
N I C O L A U D O L S / M A X W H E E L E R 

EL CONSONANTISME FINAL 
DEL MALLORQUÍI EL 

«LLICENCIAMENT 
D'OBERTURES» 

0. En aquest article proposam una nova interpretado de l'estructura sillábica de la 
Coda en mallorquí. Intentam avancar peí camí que aplica un model de 'principis i 
parámetres' a la fonologia catalana i general (vegeu Palmada 1991, Dols 1993a). 

1. Comencam per adduir alguns fets básics del sil-labisme mallorquí, prou di ferent 
del cátala continental peí que fa a les consonants. Parlarem d'Obertures ('Onsets'), 
Rimes, Nuclis i Codes sense comprometre'ns aquí sobre si aquests termes son 
própiament primitius. 

Una Coda no final pot correspondre a no mes d'una consonant: 

(1) en.tra 
dub.te ['dut.tal 
tex.tual [tes.tu.'al] 
o.ber.ta 
ins.tru.ment [is.fcru.'mentí 
blan.ca 
pob.le 
vet.lar [val.'la] 
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Aixó reflecteix el principi basic de la Rima catalana (Wheeler 1987:82), que podem 
reformular en els termes segiients (2): 

(2) Un arbre de la categoría Rima (R) domina un maxim de dues branques: ¡'esquerra 
obligatoria (Nucli), i la dreta facultativa (Coda). 

Per principis de la Gramática Universal (GU) s'entén que si no s'especifica 
altrament, un Nucli ha de dominar una vocal. 

2. La síl-laba final catalana pot ésser, aparentment, molt mes complicada. A mes de 
les sil-labes que acaben en una consonant (3a), n'hi ha amb dues consonants (3b), i tres 
consonants (3c, 3d). 

(3) a. cap b. tant 
gat test 
trec corb 
eos sole 
segon camp 
pal dorm 

c. carns d. mescl 
poros entr 
dises mostr 
corbs sembr 
dorms vinel 

De les formes amb tres consonants fináis, les de (3c) son del cátala continental, i les 
de (3d) només del balear (son formes de la primera persona del present d'indicatiu). 
Com veurem, la pronuncia habitual mallorquína de formes com les de (3c) admet 
només dues consonants: f'cans], ['pors], ['dits] (<—/dis+sf), ['kors], ['dons], 

3. Les Codes feixugues fináis, com ara les de (3b-d) i formes semblants en altres 
llengües, han rebut en la Fonología Generativa diverses menes d'análisi (Kenstowicz 
1994: 260-261). Per exemple, Wheeler (1987), seguint el model proposat per Harris 
(1983) per al castellá, formula una segona i una tercera regla de Rimes que poden 
api icar-se cíclicament incorporant a la Rima senzilla una consonant determinada a cada 
aplicació. Aquesta proposta té 1' incon venient d'admetre en principi massa Codes de fet 
no constatades, i no explica per qué certes Codes com ara /-rm/, /-lk/ son només fináis 
i no mediáis. Altres propostes desenvolupen el concepte d''extrasillabicitat. Un ele-
ment extrasil-lábic es permet solament al cantó d'un domini prosódic -mot, sintagma 
fonológic, etc.-; s' incorpora, segons algunes teories, no a la síHaba final mateixa, sino 
al domini prosódic corresponent. Segons d'altres teories, no s'incorpora pas, sino que 
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román deslligat de l'esquelet prosodia Un defecte greu de la teoría extrasil-lábica és 
que és molt poc explicativa; no arriba gaire mes enllá d'una denominado del fenomen 
mateix. És incapac de donar compte de fets com que les Codes de (3c) i no les de (3d) 
s'admeten en el cátala continental, mentre que en el mallorquí és al revés. Tampoc no 
ens diu per qué l'extrasillabicitat és lícita en jo entr f'ontr] i no en yo entr primer [,am 
pri'me]. Un tercer model (Kaye 1990; Burzio 1988), al qual s'assembla mes alió que 
nosaltres proposarem, incorpora l'element "extrasil-labic" com 1'Obertura d'una 
síl-laba amb el Nucli buit. 

