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accent és la manifestado de l'estructura métrica de la Uengua. Qualscvol que parli 
cátala sap perfectament on va l'accent i mai no dubta entre dir camí o comí, per posar 
un exemple. La base empírica de la investigació de l'accent son les intuícions 
coincidents deis parlants. En principi a cada mot hi ha un accent, pero els pronoms 
febles i algunes preposicions com a o de no en teñen i depenen d' altrcs mots per poder 
formar part d'un discurs. Fora d'aquest grup redui't, cada mot porta un accent associat 
a la síl-laba que será interpretada finalment com la mes prominent. En el cas deis 
monosíl-labs, l'accent només es pot situar en Túnica síl-laba existent; pero la majoria 
deis mots teñen mes d'una síl-laba i sembla que algún mecanisme determina sense 
ambigüitat on va l'accent. 

Pot ser, és ciar, que aquest mecanisme no existeixi i que els parlants aprenguin per 
cada mot en particular quina és la síl-laba que ha de portar l'accent. Vist així, l'accent 
seria una propietat léxica, específica de cada mot. Hi ha, pero, dos inconvenients básics 
per acceptar aquest plantejament. El primer fa referencia al fet que tenim intuícions 
sobre la posició de l'accent en mots nous o inventats. Encara que es pot argumentar que 
és l'analogia amb altres mots el que explica les nostres expectatives, sembla justificat 
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pensar que hi ha una rao de 1' existencia de grups compactes amb patrons regulars, que 
aquests grups homogenis no s'han format per atzar. L'altre problema que s'ha de 
reconéixer en una visió estrictament léxica de 1' accent és la complexitat que s' atribueix 
al procés d'aprenentatge, la quantitat d'informació que s'ha de reteñir. 

La hipótesi de partida en l'estudi de l'accent és sempre, dones, que existeix 
cerlament un mecanisme de predicció capac d'assignar l'accent a la síl-laba adequada. 
En general, només quan no s'obtenen resultats en la investigado d'aquest mecanisme 
s'arriba a afirmar que no existeix. No hi ha, normalment, proves positi ves de l'abséncia 
de mecanismes d'assignació regular de l'accent. 

L'estudi mes important del sistema d' accentuació del cátala és el treball de Wheeler 
(1979) (vegeu també Alsina 1989 i Ferrís 1984). El sistema que obté Wheeler, pero, és 
considerablement complex i per aixó mateix poc versemblant. Després d'observar els 
inconveniente del mecanisme de Wheeler, Mascaré (1983) opta per considerar que no 
existeix un sistema millor i que l'accent del cátala és una propietat que s'assigna 
independentment a cada element léxic. Wheeler (1987) accepta el tractament de 
Mascará i renuncia a formular un procés d'assignació. 

Les noves investigacions de l'accent en cátala se sitúen a uns deu anys de distancia 
d'aquests primers treballs. Son els estudis d'Oliva & Serra (1990), Oliva (1991,1992) 
i Serra (1992a,b). Aquests estudis reprenen la líniaencetada a Oliva (1977) i comparteixen 
dues característiques fonamentals: d'una banda l'interés principal pels fenómens de 
contacte entre accents i l'assignació d'accents secundaris i, de l'altra, el recurs al peu 
métric en l'análisi d'aquests processos. L'assignació de l'accent de mot no es, dones, 
el tema d'aquests treballs que, d'una manera mes o menys explícita, accepten la 
possibilitat que el cátala sigui una llcngua d'accent lexie no prcdictiblc. 

En aquest treball es f a la proposta d' un mecanisme relativament simple d' assignació 
de 1' accent de mot en cátala. Es el resultat de 1' análisi de la distribució deis accents des 
del coneixement de les noves teories generáis formulades básicament a Hayes (1994), 
Idsardi (1992,1993), McCarthy & Prince (1990, 1993) i Prince & Smolensky (1993). 
L'exposició s'organitza d'aquesta manera. Primer presento els aspectes relacionáis 
amb l'organització de les sil-labes que intervenen en la distribució deis accents (Secció 
1). A l'apartat següent introdueixo els elements que formen part deis mecanismes 
formáis d'assignació a les llengües naturals (Secció 2). Tot seguit resumeixo les 
generalitzacions descriptives que s'observen en l'accent de mol del caíala i identifico 
els grups que presenten un comportament que es desmarca del conjunt. A continuació 
exposo la nieva proposta sobre el procediment que utilitza el cátala per decidir on va 
l'accent (Secció 3). Finalment (Seccions 4 i 5), introdueixo el model teóric de les 
SimplifiedBracketedGrids (Idsardi 1992, 1993) i laTeoria de l'Optimitat (McCarthy 
& Prince 1990, 1993, i Prince & Smolensky 1993) per analitzar els principáis 
problemes accenluals que es plantegen en la combinació de morfemes. 
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1. Per a algunes Uengiies el sistema d'assignació de l'accent és tan senzill que no 
necessita recorrer a cap tipus de constituent fonológic. És el cas del finés i l'hongarés, 
per exemple, que presenten semprc l'accent en la primera vocal del mot, i també el del 
cambotjá o l'hebreu modern, que l'assignen a 1'úlLima vocal. La situado mes corrent, 
pero, és que els accents es distribueixin sobre la base de les agrupacions de sons que son 
les sil-labes. Els mecanismes que assignen l'accent veuen les sil-labes i sovint les teñen 
en compte. Dins d'aquesta gran majoria de sistemes que es fixen en les sil-labes, convé 
encara distingir entre els que només observen 1' agrupado en sil-labes i els que van mes 
enllá i es fixen també en aspcctes de l'estructura interna deis constituents sil-lábics. Els 
sistemes del primer grup determinen que 1' accent s' escau en una sil • laba independentment 
de seva forma interna. Els sistemes del segon grup, en canvi, preñen en considerado 
el valor que es coneix com a pes sil-lábic, un concepte que fa referencia a l'estructura 
subsil-labica o estructura interna de les sil-labes. Els sistemes accentuals que no es fixen 
en el pes o quantitat sil-lábica es diu que son sistemes insensibles a la quantitat, els que 
teñen en compte aquest factor es caracteritzen com a sistemes sensibles a la quantitat. 

La distinció de pes o quantitat sil-lábica es concreta en el rcconeixement de dos tipus 
de sil-labes: les lleugeres, que son les que acaben en una vocal (vocal breu en els 
sistemes amb distinció fonológica de durada), i les pesants, que son totes les altres. 
Aquesta classificació té sentit a partir de l'observació de l'estructura interna de les 
sil-labes. Els segments que precedeixen el nucli, constituit per la vocal, formen el que 
es coneix com a obertura i no intervenen en el cálcul del pes sil-lábic. Els elements 
pertinents son, dones, els que formen la rima; així, per tant, el nucli i els altres segments 
que s' agrupen a la coda. A cadascun deis segments que s' associen a 1 a rima se' ls assigna 
una mora, que és la unitat del pes sil-lábic. Se sol admetre que les diferencies de pes 
pertinents es limiten a una mora (síl-laba lleugera) enfront de dues mores o mes (síl-laba 
pesant). 

(1) El pes de les sil-labes 

a síllaba 

obertura rima 

nucli 
a. C V 
b. C V 
c. C V 
d. *C 

Els esquemes (la) i (Ib) corresponen a sil-labes pesants, en tots dos casos hi ha dos 
elements a la rima. L'esquema de (le) és el d'una síl-laba lleugera, amb un sol element 
a la rima. Quan la rima només conté un element, aquest ha de ser necessáriament el nucli 
perqué una síl-laba sense nucli seria malformada; és el cas de l'esquema de (Id). 

coda 
V 
C 

C 
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El reconeixement del pes sil-lábic, que es concreta en les unitats que son les mores, 
té com a base principal els fenómens relacionats amb l'accent i el ritme, Hi ha, pero, 
també un altre terreny, dins de la morfología, que aprofita aqüestes distincions de pes 
o quantitat sillábica. Els'treballs de McCarthy & Prince (1986,1990) han fixat el 
concepte de mol mínim que determina la llargada mínima obligatoria que ha de satisfer 
un element de qualsevol llengua que pretengui ser un mot. Aquesta llargada mínima és 
de dues mores. En un bon nombre de llengües aquest requcriment s'observa de manera 
absoluta (per exemple, les llengües arábigues). El cátala es desmarca, en part, del 
comportament general perqué té monosfl-labs constituíts per sil-labes lleugeres que, 
essent mots reals de la llengua, teñen una llargada inferior a la mínima fixada en dues 
mores, és el cas de nu o cru. Per proporcionar una explicado a aquests processos, 
Kiparsky (1992) i Kager (1993) proposen admetre un procés que anomenen catalexi. 
Es tracta de 1 'afegiment d'estructura prosódica buida de contingut segmental. Aquesta 
operado estaría disponible en les llengües que admeten mots inferiors ais mots mínims 
i permetria mantenir, al mateix temps, les explicacions generáis. Sembla, pero, que 
Fadmissió de la catalexi rebaixa molt el valor explicatiu de ia teoría que vol defensar. 
(A la Secció 4 presentaré una análisi mes general del problema deis mots monomoraics.) 
Tot i el comportament especial que presenta el cátala, el concepte de mot mínim és útil 
també en aquesta llengua per explicar algunes restriccions que afecten la formado de 
mots escurcats o hipocorístics (vegeu Cabré 1993). Els treballs de McCarthy & Prince 
(1990,1993)i Prince & Smolcnsky (1993) mostren, pero, que el concepte de mot mínim 
deriva de la combinació de restriccions independents. A la Secció 5 faré veure com el 
recurs a les restriccions basiques que determinen l'efecte descriptiu que coneixem com 
a mot mínim facilita una analisi mes integradora i profunda de fenómens aparentment 
no relacionats. 

2. Les llengües assignen l'accent de maneres molt diverses atenent ais resultats 
superficials, al' observaciómés immediata de les dades. Un conjunt d'estudis comparatius 
(vegeu Hayes 1991, McCarthy & Prince 1990, McCarthy 1986, Kager 1995) han pogut 
determinar que darrera aquesta gran diversitat de manifestacions hi ha un sistema forca 
simple i amb un conjunt de patrons possibles molt limitat. En la caracterització 
d'aquests patrons básics s'utilitza el concepte de peu métric, que es manlleva deis 
estudis clássics de métrica poética. L'estudi d'un gran nombre de sistemes accentuals 
ha permés elaborar una tipología universal que s'ha concretat en un inventari deis peus 
métrics disponibles per a la configurado de sistemes d'assignació. Tot i la gran varietat 
deis sistemes accentuals estudiats, s'observa un comportament molt regular peí que fa 
a les estructures métriques basiques i aixó permet restringir considerablenient els peus 
que governen els patrons métrics de les llengües naturals. 

