posterior, obert i tancat.

D) bilabial, labiodental, dental, alveolar, palatal i velar.

, 9.- Quina diferència hi ha entre consonants pròpiament dites i s�norants?
A) que per articular les sonorants l'aire sempre ha de sortir pel nas.

B) que les sonorants s'articulen amb la part de darrera de la llengua.
C) que les consonants pròpiament dites són fricatives i les sonorants

oclusives.
.

D) que les sonorants són sempre sonores i les consonants pròpiament dites
tant poden ser sordes com sonores.

10.- .En quantes de síl-Iabes es descompon la paraula aviació?

A) en cinc.
B) en tres.

C) en quatre.
D) en set.
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B) 1. Classifica els fonemes següents segons mode d'articulació, punt d'articulació i
sonoritat:

Ifl

mode d'articulació unt d'articulació sonoritat

1J11
mode d'articulació unt d'articulació sonoritat

Irl

mode d'articulació unt d'articulació sonoritat

Izl

mode d'articulació unt d'articulació sonoritat

/1..1

mode d 9 articulació unt d'articulació sonoritat

Igl
mode d'articulació unt d'articulació sonoritat

Iwl

mode d'articulació unt d'articulació sonoritat

Itl

mode d'articulació unt d'articulació sonoritat

131
mode d'articulació unt d'articulació sonoritat

Iml

mode d'articulació unt d'articulació. sonoritat
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2. Assenyala ara a quin fonema correspon cadascuna de les descripcions següents:

/ /

mode d'articulació unt d'articulació sonoritat
oclusiu dental sonor

/ /

mode d'articulació sonoritat
fricatiu sord

/ /

mode d'articulació d'articulació
nasal alveolar

/ /-

mode d'articulació. d'articulació
lateral alatal

/ /

mode d'articulació unt d'articulació sonoritat
fricatiu labiodental sonoe
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SOLUCIONARI. EXERCICIS D'AUTOCONTROt.
·

1. B

2: e

3. A

4. D (1.2.2).
5; B (1.2.2)
6. A (2)
7. A (2.3)
8 .. D (2.3) .

. 9. D (2.3)
10. A (4.2)

-
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B) 1.

Ifl

mode. d'articulació unt d'articulació sonor-itat
fricatiu labiodental sord

IJ11
mode d'articulació unt d'articulació sonoritat
nasal alatal

Irl

5��de d'articulació unt d'articulació sonoritat
.

rouc alveolar

lzl

5mode d'articulació unt d'articulació sonoritat
fricatiu sonor

lAI

Emode d'articulació unt d'articulació sonoritat
lateral alatal

IgI
mode d'articulació unt d'articulació sonoritat
oclusiu sonor

Iwl

d'articulació unt d'articulació sonoritat

ItI

mode d'articulació d'articulació sonoritat'
oclusiu sord

131
mode d'articulació unt d'articulació sonoritat
fricatiu alatal sonor

Iml

mode d'articulació unt. d'articulació sonoritat
nasal bilabial
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13)2.

Id I

mode d'articulació unt d'articulació sonoritat
oclusiu

.

dental sonor

ISI
mode d'articulació d'articulació sonoritat

fricatiu alatal sord

InI
mode d'articulació unt d'articulació

nasal alveolar

IAI

mode d'articulació d'articulació
lateral alatal

Ivl

mode d'articulació unt d'articulació sonoritat
fricatiu labiodental sonor
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