En aquest article donam per suposat el principi (2), válid per a tota llengua que 
admet sil-labes de la forma C VC. Ens proposam donar compte de les "Codes feixugues" 
del mallorquí amb el mínim de principis o regles addicionals. 

(1) Tornarem mes avail 
(secció 8) sobre la qüestiá de qui
nes consonants, exactament, son 
les que se suprimeixen. 

(2) Stmy Erasure, en anglés. 

4. Examinem mes detalladament els contextos (4) en els quals pot aparéixer una 
Coda feixuga. El signe II representa el límit d'un Sintagma Fonológic. 

(4) a. VC(C(C))II: molt ['molt], sant ['sant], camp ['camp], corb ['korp], calb f'calp], 
mostr ['mostr] 

b. VC(C(C))+V : molta ['molta], santa ['santa], campament [csmps'ment], córbid 
['kor]5it], calba ['calJJa], mostrar [mos'tra] 

c. VC(C(C))#V-: molt antic [.moltsn'tic], sant Antoni [.sgntsn'toni], camp obert 
^campu'fief t], corb ensinistrat ^korpansinis'tral], calb enfadat [.calpamfs'oat], 
mostr un model ^mostrumino'Sel] 

d. VC#C-: molt difícil [.moldi'fisil], sant Cosme [ssn'korma], camp tancat 
[,cant3n'cat], corb negre ^kor'noyroj, calb total ^calto'tal], mostr models 
[.mozmo'dels] 

A (4) veim que les consonants d'una Coda feixuga es pronuncien en posició davant 
de pausa (4a) i davant d'una vocal, sigui d'un morfema de la mateixa paraula (4b) o bé 
d'una paraula següent (4c). Davant d'una consonant següent (4d) se suprimeixen totes 
les consonants fináis excepte la primera.1 (No ens ocupam aquí de les assimilacions, 
forga radicáis, que experimenta una consonant de Coda davant d'una altra consonant; 
sobre aixó, vegeu Dols 1993a). 

Les pronuncies de (4b-d) son les que deriven naturalment d'una sil-labificació 
estándard de la seqüénciadeposicions segmentáis. Se sil-labifica, dones, mol.tttan.tic, 
mos.trttun. mo.del, etc. A molt difícil, mostr models, etc., en (4d), s'incorpora només 
una consonant a la primera Rima peí principi (2). La següent posició d'Obertura está 
ja ocupada. Les consonants restants, no podent-se incorporar, s'esborren peí principi 
anomenat Condició d'esborrament? 'Els elements no llicenciats son elidits' (Palmada 
1991; 15). Segons algunes propostes els elements no llicenciats senzillament no es 
pronuncien perqué no pertanyen a cap domini prosódic; en el nostre cas, pero, és mes 
escaient de proposar un procés d'esborrament, per tal que es puguin escampar els trets 
de Punt d'Articulado (PA), per exemple, des d' una Obertura a una nasal precedent que 
román en posició de Coda, com en camp tancat [ cantan'cat]. 
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Qué hem de fer, pero, per sil-labificar els grups de consonants que están davant de 
pausa, o mes ben dit, que terminen un sintagma fonológic (4a)? En primer Uoc, obser
van! que en mallorquí els grups de dues o tres consonants pronunciades son aquells, i 
només aquells, que corresponen a una Coda uniconsonántica seguida d'una Obertura 
potencial d'una o dues consonants. Es per aquesta rao que el tipus triconsonantic (3d 
/5a) és admés en mallorquí, mentre que el tipus triconsonantic (3c/5b) no ho és. 

(5) CO 
11\ 

en.tr 

C 0 

por.es 

0 

CO 
N, mes.cl 

C O 

cam.p.s 

0 

CO 

encer.cl 

C O 

dis.c.s 

0 

Aixó és, per a nosalLres no és casual que les consonants fináis següents a la primera 
que son admissibles en mallorquí siguin precisaraent les que corresponen a Obertures 
possibles. 