Un peu métric és un constituent fonológic format per dos elements un deis quals és 
mes prominent que l'altre. Aquests elements son sil-labes a les llengües amb un sistema 
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insensible a la quantitat i mores en les Dengues que fan cas del pes siHábic. Per a certs 
sistemes s' observa que convé admetre peus de mes de dos elements, son els peus no 
limitáis enfront deis limitáis a dos elements que son els mes corrents. Es discuteix 
encara la possibilitat que existeixin peus degeneráis, amb un sol element (vegeu, pero, 
un concepte nou de peu degenerat a les seccions 4 i 5). 

Entre els peus limitats les diferencies lingüístiques es fixen básicament d'acord amb 
tres parametres. Primer, ja ho hem vist, el fet que el sistema sigui sensible o no a la 
quantitat determinará la naturalesa deis elements que formen el peu (mores o sil-labes). 
Segon, la direcció que s'obscrvi en 1'aplicado de l'algoritme que construeix els peus 
binaris. En una seqiiéncia de nombre parell la direcció no és rellevant. En les de nombre 
imparell, pero, 1' aplicado d' esquerra a dreta deixa 1' últim element lliure i anant de dreta 
a esquerra és el primer element de la seqiiéncia el que no queda associat a cap peu. El 
tercer parámetre que han de fixar les llengües fa referencia a la posició de l'element 
prominent dins el peu. Els termes que s'utilitzen son prou coneguts: un peu amb 
prominencia a 1' esquerra és un troqueu i un peu amb prominencia a la dreta és un iambe. 
Resumint, cada sistema ha de fixar els valore que tria per a les opcions que es presenten 
quant a la sensibilitat o insensibilitat al pes sil-lábic, la direcció en la construcció deis 
peus i la mena de peus (troqueu o iambe). La hipótesi principal és que els sistemes 
accentuals possibles son definits per les combinacions d'aquests parametres. 

No entraré a analitzar patrons métrics diferents del cátala. Pot interessar saber, pero, 
que, peí que fa ais peus métrics, l'inventari de formes possibles es redueix a tres 
components. Hi ha dos Lipus de peus trocaics, l'un sensible a la quantitat i també 
anomenat troqueu moraic, l'altre, insensible, i conegut com a troqueu sil-lábic. Els 
peus iámbics son sempre insensibles a la quantitat. No s'ha trobat cap sistema basat en 
iambes i construí! amb mores. Se sol acceptar que aquesta combinado és bloquejada 
per condicionaments perceptuals. 

En aquest treball discutiré només el troqueu de les llengües sensibles a la quantitat 
o troqueu moraic. És el peu que s'admet com a válid pcl llatí i mostraré que és també 
la unitat básica que utilitza el cátala per determinar on va l'accent (vegeu Serra 1993b). 

És sabut que el llatí distingeix entre síllabcs pesants i sil-labes lleugeres; és, dones, 
sensible a la quantitat. El mecanisme d'assignació de 1' accent en aquesta llengua es fixa 
en el pes de la penúltima síl-laba, que rep l'accent si és pesant. Si és lleugera l'accent 
s'escau a 1'antepenúltima síl-laba. Una excepció previsible son els mots dissil-lábics 
que no poden seguir aquest patró i presenten l'accent sempre a la primera síl-laba del 
mot. Com que es tracta d'una llengua que es fixa en el pes de les sil-labes, els elements 
que formen els peus métrics serán mores i així cada peu haurá de teñir dos dements, 
dues mores. Dit en termes de sil-labes, pot estar constituít per dues sil-labes lleugeres 
o per una síl-laba pesant. Per aclarir una mica mes el mecanisme, hem de dir que la 
construcció deis peus té lloc en llatí de dreta a esquerra agrupant les mores de dues en 
dues. Finalment, la prominencia dins el peu s'assigna a l'element de l'esquerra: es 
formen troqueus. Els troqueus que es construeixen sobre la base de les mores 
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s' anomenen, com hem vist, troqueus moraics. Hi ha encara un altre mecánisme que hem 
de rctreure a propósit del Uatí i que sera útil també en l'análisi del cátala. Es el que es 
coneix com a extrametricitat i estableix, en Uatí, que Púltima síl-laba queda fora del 
proccs i no pot teñir cap estructura métrica associada. 

S'observa en Uatí que l'última síl-laba del mot no rep mai l'accent. De forma 
sistemática, aquesta sfl-laba no és afectada peí procés d' assignació de 1' accent. Mes en 
general, comprovem que hi ha elements que son invisibles per a les regles i els principis 
métrics. El concepte d'extrametricitat vol explicar aqüestes situacions que condicionen 
el resultat de 1' aplicado deis algorismes accentuals. Hayes (1982) limita encertadament 
l'aplicació lliure de 1'extrametricitat a partir de l'estudi del sistema accentual de 
l'anglés. Proposa el següent grup de restriccions sobre 1'extrametricitat: (a) Cons-
tituéncia: només els constituents (segment, mora, sfl-laba, peu i mot fonológic) poden 
ser marcats com a extramé tries; (b) Situado periférica: un constituent pot ser extramétric 
només si es troba en un extrem, a la dreta o a l'esqucrra, del seu domini, i (c) Marcatge 
de l'extrem: per 1'extrametricitat el costat no marcat és el dret. D'acord amb la noció 
d'extrametricitat, dones, direm que l'accent del Uatí no afecta mai 1'última síl-laba deis 
mots perqué és extramétrica. Ho pot ser perqué és un constituent, una síl-laba, es troba 
en una situado periférica i en concret a la dreta, el costat no marcat. Per indicar que un 
constituent és extramétric s'utilitzen els paréntesis angulars. Vegem ara uns exemples 
llatins per mostrar el funcionament del mecanismes que he presentat. 

(2) * * * 

MU Mil u un MM u M 
i ni mí: <cus> pe per <ci> con fí ci <unt> 

A la primera línia horitzontal hi ha les paraules amb el comportament accentual que 
volem explicar. Els dos punts indiquen que la vocal precedent és Uarga i els paréntesis 
angulars marquen com a extramétrics els constituents que contenen. A la segona línia 
hi ha projectades les mores que indiquen el pes de les sil-labes de lalínia immediatament 
inferior: una mora per a cadascun deis elements que hi ha a la rima. A la línia següent 
atribuTm un batee a cada mora. Els batees son les unitats que s'utilitzen com a base en 
l'análisi de l'accent. Tot seguit es formen els peus que agrupen els batees de dos en dos 
comencant per la dreta. En la línia que segueix s'assigna la prominencia a l'element de 
l'esquerra de cada peu per formar troqueus. Finalmcnt hem d'expressar el fet que en 
Uatí preval sempre 1' accent de mes a la dreta, aixó es tradueix en el formalisme en V afe-
giment d'un batee a la primera posició prominent comenjant per la dreta'en el nivell 
immediatament inferior. Una condició coneguda com a Condició de la Columna Con
tinua (Hayes 1994) garanteix que aquesta última operació s'assignará a una columna 
que tingui un batee en el nivell immediatament inferior. La sfl-laba que conté la mora 
que s'associa a la columna amb mes batees és la que rep l'accent primari del mot. 
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3. Sobre la base deis mecanismes que hem vist ens fixem ara en la posició de 1' accent 
en cátala. Convé veure quin és el repartiment de l'accent en termes de sil-labes, a quina 
síl-labadel mot s'escau. Tot seguit interessará veure si es pot trobar algunarelació entre 
el Uoc on va 1' accent i el tipus de sil-labes que presenta el mot. Ja he avancat que el cátala, 
com el llatí, és sensible a la quantitat. Esperem, dones, que la distribució deis accents 
depengui en part de quina mena de síllabes conté cada mot. Les generalitzacions 
descriptives que s'extreuen de l'observació de l'accent en cátala son les següents: 

(3) Patrons regulan 
- si un mot acaba en consonant és agut 
- si acaba en vocal és pía 
Patrons marcáis 
- ni ha mots que acaben en vocal i son aguts 
- hi ha mots que acaben en consonant i son plans 
- alguns mots son esdrúixols 

Veiem que es poden definir uns patrons regulars que cobreixen una part molt 
important deis mots de la llengua (vegeu també Hualde 1992). La norma és que si un 
mot acaba en consonant será agut (general, llencol...) i será pía si acaba en vocal 
(residu, divorci...). L'observació que el cátala és sensible a la quantitat sillábica ens 
proporciona la base per analitzar aquest comportament. El mecanisme que assigna 
l'accent en cátala constmeix peus limilats, de dos elements. Com que la llengua és 
sensible al pos sil-lábic els elements en qüestió serán les mores, és a dir, els segments 
associats a la rima. El procediment que s' api ica és el mateix que hem vist abans peí llatí 
amb 1' única diferencia que no es fa ús del recurs excepcional que en llatí marca 1' última 
síHabacom aextramétrica. Els esquemes que segueixen mostren les etapes dclprocés: 
projecció de les mores, construcció de troqueus binaris de dreta a esquerra i finalment 
assignació d'un batee a la columna de mes a la dreta per marcar la prominencia de 
l'accent primari. 

(* *\ /##) 
|i u un 

ge ne ra 1 

e* *w * *\ 
MU MU 

lie n f o 1 

* (* *\ 
M M H 

re si du 

Amb aquests esquemes veiem com un mecanisme que es basi en el troqueu moraic 
pot explicar sense dificultats els patrons regulars en 1'assignació de l'accent primari. Se 
sol relacionar la presencia d'un batee al segon nivell amb 1' accent secundan. En cátala, 
pero, la distribució deis accents secundaris no és léxica, té una base rítmica i parteix de 
la divisió en síllabes. El batee que s'associa a la primera síl-laba de llencol no s'ha de 
prendre, dones, com un accent secundan. Aquests accents es reparteixen, com ja va 
veure Coromines (1983), en sil-labes alternes a l'esquerra de l'accent primari (vegeu 
també Sena 1993a). 
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Convé precisar un detall formal que no s'ha de veure com un problema. En 
l'aplicació del mecanisme que he presentat a un mot com Palma, que té la primera 
sfl-laba pesant i la segona lleugera, ens trobarem que el segment que constitueix la mora 
associada a la columna amb mes batees és la lateral que hi ha a la rima de la primera 
sfl-laba. En l'esquemade(5) es pot veure que lamora de lalateralés laque té mes batees. 
Aquesta lateral, pero, no és el nucli de la seva sfl-laba. Com que l'accent es percep 
básicament sobre el nucli de la sfl-laba, podem afirmar que l'accent que rep la lateral 
pertany a tota la sfl-laba i, per tant, també i sobretot al seu nucli, la vocal a. 