5. El punt básic del que proposam és que la consonant final de camp o les dues fináis 
de mescl s'assemblen a Obertures precisament perqué son Obertures. En cátala -i en 
aquest aspecte el mallorquí no difereix de la resta deis dialectés catalans- una Obertura 
consta d'una consonant qualsevol, o d'una obstruent no sibilant mes una líquida 
(Wheeler 1987: 80). Aqüestes menes d'Obertura son moltfreqüents tipológicamcnt; de 
feí, son les úniques que admet la 'Government Phonology' (vege.u Kaye, Lowenstamm 
& Vergnaud 1990). Universalment una Obertura sil-lábica és llicenciada per un Nucli. 
Nosaltres proposam aquí que una Obertura pot ésser llicenciada també peí cantó drel 
de certs dominis prosódics. El llicenciament d'Obertures a través de dominis prosódics 
seria un aspecte parametritzat de la GU. El parámetre no marcat (de defecte) seria que 
cap domini prosódic no llicencia una Obertura (sino només un Nucli sil-lábic). 

En moltes llengües que teñen "Codes feixugues", com ara l'anglés, l'árab, el 
polonés o el galles, podem veure una Coda quaíscvol seguida d'una Obertura 
llicenciada peí domini "Paraula Fonológica". Per exemple, en árab (Kenstowicz 1994: 
274) una síHaba final -CVC# compta a efectes accentuals com una síl-laba lleugera 
-igual que una sil-laba CV interior. En gal-lés (Morris-Jones 1921) una sil • laba (tónica) 
final -(C)VC# té una vocal llarga, igual que una síl-laba -(C)V final o interior. Només 
una sfl-laba final -(C)VCC# té la vocal breu, igual que una síl-laba -(C)VC- interior. 
Si la consonant final constituís una Obertura llicenciada peí domini prosódic 'Paraula 
Fonológica' en cada un d'aquests casos, ens permetríem una unificado deis príncipis 
de la distribució sil-lábica de l'accent o de la quantitat vocálica. 
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El germen de la riostra proposta el trobam en unes paraules de Gussmann (1992:38-
39) sobre l'estructura siMábica del polonés: "lot grup consonántic final de paraula 
hauria de ser reductiblc a una feonsonant] que representa la Rima i una Obertura 
complexa que ha estat dessillabificada com a conseqüéncia de l'esborramcnt d'una 
vocal". Observam que tots cls idiomes esmentats suara, així com el cátala, han conegut 
el procés historie d'esborrament de la vocal (el nucli) de les sil-labes fináis átones. 

Com hem dit anteriorment, Burzio (1988 [citatper Kenstowicz 1994: 260]) i Kaye 
(1990), han proposat teories semblants a la nostra, en tant que una o mes consonants 
fináis'extrasil-lábiqucs'representenrOberturad'unasfl-labaambVocalnul-la (Burzio) 
o Nucli buit (Kaye). Ara bé, en el cas del cátala, una tal estructura és fonamentalment 
la que ha estat proposada (p.ex. a Mascaré 1987) per desencadenar l'epéntesi vocálica 
en casos com els de (6). 

(6) /ampl/ am.pl —> fam.pla] 
/segl/ seg.l —> ['seg.gla] 
/aspr/ as.pr —> f'as.pro] 
Ikoccl kor.r —> ['ko(r).ra] 

(3) Quanparlamd'oclusives 
'sordes' i 'sonores' en les "Codes 
feixugues", ens referim fonamen
talment al fet que s'hi mamé un 
conírast subjacent. Encara que 
aqüestes oclusives no presenten, 
a les proves que hem realitzal, bar
ra de sonoritat, les que son sono
res subjaecntment i van precedi-
des de nasal es producixen amb 
un període d' oclusió sensiblement 
mes curt que no els seus correlats 
sords o en altres posicions. Per 
exemple, en alguns espectrogra-
mes (cls qnals, per cert, no son el 
resultat de cap mostreig estadís-
tic) cilindr presenta una oclusió 
de 0.0201 segons, mentre que 
concentr (del mateix parlant) pre
senta una oclusió d' 1,0537 segons 
(Ikidr la presenta de 0.1142 se
gons). Les altres proves que hem 
fet (amb quatre o cinc parlants 
mes) assenyalen la matcixa ten
dencia. 

Si acceptássim que fos únicament un element de la categoría sñ-laba (a) (tot i amb 
Nucli buit) el que llicenciás una Obertura, trobaríem forja difícil de distingir entre els 
idiomes en qué les consonants subjacents no incorporades inicialment se sillabifiquen 
mitjaneant l'epéntesi (com el cátala continental, l'occitá o el castellá) i aquells en qué 
les consonants no incorporades inicialment apareixen com a Codes complexes 
superficials, com l'anglés o el francés contemporani. En el nostre cas, dones, proposam 
que alió que és Uicenciat peí cantó d'un domini prosódic, en les llengües que no 
practiquen l'epéntesi, és senzillament una Obertura, no incorporada a cap categoría 
prosódica de nivell superior. 

6. Hi ha un altre fenomen de la pronuncia mallorquína, no remarcada que sapiguem 
fins ara, que ve a donar suport a la teoria que proposam. Es ben conegut que el cátala 
neutralitza la sonoritat en les obstruents fináis, o mes generalment en les Codes. 

(7) sorda ~ sord ['sorf] 
cúbic - cub ['kup] 
llevar - jo llcf ['XefJ 

Ara bé, la riquesa de grups fináis oferta per les formes mallorquines de la primera 
persona del singular del present d'indicatiu demostra que aixó té algunes excepcions 
aparents (8).3 No és cert, pero, que la neutralització falli en totes les formes verbals 
terminades en -Cr o -Cl, ja que trobam les formes de (8b). 
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sorda 
empr [-pr] 
compr [-pjf] 
concentr [-tr] 
urapl [-pl] 
vinel [-kl] 
entr [-U] 

arregl [-kl] 
lladr [-tí] 
alegr [-kf] 
obr [pr] 
fibl [ pl] 

sonora 
sembr [-br] 
escombr [-br] 
emmangr [-gr] 
cilindr L-dr] 
sembl l-blj 
ungí [-gl] 

Notau que a (8b) l'obstruent, que és sonora (i aproximant) en al tres formes del 
paradigma d'aquests verbs, esdevé sorda, tal com una senzilla obstruent final en trob 
[p], cag [c], ned [t], etc. L'explicado n'és la següent. 

En una primera associació de segments a l'estructura siMábica (al nivell deis 
morfemes) només s'incorporen els elements llicenciats per un Nucli vocálic, és a dir, 
primer 1'Obertura (si n'hi ha) i després una Coda (uníconsonántica, si n'hi ha). En iínies 
generáis, aquesta proposta és la de Mascaré (1987) i de Palmada (1991), i correspon a 
la sil-labificació no marcada {Core Syllabification Principie) de la GU en la teoría de 
Clements (1990: 289, 299-300). 

En cátala una obstruent en posició de Coda final de paraula no pot demostrar 
contrast de sonoritat; aixó és, de seguida que s'associa una obstruent a la posició Coda 
de mes a la dreta, cal desassociar-ne qualsevol especificado subjacent de sonoritat. En 
aquesta posició la sonoritatd' una obstruent vedonada peí contextfonológic(s'escampa 
de la posició a la dreta) o té el valor de defecte. 

Després, quan el cantó d' un domini prosodic llicencia la incorporació de consonants 
'flotants' en una Obertura, l'Obertura les 'agafa'. Així dones, a (8b) l'obstruent no 
estrident sonora subj acent es dessonoritza perqué s' ha associat a una Coda final, tal com 
passa amb trob, cag o ned. A (8a) les obstruents del grup final no es dessonoritzen 
perqué no s'han associat en cap moment a una Coda. 