(5) 
* 

* (* *\ 
u u n 

Pa 1 ma 

Hem explicat els patrons reguláis i ara hem de revisar el grup de comportaments que 
hem caracteritzat coma patrons marcats. Haurem de veure si la seva excepcionalitat és 
aparent o real i trobar la manera d'integrar-los en el mecanisme general. El primer grup 
en els patrons marcats és el f ormat pels mots que acaben en vocal i son aguts, així caíala 
o camípresenten el patró que és regular en els mots que acaben en consonant. A partir 
d' aquesta observado descobrim que, si bé és cert que cátala i camí teñen una vocal com 
a últim segment, també ho és que els radicáis d'aquests mots acaben en consonant. 
Connectats amb cátala tenim catalana, catalans o catalanisme, tots amb una cna abans 
deis morfemes de deri vació o flexió. Igualment ram/Ta camineto caminar. Si ens fixem 
en els mots cátala i camí, que acaben en vocal, l'accentuació com a aguts és marcada, 
excepcional. Será mes encertat afirmar que els mecanismes que assignen l'accent no 
es miren els mots sino els morfemes; així els morfemes radicáis catalán o camin acaben 
en consonant i son aguts. No hi ha, per tant, res excepcional en els patrons d'aquests 
mots, així com tampoc afuster o rentador. La diferencia és només que hi ha un procés 
que esborra la ena a cátala, o la erra •dfust.er, el valencia manté la erra defusteri l'accent 
s'escau en la mateixa posició que en el central, per exemple, que l'esborra. Veiem, 
dones, que l'elisió d'aquestes consonants fináis no afecta la posició de l'accent perqué 
la seva assignació es realitza sobre els morfemes, abans i, per tant, al marge de les regles 
d'clisió de consonants fináis. És ciar, per altra banda, que la regla d'elisió de ena 
s'aplica després de l'assignació d'accent perqué la posició de l'accent intervé en la 
definició del context d'aplicació: les enes fináis s'esborren regularment quan la vocal 
precedent és tónica. 

Hem vist que la situació deis mots aguts acabats en vocal deixa de ser marcada si 
ens fixem en els morfemes subjacents que acaben en consonant. Hi ha un grup molt 
reduít de mots que no teñen consonant final en el radical, és el cas de café o sofá, que 
teñen els plurals normatius cafés i sofás, respectivament. Son corrents, pero, les pro-
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núncies cafens o sofans, que assimilen aquests mots al patró regular. L'accent 
.s'assigna, dones, ais morfemes i, quan combinem morfemes per formar mots, solen 
prevaldré les característiquesdePúltimmorfema perqué, tal comhemvist,laprominéncia 
en el rnot s'atorga a la dreLa. En relació a l'accent es poden classificar els morfemes en 
tres grups: morfemes tónics, átons i preaccentuats. Veurem un exemple que combina 
prefixos deis dos primers tipus. Els sufixos preaccentuats son del tipus -ic, -grafo -fon 
i fan que l'accent s'escaigui sobre 1'última síl-laba del morfema precedent. A la Secció 
5 presento una análisi mes detallada d'aquests grups. 

L'estructura métrica assignada a un radical pot canviar quan fem operacions 
morfológiques. En 1'anal i si del mot caseta a (6) hi ha el radical, un sufix tónic de dimi-
nutiu i el morfema de femení que és áton. L'accent cau finalment sobre el sufix -et en 
la paraula derivada. El procés de construcció de peus es realitza independentment a 
cada morfema i preval la prominencia de mes a la dieta. 

(6) 

mx + uu + u 
C k a z U [ £ t U t 3 U 

Tot seguit analitzo el segon grup d'cxemples amb patró marcat, son els que acaben 
en consonant i son plans. Una part important deis exemples que trobem son mots com 
teléfon,]'amelle, fotógraf, malévol, hábil, satéllit. Convé notar, pero, que tots aquests 
mots contenen sufixos preaccentuats del tipus que he esmentat abans. Aquesta mena de 
sufixos sempre comporten l'aparició d'un accent sobre l'última síl-laba del morfema 
precedent, així átom presenta l'accent sobre la o després de l'afegiment del sufix -ic a 
atómic. Per tots aquests mots hi ha, dones, una explicado regular que es pot retreure a 
propósit del seu comportament: son plans perqué teñen sufixos preaccentuats i aquests 
sufixos son sempre monosillábics (vegeu a Mascaré 1983, 1984 i 1986, una análisi 
d'aquests sufixos i del canvi de timbre que provoquen en la vocal que rep l'accent). 

Hi ha, pero, un grup de mots que acaben en una consonant que forma part del radical 
i son plans. Per aquest grup no podem recorrer a un condicionament morfológic tal com 
hem fet amb els que contenien sufixos preaccentuats. Son mots com árab, ácid, ázig, 
llápis, bíceps, climax, extrinsec, adúlter i pocs mes. Encara que es traeta d'un grup 
considerablcment redu'ít convé que trobem una manera d'expressar el comportament 
que manifesten. El mecanisme que haurem d'utilitzar será relativamcnt excepcional i 
estará d'acord així amb el carácter marcat deis patrons accentuals d'aquests mots. Si 
trobem una manera de descriure el que comparteixen aquests segments, podrem 
explicar el que és regular dins d' aquesta mena de mots que es desmarquen deis models 
básics. L'excepcionalitat de les paraules que acaben en consonant i son planes es pot 
traduir en el formalisme marcant l'última mora com a extramétrica. Hem vist que 
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l'extrametricitat s'aplicava de manera regular en llatí a l'última síl-laba. El cátala no fa 
un ús sistemátic d'aquest recurs, pero el pot utilitzar en un grup rcduít de mots. La 
diferencia és, dones, l'abast de l'extrametricitat i també, en aquest cas, el tipus de 
constituent afectat: la síl-laba en llatí i la mora en cátala. 

Els exemples de (7) mostren el procés d'assignació de l'accent ais mots plans amb 
patró marcat. L'última mora apareix entre paréntesis angulars per marcar que és 
extramétrica i que no pot ser tinguda en compte en la construcció deis peus. Recordem 
que projectem les mores d'acord amb els elements que hi ha a la rima de cada síl-laba. 
Construím la xarxa métrica amb els batees seguint el procediment regular queja hem 
presentat. L'excepcionalitat d'aquests mots es redueix, dones, al fet que teñen Púltima 
mora extramétrica; al marge d' aixó, el procés d'assignació de 1' accent és del lot regular: 
construím troqucus moraics de dreta a esquerra i assignem la prominencia en el mot a 
la dreta. 

r-j\ * * 

(* %\ (* *\ 
" u<u> u u<u> 
a ra b Ha pi s 

Queda pendent encara un grup important de mots que teñen 1' accent a 1' antepenúltima 
síl-laba, els esdrúixols. Bona part d'aquests mots son femenins; entre els femenins hem 
de distingir dos grups segons si el radical acaba en vocal o en consonant. Els mots com 
familia, gracia o radio, sistemáticament esdrúixols en la pronuncia normativa, son del 
tot regulars. L'assignació de l'accent al radical dona un patró pía i l'afegiment del 
morfema de genere converteix el conjunt en esdrúixol. La formado de diftongs amb la 
semivocalització de 1' última voc;'1 del radical es produeix després del procés de flexió, 
quanja s'haassignat l'accent (vegeu, pero, els límits d'aquest procés a Recasens 1991: 
157-158). La síl-laba accentuada continua essent la mateixa encara que la seva posició 
relativa canvia: el mot passa d'esdrúixol a pía, perqué el diftong fa desaparéixer una 
síl-laba de la dreta. 

(8) * 
* (* * \ 

[ fa mi li ]R a i + a 

Per explicar els mots esdrúixols femenins que parteixen de radicáis acabáis en 
consonant com página, brúixola, maruga, fábrica o cárrega hem de fixar-nos en el 
radical. Convé, potser, recordar que l'accentuació com a aguts d'una colla de mots que 
acaben en vocalja aconsellava aquest tractament. Hem vist també que l'excepcionalitat 
deis mots que acaben en consonant i son plans es podia expressar marcant 1' úl lima mora 
extramétrica. Els mots esdrúixols femenins basats en radicáis acabats en consonant 
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teñen un comportament del totparallel al d'aquestúltimgrup: el scu radical té l'última 
. mora extramétrica. La diferencia entre els mots esdrúixols femenins página o brúixola 
i els mots com árab o llapis és que els primers teñen, a mes a mes, la marca de genere 
representada per la vocal. El morfema de femení té la representado fonológica 
constituida per una vocal i és áton. Peí fet de ser áton no altera la posició de l'accent i, 
en tractar-se d'una vocal, afegeix una síl-laba a la dreta de l'accent. 

Expressarem, dones, l'excepcionalitat de les csdrúixoles amb morfema de femení 
de la mateixa manera que marcávem els mots plans acabáis en consonant. Les 
representacions de (9) mostren el procés d'assignació d'accent en aquest grup 
d'esdrúixols. 

(9) * * 

u u<n> u |i<u> 
Tfa bri c ] + a [pa gi n ] + a 

Hem marcat les mores fináis extramétriques i hem projectat el primer nivell de la 
xarxa accentual en base a les mores. Tot seguit construím troqueus de dreta a esquerra. 
Així, el procés de marcatgc deis mots que no segueixen el procés regular es pot unificar 
i queda limitat a la possibilitat de marcar rúltima mora com a extramétrica. Posterior-
ment, en tots els casos, assignem l'accent seguint el model general. 

Hem vist els mots esdrúixols amb morfema de genere femení. Hi ha, pero, encara 
un altre tipus d' esdrúixols: els que acaben en una consonant que forma part del radical. 
Son mots del tipus harmónium, ínterim, Júpiter, hipérbaton, sífilis, isósceles, habitat. 
Ens podem fixar en el fet que aquests mots teñen un comportament excepcional en la 
reducció de les vocals átones. S' aparten del comportamentfonológic regular, la llcngua 
els tracta a part i una manera de dir aixó és dir que son cultismes. La caracterització com 
a cultismes és útil perqué recull la coincidencia de comportaments excepcionals en un 
mateix mot. Peí que fa a l'assignació de l'accent, en aquests casos no n'hi ha prou de 
marcar rúltima mora extramétrica: aquest mecanisme ens donaría mots plans i no 
esdrúixols. Aquests mots s'accentuen, de fet, com en llatí. Utilitzen el recurs, habitual 
en aquesta llengua, consistent a marcar com a extramétrica l'última síl-laba. Vcgcm, 
dones, com l'aplicació d'aquest sistema a Júpiter i ínterim dona mots esdrúixols. Com 
en els exemples llatins que hem vist a (2), hem d'exclourc l'última síl-laba del procés 
i construir troqueus moraics per determinar la posició de l'accent. 