7. L'explicació que acabam de donar, tot i orientadora, peca per simplificar massa 
tant la sil-labificació com el procés de dessonorització. Desenvolupem, dones, primer, 
la manera en qué entenem l'aplicació de la sil-labificació en el cátala mallorquí (vegeu 
Dols 1993b). 

7.1. La primera sil-labificació (precíclica) comenca agrupant els segments d'un 
morfema léxic. Primer es Higa cada element vocálic a un node N(ucli) de l'arbre 
sillábic (feim cas omís aquí deis diftongs). Després, partint del Nucli, s'incorpora 
l'Obertura agafant elements en direcció dieta-esquerra, i s'incorpora la Coda agafant 
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(4) En vista de les formes 
de la primera persona del present 
d'indicatiu cxcmplificades a (3d), 
cal admetre que, a diferencia del 
cátala continental, el mallorquí no 
té un procés fonología d'epéntesi 
final. O, des del punt de vista dia-
crónic, l'ha tengut, pero l'ha per-
dnt. El máxim que en podem dir 
és que en el mallorquí hi ha un 
procés d'epéntesi morfblogitzat, 
Ümitat a ¡es categories no verbals 
i verbals no finites. No és del tot 
exacte dir (Dols 1993) que l'epen-
tesi está bloquejada peí morfema 
'zero' de la primera persona del 
present d'indicatiu. Almcnys en 
el mallorquí tradicional l'epéntesi 
en el context -Cr/1- no s'aplica a 
cap de les formes verbals finites; 
umpl 'ell(a) omple', corr 'ell(a) 
corre'. Alcover& Molí (1929-33) 
donen l'koraj només per a 
Esporles, Palma, i, al costat de 
['kor], per a Sóller, i semblant-
ment per a la segona persona amb 
una presencia una mica mes ele
vada de ['koras], Per al verb abrir 
el mallorquí desconeix les formes 
obres i obre; alia on no es diu 
ohris i obri es diu nh(r).<¡ i ohr. 
Quant a les formes nomináis po-

• ble, temple, aspre, comte, sogre, 
etc., hi podríem veure una de dues 
possibilitats: hi hauria una vocal 
final /a/ epentética proveída per 
una regla morfbfonológica, o bé 
hi hauria el morfema /+a/ de ge
nere masculí que veim també en 
mode, vague, etc. 

elemenls en direcció esquerra-dreta; és a dir, es van incorporant elements margináis 
partint del Nucli central. D'acord amb Palmada (1991: 225-230) YOnset Principie 
('Principi d'Oberlures') de laGU imposa sempre la siMabificació VCV —> V.CV. Amb 
una seqüéncia VCCV, pero, YOnset Principie de la GU permet tant V.CCV "Onset 
Maximization' com VCCV 'Onset Satisfactiorí. La tria entre els dos tractaments és 
paramétrica. En cátala els dos tractaments s'apliquen a nivells diferents. L'estrategia 
que s'aplica primer, sobre els morfemes lexics subjacents, és Onset Maximization. 
(Com que es tracta d'elements no sil-labificats anteriorment, Onset Maximization seria 
Testratégia de detecte). Ho il-lustram amb els casos de /b/, /bl/ i /br/, ja que son les 
seqüéncies d'oclusiva mes líquida les que demanen un tractament diferent a segons 
quin nivell. A (9) marcam solament el lligament d'Obertures i Codes, al nivell 
'prefonológic' de radicáis lexics. 