(10) * 
/•* *) 
H (i 

ju pi <tcr> 

* 
*(* *\ 
W¿ M 

i n te <rim> 
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Tradicionalment s'han fet dues observacions sobre l'accent de mot en cátala. La 
mes coneguda fa referencia al fet que només hi ha mots aguts, plans i esdrúixols; no hi 
ha paraules sobreesdrúixoles. En els estudis sobre accent se sol parlar defineslra de tres 
sil-labes (Three-Syllable Window, en anglés) per caracteritzar aquesta situació descrip
tiva. La combinado deis mecanismes que intervenen en l'assignació de l'accent en 
cátala ja prediu que el límit esquerro per a l'accent es la tercera síl-laba del mot. Si ens 
fixem en el radical d'un mot esdrúixol com alfábrega, podrem comprovar que 1' accent 
no es pot escaure mes enllá de la tercera síHaba. L'excepcionalitat d' aquest mot, que 
és esdrúixol i no pía, s'expressa, com ja hem dit, marcant l'última mora extramétrica. 
Tot seguit la construcció de troqueus moraics fará que l'accent s'escaigui sobre la 
s íHaba/a i l'afegiment de morfemes átons de flexió, una vocal en el cas del femení, 
sumará una síl-laba a la dreta de l'accent. El resultat és un mot esdrúixol i no hi ha 
manera de fer que l'accent s'escaigui mes a l'esquerra i coincideixi amb la síl-laba al. 
La impossibilitat de derivar patrons sobreesdrúixols amb aquest mecanisme és positi
va, el sistema de predicció és restringit i informa sobre les possibilitats reals del cátala. 

Una altra observado remarcable que es relaciona amb les esdrúixoles és la que va 
formular primer Ferrís (1984) i va recollir després Wheeler (1987). Expressada d'una 
manera simple ¡'observado es concreta en l'exigéncia que la penúltima síl-laba d'un 
esdrúixol sigui lleugera. Mots compágina, déficit, cóncava o ínterim. son exemples de 
les formes possibles: la penúltima sfl-laba ha de ser necessáriament lleugera i no 
s'imposa cap restricció sobre les altres. És fácil veure que mots com dívorci o defensa, 
esdrúixols amb la penúltima pesant, son estranys en cátala. Aquesta generalització 
referida a les esdrúixoles deriva sense mes complicacions del mecanisme d'assignació 
que he presentat. Si s'aplica a un radical com el de divorci el resultat será un mot pía 
i no pot ser de cap manera esdrúixol. Encara que l'última síl-laba fos extramétrica, la 
presencia de la síl-laba pesant assegura dues mores que serán la base per a la formado 
del primer peu i es quedaran l'accent del mot. Es tracta del mateix efecte que, en llatí, 
porta a afirmar que la penúltima síl-laba atrau l'accent si és pesant. 

En els estudis de gramática histórica se sol destacar el fet que la síl-laba accentuada 
es manté en la majoria deis casos. Aquesta coincidencia entre el llatí i el cátala admet 
dues interpretacions ben diferents. Des de la diacronia se sol vcurc com una relació 
paraula per paraula. La metáfora que diu que l'accent és l'ánima deis mots suggereix 
que cada paraula en té un i que es manté al marge deis canvis. Un enfocament forca mes 
realista compara les capacitáis deis parlants, del cátala i del llatí, per decidir la posició 
de l'accent. La coincidencia no se sitúa en els mots sino en els mecanismes, i el cátala 
conserva molts elements del procediment d' assignació d' accent en llatí. El primer pas 
per demostrar que existeixen aquests mecanismes és definir-los, trobar un procediment 
d'assignació versemblant. He recordat aquí el sistema que utilitza el llatí i n'he 
presentat un que pot ser el del cátala. Aquests dos mecanismes coincideixen en molts 
aspectes, el mes destacat és el recurs al troqueu moraic. La diferencia principal és en 
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l'extrametricitat: en llatíés general i s' aplicaa 1' última síl-laba, en cátala s' aplica només 
excepcionalment i pot afectar mores o sil-labes. Aquest canvi en els sistemes d' assignació 
es pot relacionar amb la caiguda de les vocals fináis. La desaparició de la vocal 
assegura, amb la incorporado de la consonant a la síl-laba precedent, que l'última 
síl-laba será pesant i, per tant, rebrá finalment l'accent. En casos especiáis podem 
esquivar aquesta situació marcant com a extramctrica la consonant que ha esdevingut 
final per la caiguda de la vocal. 

L'adaptado de mots d'altres llengües proporciona una prova addicional de 
l'existéncia d'un mecanisme d'assignació. Els mots aagle-sos football, hockey o ticket 
son origináriament plans, l'adaptació que n'ha fet l'espanyol ha mantingut el patró 
accentual. En cátala, pero, aquests mots esdevenen aguts seguint el pairó no marcat. Tal 
com es pot veurc en els cxemples de (11), l'assignació regular sitúa 1' accent en l'última 
síl-laba. 

(11) * * * 

/ * X\ / * * ) 

UU [1(1 

f u t b o l 

* (* *) 
U UU 

t i qu c t 

* (**) 
U UU 

ho qu e i 

Si prenem un mot acabat en vocal com penalty (penal), o royalty, l'assignació ens 
generará un mot pía que contrasta amb el patró esdrúixol que teñen aquests mots en 
anglés. 

(12) * ' * 

u u u u u u u u 
pe na 1 ty ro ya 1 ty 

Els parlants que utilitzen aquests mots no copien la posició de l'accent, tornen a 
plantejar el patró accentual aplicant el mecanisme d'assignació del cátala. Aquests 
canvis son, dones, un argument a favor de l'existéncia d'un mecanisme autónom que 
decideix quina síl-laba ha de portar l'accent. 

4. El recurs a l'ús deis paréntesis és compartit per teories forca diferents que volen 
aprontar la claretat que proporcionen a les representacions. La teoría de les Simplified 
Bracketed Grids (SBG) que s'apunta en primer lloc a Halle & Idsardi (1992) i després 
a Idsardi (1992, 1993) proposa una interpretació mes forta de la notació parentitzada. 
La representado amb paréntesis no és una forma d'expressar una realitat diferent sino 
que vol ser, directament, la teoria. Un pas ciar en aquesta direcció el va fer Halle (1990) 
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amb la introdúcelo de límits idiosincrátics en l'análisi de l'árab d'El Caire i el chugach 
alutiiq. En aquest estudi manipula els paréntesis per obtenir un efecte empíric, un ús que 
va mes enllá de la seva funció habitual com a indicació d'una operado que es formula 
independentment. 

Les possibilitats descriptives del model de les SBG son en gran part equivalents a 
les que incorpora el model básic de Hayes (1994). Els mecanismes de projecció basats 
en mores o sil-labes, la construcció deis peus o l'assignació de la prominencia en el mot 
deriven, per Halle i Idsardi, de la combinació d'un conjunt de regles parametritzades 
i de condicions. Peí que interessa en aquest treball, els procediments básics de les SBG 
poden traduir sense problemes insalvables tots els passos que hem anat veient sobre la 
base de la leoria clássica. La introducció del sistema de les SBG es justifica a la Secció 
5 per la utilitat d'aquest model en Panalisi de formes accenluals excepcionals en els 
morfemes. El recurs a la teoria de Halle i Idsardi és útil en el tractament deis morfemes 
monomoraics tónics i els morfemes preaccentuats. La conveniencia d'utilitzar una 
análisi homogénia obliga a adoptar també el model de les SBG en els casos neutrals que 
hem vist fins ara. Presento tot seguit els parámetres de construcció de 1'estructura 
métrica que s'apliquen en el marc de les SBG. 

(13) PARAMETERS OE METRICAL GRID CONSTRUCTION 

a. Grid Mark Projection 
Project syllabic/moraic elements 

b. Boundary Projection 
Project left/right boundaries for certain syllables scanning left/right -ward 

c. Edge Marking 
Inserí a left/right boundary to the left/right of the left/right -most element 

d. Iteralive Constituent Construction 
Irisert left/right boundaries every two elements 

e. Head Marking 
Project the left/right -most element of every constituent 

(Idsardi 1993) 

Les instruccions (13a) i (13e) afegeixen balees i les altres tres (13b, 13c i 13d) 
afegeixen paréntesis (vegeu Idsardi 1992, 1993, per a una justificació detallada 
d'aqüestes operacions). Com a mostra de l'aplicació deis mecanismes de les SBG 
vegem el procés d'assignació d'estructura métrica a dos mots amb patrons regulars. 

(14) * * 
(e) , esquerra (* * (* 
(d) , esquena (* * (* 
(b) , esquerra, pesants, (ind.) * * (* 
(a) , sil-lábic * * * 

ru si jr>l 

* 
* /* * 

* * * 
* * * 

ra zi Su 
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A (14) es poden veure els passos en la construcció de la línia 0 de la xarxa métrica. 
Primer l'aplicació de la instrucció (13a) projecta les sil-labes. La presencia d'un 
paréntesi a Fesquerra de les sil-labes pesants respon al fet que el cátala és sensible a la 
quantitat. Lapossibilitat de projectar les mores en 1'aplicació de (13a) i introduir també 
un paréntesi en l'aplicació de (13b) permet una expressió doble de la sensibilitat a la 
quantitat. Idsardi justifica la necessitat d'aquesta combinado de mecanismos a partir 
de l'análisi deis processos accentuals en malayalam, l'árab d'El Caire, winnebago, 
chugach i cayuvava (Idsardi 1992: 21-22). 

El paréntesi que s'associa a les sil-labes pesants és un paréntesi esquerre en caíala. 
L'altre parámetre disponible en aquesta instrucció, la direcció en la projecció, no 
sembla que sigui rcllevant en cátala. S'obtenen els mateixos resultáis comenjanL a 
projectar les sil-labes pesants des de la dreta o des de l'esqucrra. Idsardi (1992) ja 
adverteix que la direcció en l'aplicació de Boundary Projection és irrellevanl en la 
majoria deis casos. Argumenta, pero, que per descriure el comportament accentual del 
wolof l'aplicació s'ha de produir necessáriament d'esquerra a dreta. 

La instrucció (13c), 1' Edge Marking Parameter, no fa falta per explicar 1' assignació 
en cátala. En la proposta d'Idsardi (1992) la funció que s'assigna a aquesta operado va 
lligada ais accents que se sitúen en els extrems deis mots en algunes llengües. En un 
trcball mes recent, Bures (1993) argumenta a favor d' unificar V Edge Marking Parameter 
i la instrucció (13d), la herative Constituent Construction (ICC), en un únic procés. A 
l'esquema de (14) es pot veure com l'aplicació de ICC s'ha de fer de dreta a esquerra. 
D'aquesta manera la construcció de peus sobre seqüencics de nombre imparell deixa 
fora deis constituents sempre els elements de mes a 1'esquerra. Es el mateix efecte que 
observávem en la direcció de la construcció de peus en el model anterior. La instrucció 
(13e), HeadMarking, amb 1' opció 'esquerra', actúa sobre les representacions igual que 
la construcció de troqueus que hem vist en el model clássic. 

El canvi mes important que podem apreciar ara en el model de les SBG és en la 
manera com el sistema incorpora el pos sil-lábic. En el model anterior projectavem un 
batee per cada mora, en el marc de les SBG projectem un batee per síl-laba i indiquem 
la quantitat amb un paréntesi a l'esqucrra de les sil-labes pesants. Com a conseqüéncia 
d'aquest canvi en el formalisme, els mots que resolíem marcant l'última mora 
extramétrica exigeixen una reanálisi en el sistema de les SBG. Aquesta operado ens 
permetia resoldre els mots plans acabats en consonant i una part deis esdrúixols acabats 
en una vocal flectiva. El model de les SBG projecta només un batee per cada síl-laba 
i no hi ha, per tant, cap element a la línia O que es pugui fer coincidir amb les mores 
de les sil-labes pesants. Com que aquest sistema distingeix les sil-labes lleugeres de les 
pesants amb la projececió d'un paréntesi a Pesquerra de les sil-labes amb mes d'una 
mora, l'operació equivalcnt a marcar una mora extramétrica és, en les SBG, la no 
projecció del pes. El carácter especial deis radicáis que havíem resolt marcant l'última 
mora extramétrica es concretará en el nou formalisme en l'abséncia d'un paréntesi 
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a. 
(* *) 
u u<u> 
a rap 

b. * 
* 

(* 
a 

associatales sil-labes pesants. A (15) espotveurel'aplicaciód'aquests dos mecanismes. 
A (15a) el sistema que hem adoptat a les scccions antcriors, amb troqueus construíts 
sobre les mores, permet obtenir el mateix patró accentual que a (15b) deriva de la 
projecció d'un batee per síl-laba i l'aplicació de lalterative Constituent Construction. 
L'excepcionalilat del mot árab, pía acabat en consonant, s'indica marcant 1'última 
mora extramétrica a (15a) i evitant l'aplicació de Boundary Projection a (15b). 
L' esquema de (15c) mostra que 1' aplicació regular deis mecanismes previstos, amb la 
projecció d'un parentesi a 1'esquerra de la sil 4aba pesant, no pot proporcionar el resultat 
esperat en els casos marcáis. 

(15) 
* * (# 
* * (* 

rap a r9p(*[a'rapj) 

Els mots que no projecten la quantitat de les seves sil-labes pesants contindran 
aquesta especificitat expressada com una instrucció. Els elements afectats estaran 
marcats de manera que no se'ls apliqui l'operació que projecta el pes, amb la indicació 
[-PP] ([- Projecció del Pes]) en els gráfics. Aquest sistema de marcatge és mes adequat 
que una marca directa sobre la representado perqué la situació compartida peí conjunt 
de morfemes implicáis és la no aplicació d'una part del procés regular: la projecció del 
pes de les sil-labes. El formalisme no permet una expressió diferent que tracti cada 
element léxic per separat i, a mes, l'estratégia de no aplicació estalvia els passos enrere 
en la derivació. 

Contráriament al que hem vist per ais mots que no projecten el pes, el tractament 
deis mots esdrúixols no s'ha de reformular en el model de les SBG. La solució que 
havíem adoptat, marcar l'última síl-laba com a extramétrica, com a (16a), és factible 
també en el nou model. En els esquemes de les SBG les unitats basiques o batees 
corresponen a les sil-labes i un paréntesi orientat dret situat a 1'esquerra d'un batee 
marca que aquest element queda fora del constituent, és extramétric (vegeu (16b)). 

(16) a. 
(* 
M 

3U 

*) 
u 

P1 

<u> 
<ter> 

b. * 
(* 

•M 

3U 

*\ * 
Á-\ * 

pi <ter> 

El formalisme básic no presenta complicacions pero hi ha encara dues qüestions 
basiques per resoldre en relació ais mots esdrúixols. Primer, la possibilitat que 
l'existénciamateixad'esdrúixolsposi endubtelaversemblancadel sistemad'assignació. 
Segon, el mecanisme formal per encabir els esdrúixols en el sistema, la incorporado 
de la seva excepcionalitat en les entrades léxiques concretes. 
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La presencia de mots esdníixols del tipus Júpiter es pot utilitzar com un argument 
afavord'abandonar la investigado d' un mecanismed'assignació regular per al conjunt 
deis elements léxics. L'excepcionalitat deis mots esdrúixols es pot interpretar com un 
reflex especialment ciar d'una arbitrarietat generalitzada en la distribució deis accenls 
en els mots. L'estratégia habitual forja a reduir tant com es pugui la informació present 
en el léxico. 

Comenco a introduir ara alguns deis postulats de la Teoría de l'Optimitat (Prince 
& Smolensky 1993, McCarthy & Prince 1993). La idea central d' aquesta teoria serveix 
molt directament en 1'explicado deis comportaments accentuals que s'observen en 
aquest treball. L'interés principal és la possibililat de conciliar principis generáis i 
violacions d'aquests principis. El valor explicatiu del conjunt es manté perqué les 
violacions possibles son molt restringides. Nornés s'aecepten quan es justifiquen per 
la necessitat de satisfer una condició mes important. La importancia relativa de les 
condicions s'expressa a través d'una jerarquía. La forma final d'una representació, la 
que la teoría pot explicar, es la que conté el nombre mínim de violacions. La utilitat de 
1'ordenado de condicions es podrá apreciar principalment a la secció 5, en l'estudi de 
les conseqüéncies accentuals de les combinacions de morfemes. 

Tornant al tractament deis esdrúixols i a la seva integrado en el conjunt hem 
d' esmentar el principi Lexicón Optimization que, en el marc de la Teoría de 1' Optimitat, 
recull la idea central de la Teoría de la Subespecit'icació (Archangeli 1984). 

(17) Lexicón Optimization. Suppose that several different inputs T̂  I2,..., I when parsed 
by a grammar G lead to corresponding outputs O,, O ,..., O , all of which arereali zed 
as the same phoneüc form O - these inputs are all phonetically equivalent with 
résped lo G. Now one of these outputs must be the most harmonio, by virtue of 
incurring the least significara violation marks: suppose this optimal one is labelled 
Ok. Then the learner should choose, as the underlying form for <í>, the input It. 

(Prince & Smolensky 1993:192) 

Mes informalmcnt, Prince & Smolensky (1993:195) expressen també el Minimal 
Redundancy Principie: "to the maximal extentpossible, information should be excluded 
from the lexicón which is predictable from grammatical constraints." Si ens fixem 
només en els mots esdrúixols pot ser que ens costi decidir entre una assignació marcada 
per l'excepcionalitat i la presencia de l'accent ja a les formes subjacents (és a dir, la no 
assignació). Si considerem, pero, el conjunt deis elements léxics és ciar que la tria que 
s'ha d'afavorir és la solució que proposa un mecanisme d'assignació i el tractament 
excepcional deis esdrúixols dins del sistema. Amb aquesta estrategia podem reduir al 
mínim indispensable la informació present en el léxico. Si no hi ha altres arguments, 
la generalització que recullen els principi s Lexicón Optimization i Minimal Redundancy 
afavoreix la hipótesi d'un sistema d'assignació regular amb excepcions. 

Es pot retreure encara un altre argument a favor del tractament integrat deis 
esdrúixols. Tot i el seu carácter marcat registren una regularitat que es pot atribuir ais 
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principis fonológics. La generalització que s' observa es concreta en el fct que els mots 
amb comportament excepcional son sempre esdrúixols i no n'hi ha de sobreesdrúixols. 
Abans hem explicat la restricció coneguda com a Three-Syllable Window, una versió 
diferent de la inexistencia de sobreesdrúixols, fent ús del concepte d'extrametricitat. 
L' exigencia que els elements extramétrics siguin periferics restringeix el poder 
d'aquest mecanisme. Formulada d'aquesta manera, pero, la restricció no és suficient. 
En principi, els elements que poden ser caracteritzats com a extramétrics son tots els 
constituents de la fonología métrica. Així també un peu, integrat per dues posicions. En 
cátala, la possibilitat d'un peu final extramétric i la construcció de troqueus moraics 
produiria sobreesdrúixols sempre que 1' antepenúltima sil laba no fos pesant. L' extrame-
tricitat i les restriccions que 1' acompanyen no poden donar compte, dones, de la inexis
tencia de sobreesdrúixols. La revisió parcial d'aquests mecanismes podría resoldre la 
qüestió. Amb la revisió, només els constituents mes petits que els peus, les sil-labes i 
les mores, podrien ser marcats com a extramétrics. L'análisi que permet la Teoría de 
l'Optimitat té, pero, un valor explicatiu superior. Dins d'aquesta teoria l'efecte 
d'extrametricitat resulta de la interacció de dues restriccions, Nonfinality i Edgemost. 

(18) a. Nonfinality 
The head foot of the PrWd must not be final. 

(Prince & Smolensky 1993:43) 
b. Edgemost ((p; E; D). 

The itcm tp is situated at the edge E of domain D. 
(Prince & Smolensky 1993:35) 

Quan Nonfinality está situada mes amunt que Edgemost en l'escala de restriccions 
s'obté una síllaba final extramétrica. La violado d'Edgemost és acceptada per la 
necessitat de satisfer Nonfinality. La representació que la teoria pot explicar és la que 
conté el nombre mínim de violacions. Una forma amb dues sil-labes extramétriques 
haurá violat injustificadament la restricció Edgemost perqué Nonfinality només en 
justifica una. La representació amb dues violacions será sempre menys óptima que la 
que en conté una. Aquesta observació queda resumida en la Economy Property. 

(19) Economy Property ofOptimality Theory 
Banned options are available only to avoid violaüons of higher-ranked constraints 
and can only be used minimally. 

(Prince & Smolensky 1993: 27) 

Finalment, una altra rao per tractar els esdrúixols com a classe excepcional i no com 
a excepcions aíllades es fonamenta en el comportament especial d'aquests mots 
respecte d'altres processos fonológics. El llistat deis mots esdrúixols amb consonant 
final extret de Mascaré & Rafel (1990) mostra que aquesta mena de mots son poc 
freqüents. 
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réquiem 
páncreas 
cardias 
alias 

láudanum 
hércules 
fácies 
magníficat 

labarum 
bóreas 
sífilis 
hipérbaton 

Júpiter 
cúmulus 
clítoris 
isósceles 

(20) 

acrópolis (i 6 deriváis mes amb -polis) 

Els mots de (20) teñen una síMaba final extramétrica. Utilitzen, dones, el mateix 
mecanisme que el llatí fa servir de manera sistemática. Hi ha encara un bon nombre de 
mots que han estat presos d'altres Mengües i conserven el patró esdrúixol d'origen. El 
cátala no ha revisat el patró accentual i ha acceptat fins i tot patrons esdrúixols en mots 
com Amsterdam o Washington, que obliguen a combinar tots els mecanismes 
excepcionals: I'última síl-laba extramétrica i la no projecció del pes ([-PP]). Altres 
pronuncies entren a formar part del léxic amb la forma que adopten els mitjans de 
comunicació. La generalització que es pot extreure del comportament d'aquests 
présteos és que, quan es produeixen alteracions respecte del patró d'origen, aqüestes 
modificacions responen sempre ais patrons no marcats que determina el sistema 
d'assignació. Prince & Smolensky (1993: 66) ho veuen com "the general sense that 
colloquial language simplifies prosodic structure, rendering them in closer accord with 
universal structural constraints, while subováirmimg faithfu.lness." Onfaithfulness és 
el respecte per les cspccificacions presents a les representacions de cada element léxic, 
l'exclusió de l'última síl-laba o la indicado [-PPJ en el cas deis mots esdrúixols. 

El segon problema que anunciávem en connexió amb els esdrúixols acabats en 
consonant és la determinado del mecanisme formal per marcar l'excepcionalitat 
d'aquests mots. Hi ha básicament dues opcions. La mes complexa és la que adopta 
Idsardi (1992) en l'análisi de l'accent léxic del rus. Una aplicació del seu sistema ais 
esdrúixols del cataláes concretaría en la formulaciód'unareglaespecíficaque marcaría 
l'última síl-laba com a extramétrica. Els radicáis d'aquests mots esdrúixols haurien de 
contcnir, per tant, una instrucció que forcés 1' aplicació de la regla. Sembla mes raonable 
pensar que el paréntesi que ha de marcar la síl-laba final com a extramétrica és present 
ja a la forma subjacent deis morfemes afectats (vegeu també Idsardi 1993). Lapreséncia 
d'una instrucció que fací referencia a una regla específica produeix el mateix resultat 
i complica la deri vació. Convindria disposar de pro ves a favor de 1' existencia d' aquesta 
alternativa per abandonar 1' opció de situar el paréntesi directament a les representacions. 

5. En aquesta secció estudio dos comportaments excepcionals: el deis morfemes 
monomoraics tónics i el deis sufixos preaccentuats. L'análisi d'aquests comportaments 
es fonamenta en l'adopció de la teoría de les SBG i de la Teoría de l'Optimitat. 

Abans d'encetar l'estudi deis morfemes monomoraics tónics convé vcurc la relació 
entre el carácter monomoraic i l'abséncia d'accent. Aquesta relació es dona clarament 
en els morfemes de flexió. En aquests morfemes coincideixen dues característiques: el 
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carácter áton i el fet que, quan teñen representació fonológica, son formats només per 
una mora. Els morfemes de nombre i també els morfemes de genere, derivatius quan 
es combinen amb radicáis nomináis (veg. Mascaré 1986), teñen representacions 
fonológiques constituides per només un element. El morfema de masculí, com el de 
singular, no té forma fonológica en el cas no marcat. El morfema de femení és fa] en 
cátala oriental, i él de plural, [z]. Peí que fa ais morfemes de genere excepcionals, 
Mascaré (1986) reconeix 1'aMomorf [0] per al femení i [u] i [a] per al masculí. Hi ha 
també les formes que corresponen a casos mes esporádics i dubtosos com [u] en mots 
femenins (moto) i els elements amb -i (bigoli) i amb -.T (bilis). Peí que fa a les seqüéncies 
-us i -is, que constituirien les úniques representacions de flexió amb mes d'una mora, 
sembla que es poden veure com un resultat de la combinado de u mes si de. i mes s, 
rcspectivamenl. Els allomorfs de flexió de persona en els elements verbals son també 
monomoraics quan teñen representació fonológica: [z], [m] , [w] o \a\. 

La general i tzació que hem apuntat relaciona l'abséncia d'accent i el carácter 
monomoraic en els morfemes de nombre, de genere i de persona. En els morfemes 
verbals de temps la generalització també es pot apreciar encara que no es dona de 
manera absoluta. Tots els morfemes de temps son monomoraics excepte el de 
condicional i el de gerundi. El carácter aton també és general. El carácter tonic del 
condicional, i la tonicitat potencial del gerundi, es poden relacionar amb el fet que son 
formats per dues mores. L'únic cas que queda al marge d'aquesta generalització és el 
del morfema de futur que, essent monomoraic, és tónic. En els sufixos de derivació la 
situació general és l'existéncia de mes d'una mora i la presencia d'accent. La revistó 
deis morfemes no flectius permet veure, dones, que la refació entre el carácter 
monomoraic i l'atonicitat es manté al marge del carácter flectiu deis morfemes que 
estudiávem al comencament» A partir d'aquesta observado interessará veure que el 
carácter áton deis morfemes flectius és una propietat fonológica que deriva d'una altra 
propietat també fonológica, el carácter monomoraic. Com que els morfemes flectius 
son sempre monomoraics es podría apuntar lapossibilitat d' una explicado morfológica 
de la seva atonicitat. Aquestaanálisi alternativa oblídaria, pero, els fonaments fonológics 
de lageneralitzacióilapossibilitatd'estendre-laambéxitaaltres elements morfológics. 
L'observado que hem fet es resumeix a (21). 

(21) Els morfemes monomoraics son átons 

Pero, com hem vist, la generalització de (21) no se satisfá en tots els casos: hi ha 
morfemes amb només una mora que son tónics. Podem admetre aqüestes violacions de 
la generalització i esperar que aquesta mantingui el seu valor explicatiu. La Teoría de 
l'Optimitat preveu que es produiran violacions d'una condició quan l'objectiu és 
satisfer una condició de nivell superior. Hem de determinar, dones, quines altres 
generalitzacions forcen la violació de la generalització de (21), expressada com una 
condició. Aqüestes altres generalitzacions o condicions se situaran mes amunt que la 
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que hem expressat a (21) en l'escala que fixa la importancia relativa de les restriceions. 
Determinem primer quines son les altres condicions que intervenen i veurem després 
com es combinen. 

En cátala hi ha elements léxics que tenen només una mora. És una situado 
excepcional pero es dona en alguns casos. Alguns exemples de mots monomoraics i 
tónics son els adjectius nu i cru, substantius com gnu, nyu o fe, els noms d'algunes 
lletres i de notes musicals (cu, ce, pi, laja, do...), algunes formes verbals (du, llu, he, 
sé, té, ve, ha...) i els pronoms forts jo i tu. En aquests mots es viola la condició que hem 
expressat informalment a (21) i que hem vist com es mantenía sistemáticament en els 
morfemes flectius. La diferencia básica entre les dues situacions que hem considerat és 
que els morfemes deis mots que acabem d'esmentar tenen la responsabilitat de fer-se 
carree de l'accent de mot. A cada mot (no clític) de la Uengua hi ha d'haver un accent. 
Els morfemes flectius poden prescindir d'aquesla necessitat i així apareixen átons 
sempre que son monomoraics. Els morfemes que constitueixen l'únic element amb 
representació fonológica en mots comfe o cru s'han de fer carree de l'accent de mot 
i així son tónics malgrat que només tenen una mora. 

L'altre cas de violació de (21) correspon ais pocs sufixos monomoraics tónics que 
existeixen. Els casos mes destacats son el de la vocal temática deis elements verbals i 
el morfema de futur. Fora d'aquests, en el llistat de sufixos de derivació de Mascaré 
(1986) hi figuren -é (piqué, negligé...) i -i. Aquest últim encara podria teñir una forma 
subjacent [ia]; l'elisió sistemática de la vocal és versemblant, perqué sempre va seguit 
del morfema de femení. La situació general és, dones, que els elements monomoraics 
son átons. S' aparten clarament d' aquest comportament els mots formats per només una 
mora, la vocal temática deis elements verbals, el morfema de futur i un parell de sufixos 
derivatius. Hem de relacionar aquests casos que queden al marge de la gencralització 
amb condicions que se sitúen en la jerarquía de condicions mes amunt que la gene-
ralització que hem observat. Primer convé trobar, pero, una formulado que dcscompongui 
la generalització en els elements que conté. 

Per relacionar l'accent i el nombre 'mínim' de mores que fa falta hem d'observar 
que en la situació no marcada els peus son binaris, és a dir, formats per dues mores. Al 
mateix temps, 1 a manera regular d' obtenir un accent parteix de la construcció d' almeny s 
un peu. Si relacionem aquests dos procediments regulars podem explicar laforta relació 
que hem vist entre el carácter monomoraic i la falta d' accent. Com que aquesta relació 
no es man té quan el mot és representat només per una mora, direm que la necessitat que 
tenen els mots de teñir un accent és mes important i n'explica l'excepcionalitat. Les 
condicions que intervenen son BINARITAT DELS PEUS i UN ACCENT PER MOT. 

(22 ) a. BINARITAT DELS PEUS 

Els peus están formats per dos elements. 
b . UN ACCENT PER MOT 

Cada mot té un accent. 
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La importancia relativa d'aqüestes dues condicions s'indica amb el símbol'»' que 
indica que la condició que el precedeix se sitúa mes amunt que la que el segueix en la 
jerarquía general. Així, l'efecte de UN ACCENT PER MOT » BINARITAT DELS PEUS és el que 
es pot veure en resquema de (23). 

(23) 

Candidats 

**• a. 'km 

b. kru 

UN ACCENT 

PER MOT 

*! 

BINARITAT 

DELS PEUS 

* 

Les indicacions presents en 1'esquema teñen aquesta lectura. El símbol '*' indica 
una violació de la condició que encapcala la columna vertical per part de la derivació 
corresponent de la columna horitzontal. La presencia d'un signe d'admiració (!) al 
costat del símbol que marca una violació adverteix que es tracta d'una violació fatal, 
en el sentit que la derivació que la protagonitza perd definitivament a favor d'una altra 
o unes altres derivacions que son considerades mes óptimes. En l'esquema de (23) la 
segona derivació viola la condició de nivell superior i perd, per tant, enfront de la 
primera derivació. El fet que aquesta primera derivació violi la condició inferior no la 
fa esdevenir pitjor o igual que la segona perqué la condició que ha violat és menys 
important.1 La derivació mes óptima segons aquest sistema d'avaluació s'indica en 
l'esquema amb el símbol na" situat a l'esquerra. La condició UN ACCENT PER MOT se sitúa 
mes amunt que BINARITAT DELS PEUS en la jerarquía; amb aquesta ordenado s'obté el 
resultat que esperem. 

Per fixar les relacions entre les categories de la morfología i les de la fonología, s'ha 
proposat el concepte de mot prosódic (PrWd, prosodic word, en anglés; vegeu 
McCarthy&Prince 1986,1990,1993). APrince&Smolensky(1993)laconnexióentre 
morfología i fonología es concreta en la restricció LX = PR (Mcat). 

(24) LX » PR (Mcat) 
A member of the morphological category MCat correspond to a PrWd. 

(Prince & Smolensky 1993: 43) 

Segons els mateixos autors, "the PrWd is composed of feet and syllables; it is the 
domain in which 'main stress' is defined" (Prince & Smolensky 1993:43). La restricció 
LX ~ PR (Mcat) forca a analitzar fonológicament qualsevol categoría morfológica. El fet 
que la condició BINARITAT DELS PEUS se situ'í molt amunt en la jerarquía explica que, en 
el cas no'marcat, els mots mínims possibles siguin bimoraics, el mínim indispensable 
per construir un peu i així assignar un accent sense violar BINARITAT DELS PEUS. 

(I) De fet, les violacions que 
es puguin produir després de la 
violació fatal no teñen cap trans
cendencia. Aquest fet s'indica en 
els esquemes amb l'onibrejat de la 
zona que ha esdevingut irrellevant. 
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Ens podem preguntar encara com és que hem observat les violacions de BINARITAT 
DELS PEUS sobretot en els mots constituíts per només una mora i no en els sufixos. Els 
mots que hem esmentat compartien una altra propietat: no tenien cap afix afegit. Vegem 
ara a (25) la derivado d'un mot amb radical monomoraic, com els que hem analitzat, 
pero amb un morfema flectiu afegit. Ja hem vist que convenia tractar els morfemes 
separadament en l'assignació de l'accent. 

Candidats 

VS" a. ['kru]+|>] 

b. [kru]+[a] 

c. ['kru]+['3] 

d. [kruM's] 

UN ACCENT 

PER MOT 

radical 

*! 

*! 

sufix 

BINARITAT 

DELS PEUS 

radical 

* 

* 

sufix 

*! 
* 

La representado óptima és la primera. Presenta només una violado i és necessária 
i justificada: es viola l'exigéncia que els peus siguin binaris per donar un accent al mot. 
Aquesta avaluado es fixa en el fet que, mentre que un radical pot ser lliure, els sufixos 
son sempre formes Uigades. És per aixó mateix que els radicáis son responsables de 
l'existéncia d'un accent en el mot i els sufixos no. Si assignem accent a un sufix 
monomoraic estarem violant innecessáriament BINARITAT DELS PEUS i en la valorado 
global una derivació que no assigni aquest accent injustificat sempre será millor. 

Després d'aquesta observado sabem que les violacions de BINARITAT DELS PEUS no 
es donen només en mots monomoraics, sino també en mots com el que hem estudiat a 
(25), amb mes d'una mora en el conjunt pero amb un radical monomoraic. A (26) dono 
alguns exemples que responen a aquesta situado. 

(26) púa rúa grúa fuá cua boa 
pia tia cia via guia rea 

En els mots de (26) la restricció que obliga a tractar els morfemes a'illadament es 
podria violar per satisfer la BINARITAT DELS PEUS. En la Teoría de l'Optimitat totes les 
restriccions que intervenen s'han de formular de manera que puguin entrar en la 
jerarquía. No hi ha, d'entrada, condicions absolutes que determinin inequívocament la 
mala formació dels candidats, s'ha de veure en cada cas quines son les justificacions 
possibles de les violacions que es puguin produir i valorar les alternatives en referencia 
a 1' escala de restriccions. Hem vist que, en cátala, 1' accent s' assigna primer en el domini 
dels morfemes, hem d'expressar aixó com una condició que pot teñir la formulado 
següent. 
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(27) ANÁLISI PER MORFEMES 

L'assignació de l'estructura métrica inicial es realitza a cada morfema de forma 
independerá. 

Formulada ara cora una condició, el procediment d'análisi independent deis 
morfemes queda fixat com 1'operado regular si no es presenta un conflicte amb una 
condició que se situí mes amunt en la jerarquía. Revisem l'análisi que hem proposat a 
(25). La nova versió de (28) incorpora la condició ANÁLISI PER MORFEMES. Podem veure 
com la derívació viola aquesta condició per satisfer BINARITAT DELS PEUS. ES pot 
argumentar que les derivacions ['kru+3] i + ['kfu]+[g] teñen una mateixa forma final 
i que no hi ha manera de comprovar l'ordre que es proposa entre les restriccions en 
conflicte: ANÁLISI PER MORFEMES i BINARITAT DELS PEUS. La hipótesi que faig és que l'ordre 

corréete és el que es dona a (28), és a dir, BINARITAT DELS PEUS » ANÁLISI PER MORFEMES. 

Mes endavant, en tractar dels sufixos preaccentuats, podré mostrar les conseqüéncies 
d'adoptar aquesta análisi en les formes superficials fináis. 

Candidats 

a. ['kru]+[3] 

b. [kru]+[a] 

c. ['kru]+['3] 

d. [kru]+['a] 

1)3" e. ['kru + 'a] 

UN ACCENT 

PER MOT 

radical 

*! 

*! 

sufix 

BINARITAT 

DELS PEUS 

radical 

*! 

* 

sufix 

*! 
* 

ANÁLISI PER 

MORFEMES 

radical 

* 

sufix 

En la nova proposta d'análisi per a f'krua] s'estalvia una violació de BINARITAT DELS 
PEUS amb el cost de contradir ANÁLISI PER MORFEMES. Al seu torn, BINARITAT DELS PEUS 

s'hauria violat perqué la contrucció d'un peu de només una posició sobre el radical era 
forcada per UN ACCENT PER MOT. 

Si ens fixem en la forma plural de l'adjectiu que hem considerat, [Temos], podríem 
pensar en una derivació que construís un peu sobre la base dels dos morfemes flectius. 
Aquesta representació violaría sense justificació ANÁLISI PER MORFEMES. Dit d'una altra 
manera, en principi un afix no forjará mai una violació d'ANÁLISI PER MORFEMES perqué 
les violacions d' aquesta restricció busquen evitar les de BINARITAT DELS PEUS, que a la 
vegada son causades per la restricció UN ACCENT PER MOT, i només els radicáis son 
responsables d'aquesta condició. Els afixos poden carregar sempre sobre els radicáis 
la responsabilitat de l'existéncia d'un accent en el mot. En la primera derivació de 
l'esquema de (29) el radical, responsable d'uN ACCENT PER MOT, satisfá BINARITAT DELS 
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PEUS amb la violació CTANÁLISI PER MORFEMES. A la segona derivado el sufix viola 
ANÁLISI PER MORFEMES sense que les condicions superiors en treguin cap profit. 

Candidats 

BS" a. ['kru + a] + [z] 

b. ['kru] + [s+z] 

UN ACCENT 

PER MOT 

radical sufix 

BINARITAT 

DELS PEUS 

radical 

*! 

sufix 

ANÁLISI PER 

MORFEMES 

radical 

* 
sufix 

* 

Quan el radical té mes d' una mora, la situació mes corrent, es pot apreciar clarament 
que la violació injustificada d'ANÁLISI PER MORFEMES és fatal per a la representado. 
Notem que l'accent superficial de la segona derivado de (30) se situaría sobre el 
morfema de femení després de la construcció d'un troqueu amb el morfema de plural. 

Candidats 

US1 a. ['are]+[s] + [z] 

b. ['are]+[s + z] 

UN ACCENT 

PER MOT 

radical sufix 

BINARITAT 

DELS PEUS 

radical sufix 

ANÁLISI PER 

MORFEMES 

radical sufix 

*! 

Déiem que la violació de BINARITAT DELS PEUS es podia donar també, excepcionalment, 
en certs sufixos: la vocal temática, el morfema de futur i, potser, -é i -í entre els 
derivacionals. Es tracta de morfemes especiáis que contradiuen la generalització de 
(21) i hauran d'incloure aquesta informació especial en la seva representació léxica. 
Així, la vocal temática o el morfema de futur, perexemple, tindran com a característica 
léxica una indicació referent al seu carácter tónic. En el context de l'aplicació al cátala 
de la teoría de les SB G, la tonicitat d' aquests suf ixos s' haurá de marcar amb un paréntesi 
a l'esquerra de la representació segmental tal com s'indica a (31). 

(31) a. Vocals temátiques: (a, (e, (e, (i, (u 
b. Morfemes de futur: (re, (ra, (re 

L'increment temátic ['ej], que apareix en el lloc de la vocal temática [0] en un 
subconjunt de verbs de la tercera conjungació, no necessita anar marcat com a tónic. 
Es tracta d'un morfema bimoraic i, per tant, capac de servir de base per a la construcció 
d'un peu. Ja he presentat el mecanisme que permet projectar el pes sil-lábic en les 
representacions métriques en la teoria de les SBG (vegeu l'aplicació de Boundary 

137 



PEP SERRA 

Projection a (14) i (15)). L'operació de trasllat de la quantitat de les sil-labes a la xarxa 
métrica es pot veure també com una condició que es combina amb les altres en el marc 
de la Teoría de l'Optimítat. En direm PROJECCIÓ DEL PES i tindrá la formulado següent: 

(32) PROJECCIÓ DEL PES 
Les sil-labes pesants projecten un paréntesi a 1'esquerra. 

Com que hem formulat PROJECCIÓ DEL PES com una condició podrem explicar les 
violacions de BINARITAT DELS PEUS quan teñen com a objectiu permetre que se satisfaci 

la condició que acabem de fixar. L'esquema de (26) permet veure que l'ordre pertinent 
és PROJECCIÓ DEL PES » BINARITAT DELS PEUS. 

Candidats 

(» (* 
(** (* 

a. rusi'jiol 

# 
(* 

* (* * 
b. ru'sijiol 

UN ACCENT 

PER MOT 

PROJECCIÓ 

DELS PES 

*l 

BINARITAT 

DELS PEUS 

* 

La segona derivado de (33) viola PROJECCIÓ DEL PES i proporciona un accent a la 
penúltima síl-laba de la construcció d'un troqueu. El fet que aquesta derivació no violi 
BINARITAT DELS PEUS no millora la seva situació respecte de la primera. La derivació que 

dona el patró agut és l'óptima i la violació de BINARITAT DELS PEUS vol evitar la de la 

condició immediatament anterior, PROJECCIÓ DEL PES. 
L'increment temátic ['ej] admet una derivació semblant a la que hem vist a (33): 

com que es tracta d'una síl-laba pesant, la condició PROJECCIÓ DEL PES garanteix la 
construcció d'un peu malgrat la violació de BINARITAT DELS PEUS. L'increment temátic 

rebrá, dones, l'accent com a resultat de la combinació de condicions, de forma regular. 
Hem de veure ara, pero, els casos excepcionals constitui'ts pels morfemes monomoraics 
tónics de (31). La representació d' aquests morfemes és impossible en la teoría clássica 
si es vol mantenir de manera absoluta la condició que els peus* siguin binaris. Com hem 
vist, el formalisme de les SBG accepta els peus degeneráis quan es creen per l'operació 
Boundary Projection, que trasllada el pes sil-lábic a la xarxa métrica. Els morfemes 
monomoraics tónics del cátala actúen com les sil-labes pesants: forcen la construcció 
d'un peu. Sembla justificat donar el mateix tractament ais dos casos, la presencia d'un 
paréntesi a l'esquerra. L'origen del paréntesi será diferent en cada cas: el de les sil-labes 
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pesants s'obtindrá amb l'aplicació d'una operació regular (Boundary Projection o una 
actuario lligada a PROJECCIÓ DEL PES); en els morfemes monomoraics tónics será present 
ja a les representacions subjacents. 

El paréntesi que forma part de la representado fonológica deis morfemes mono
moraics tónics s'ha de respectar en la derivació. Per assegurar que es mantindrá incor
poren) una nova condició ais esquemes que ens permeten evaluar les derivacions, és la 
condició PRESERVACIÓ i té la formulació següent. 

(34) PRESERVACIÓ 
Els elements presents a la representado inicial es mantenen. 

L'esquema de (35) recull la derivació óptima de la forma verbal [ksn'taPss] i dues 
derivacions mes. Con vé advertir que les condicions ACCENT PER MOT i PRESERVACIÓ, que 
apareixen en aquest ordre en l'esquema, no s'organitzen de manera jerárquica d'acord 
amb el que es pot veure en les representacions fináis.2 La condició PROJECCIÓ DEL PES s'ha 
de situar a un nivell inferior de Péscala de condicions (vegeu mes endavant). Així, 
ACCENT PER MOT = PRESERVACIÓ » PROJECCIÓ DEL PES. 

Candidats 

US" * 

(* (* ) 
(* (* * ) * 

a. [kant]+[(a]+[ps]+[z] 

(* ) 
(* * ) * * 

b. [ksnt]+[(a]+[|33]+[z] 

* 
(* (*) 
(* (* ) * * 

c. [kant]+[(a]+[P3]+[z] 

ACCENT ! PRESER-

PER MOT ! VACIÓ 

[ 

1 

1 

PROJECCIÓ 

DEL PES 

BINARITAT 

DELS PEUS 

* 

* *| 

ANÁLISI 

MORFEMES 

* 

* 

La derivació óptima de (35) ha de construir un peu sobre la vocal temática per 
respectar les exigéncies léxiques que estableix aquest element i satisfer així PRESERVACIÓ. 
El morfema radical té una síl-laba pesant i aixó forca la violació de BINARITAT DELS PEUS. 
La construcció d'un peu sobre la vocal temática comportaría una segona violació de 
BINARITAT DELS PEUS ; aquesta nova violació pot ser evitada perqué no es respecta ANÁLISI 
PER MORFEMES. La segona derivació de (35) viola PRESERVACIÓ perqué no fa cas del 

(2) Ais quadres, indiquem 
amb una línia discontinua que 
l'ordenació entre dos principis no 
és rellevant. 
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paréntesi present a la representado inicial de la vocal temática. L'última derivació 
presenta una violació fatal (marcada amb '!') perqué construeix un peu degenerat sobre 
la vocal temática. La decisió és desencertada perqué satisfá una condició d'ordre 
inferior (ANÁLISI PER MORFEMES) amb el cost de violar-ne una de superior (BINARITAT DELS 
PEUS). Una generalització continguda en la Teoría de 1' Optimitat és la predicció que les 
violacions son sempre mínimes. Com que la violació d'una condició només es pot 
justificar per la necessitat de satisfer-ne una de superior, qualsevol representació que 
incorpori una violació addicional será sempre pitjor i, per tant, rebutjada com a repre
sentació mes harmónica a favor de la que contingui només una violació, el nombre mínim. 

Els morfemes monomoraics tónics, com les sil-labes pesants, només conserven 
l'accent a la representació final si no s'ha pogut construir cap altre peu a la seva dreta. 
La rao és que, com hem vist en el marc de 1'análisi clássica, la prominencia final en el 
domini del mot s'assigna a la dreta en cátala. L'operació concreta que assegura el 
manteniment de l'accent de mes a la dreta pot ser la projecció del nucli situat mes a la 
dreta en la línia immediatament inferior. El que interessa veure ara és com la 
combinació de dos morfemes monomoraics tónics acaba amb la pérdua de 1' accent del 
de mes a Pesquera; igualment, la síl-laba pesant del radical tampoc no pot projectar el 
seu nucli a la línia següent. Les violacions que es produeixen obeeixen ais mateixos 
mecanismes que hem vist en l'esquema de (35). 

Candidats 

1®= * 
(* (* (* 
(* (* (* *) 

a. [ksnt]+[(a]+[(ra]+[z] 

* 
(* (* ) 

b. [kant]+[(a]+[(ra]+[z] 

(* c* (*) 
(* (* (*) * 

c. [ksmt]+[(a]+[(ra]+[z] 

ACCENT ' PRESER-

PER MOT VACIÓ 

*! 

PROJECCIÓ 

DEL PES 

BINARITAT 

DELS PEUS 

# # 

* 

* * * t 

ANÁLISI 

MORFEMES 

* 

* 

L'altre grup de morfemes amb un comportament excepcional és el dels sufixos 
preaccentuats. La particularitat d'aquests morfemes haurá de ser present també a les 
seves representacions léxiques. Son monosil-lábics, pero projecten el patró d'un tro-
queu. Com que hi ha morfemes preaccentuats formats per una síl-laba pesant, haurem 
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de marcar les representacions amb la instrucció [-PP] de la mateixa manera que mar-
cávem els mots plans acabats en consonant. Si el pes no es projecta, Túnica síl-laba del 
sufix constituirá la posició feble del peu. En 1'análisi deis morfemes de flexió hem vist, 
pero, que un morfema monomoraic no radical no podia servir de base per a la cons-
trucció d'un peu. Per forcar la creació del patró trocaic, hem de situar un paréntesi a la 
dreta deis sufixos preaccentuats. La presencia del paréntesi tindrá l'efecte de traslladar 
l'accent a l'última síl-laba del morfema precedent per la combinado de les condicions 
que he presentat. L'esquema de (37) resumeix la situado que es planteja. La derivació 
óptima manté el paréntesi léxic i respecta'la instrucció [-PP]; el cost d'aquesta segona 
operació lligada a PRESERVACIÓ és la violació de PROJECCIÓ DEL PES. La violació d' ANÁLISI 

PER MORFEMES permet construir un peu binari que té la posició feble sobre la síl-laba del 
sufix i la forta en rúltima síl-laba del morfema anterior. Les dues derivacions següents 
violen PRESERVACIÓ, en un cas no es respecta la instrucció [-PP] i en l'altre no es manté 
el paréntesi. L'última derivació de l'esquema construeix un peu degenerat sobre el 
sufix i viola innecessáriament BINARITAT DELS PEUS per respectar la condició inferior 

ANÁLISI PER MORFEMES. Els morfemes preaccentuats proporcionen, per tant, proves de la 
relació BINARITAT DELS PEUS » ANÁLISI PER MORFEMES. 

Candidats 

(* ) 
*(* *) 

a. [tale] + [fun)] 
[-PP] 

(* (*) 
(* * (*) 

b. [tale] + [fun)] 
[-PP] 

(* ) 

c. [tais] + [fun)] 
[-PP] 

(* ) *) 
(* *) *) 

d. [tale] + [fun)] 
[-PP] 

ACCENT i PRESER-

PER MOT VACIÓ 

1 
1 

I 

1 
*! 

1 

1 
1 

PROJECCIÓ 

DEL PES 

* 

* 

* 

BINARITAT 

DELS PEUS 

* 

*! 

ANÁLISI 

MORFEMES 

# 
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Idsardi (1992) proposa una análisi de morfemes preaccentuats en rus que es 
fonamenta en una regla que introdueix un paréntesi; és el que anomena Doubling i té 
la forma de (38). 

(38) 0 -> ( / — x( 

La solució que he proposat per a aquests sufixos és mes restrictiva i deriva de la 
combinado de condicions justificades independentment. El rccurs a regles com la de 
(38) permet l'existéncia de comportaments accentuals molt diversos i no relaciona els 
casos excepcionals i els ordinaris. 

En conclusió, he presentat un sistema d' assignació de 1' accent de mot en cátala i he 
previsteis mecanismes necessarisperobtenirels resultats desitjats en els casos marcats. 
La incorporado deis elements básics de la teoria de les SBG ha permés unafbrmalització 
homogénia de les característiques regulars i les especificitats léxiques. Finalment, el 
recurs a la Teoria de l'Optimitat ha facilitat un assaig d'explicació deis processos i de 
les connexions que mantenen en un marc coherent. 

PEP SERRA 

Universitat de Girona 
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