(9) OC 
I I 

Áob, 
M 

llop 

O C 
I I 

HoK 

lloba 

OOO 
\ 1 K 
dsjsbla 

deixeble 

O C 
i I 

poblé 

OC 
I I 
poblv 

pobl 

OC 

S9mblv 

sembl 

o c l\ 
abrig 

C 
1 

obrF 

C 
1 

obrv 

OC 
1 1 
sambr 

abric obra obr sembr 

7.2. Posteriorment, al nivell del domini prosódic 'Mot', la siMabificació torna a 
aplicar-se sobre una seqüéncia de morfemes o elements epentétics.4 En aquest nivell, 
pero, la variantde 1' Onset Principie és lad' Onset Satisfaction ('Satisfacciód'Obertures'); 
ara, la sil-labificació Higa elements no incorporáis i desassocia el mínim d'elements ja 
incorporats per tal de satisfer 1' Onset Principie. Exemplificam (10) amb les mateixes 
paraules que a (9), indicant amb negretes els elements que han canviat de categoria 
sil-lábica. Generalment una Obertura se 'satisfá' amb una consonant, la qual es 
desassociará d'una Rima si cal. Excepcionalment, pero, en cátala una kl bategant no 
satisfá una Obertura. Es massa feble per constituir una 'bona' Obertura, com ho son 
també, en el cátala tradicional, les semivocals l\l i /w/. Quan hi ha una kl per 
sil-labificar, s'agafará una altra consonant (una obstruent no sibilant), si és present, 
perqué es constituesca una Obertura lícita. És a dir, quan hi ha una lil, una Obertura 
Satisfeta és equivalent a una Obertura Máxima. Si no hi ha cap altra consonant que 
permeti construir una 'bona' Obertura, la Icl forma una Obertura 'dolenta' si és 
precedida d'una (semi)vocal (pura ['pu.ra], aire f'aj.ra]; es toma [r] vibrant si és 
precedida d'una altra mena de consonant (honra f'on.rs], folro ['fol.ro]). Subseqüent-
ment, en aquest nivell de la fonologia del Mot, s'apliquen els processos de geminado 
(Mascaré 1987; Lloret 1992), i distribució de valors del tret [continu] (a mes d'altres 
processos que no interessen aquí). 
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(10) oc 
¿0bM 

/ÍOp 

OO 
1 1 
Aob+aF 

XojSs 

OOO 
1 ! N 

daJabía 

da. Jo. ]3b 

0 C 
N 1 

abrig 

OCO 
1 1/1 
p3blsM 

pob.blo 

O 
!\ 

Dbr +oF 

OC 
i i 

poblv 

C 

obrv 

OC 
i i 

somblv 

OC 
1 1 
sombr 

a.prik o.pro 

A (10) no posam transcripció per a pobl, sembl, obr, sembr,)a. que al nivell del Mot, 
aqüestes paraulcs encara manifesten consonants no incorporarles a 1'estructura sil-labica. 

7.3. Al nivell (postcíclic/postléxic) de la fonologia de la frase toma a aplicar-se la 
sil-labificació utilitzant el principi á'Onset Satisfaction. Es aquí que el cantó dret del 
domini Sintagma Fonológic Oicencia una Obertura. En aquest nivell (11) veim també 
els resultáis de Stray Erasure ('elisio d'elcmcnts no incorporats'). escampament del 
Punt d'Articulació (PA), i escampament de sonoritat. 

(11) pobl, pobl un país, 
/pobl/ /pobl un paiz/ 

SF SF 

OCO 
: i i 
pop-1 

/obr/ 

/ 
OCO CO O 
I I I I i 1 

pop.l umpais 

obr una botiga, 
/obr uno butigo/ 

SF 

O 
f\ 

o.pr 

O 
í\ 

o.pr 

O OOO 
I i I I 

uno patiyo 

pobl palios, 
/pobl paiz+oz/ 

SF 
/ 

OC O O O 
I I I I I 
pop.l paizos 

0 

obr botigues, 
/obr butiga+z/ 

SF 
/ 

c OOO O 
1 l i l i 

obr butiyos 

sembl 
/sambl/ 

SF 

OCO 

1 1 \ 
sambl 

sembr 
/sombr/ 

SF 
/ 

OCO 
N 

sombr 

0 

El valor del tret [sonor] s'escampa d'una consonant en posició d'Obertura a una 
consonant preceden! no espeei Cicada per a aquest tret (sera una obstruent no especifi
cada per a la sonoritat després de la neutralització de sonoritat en les obstruents en 
posició de Coda). A falta d' escampament de sonoritat, el valor de defecte per a sibilants 
fináis és f+sonor] davant de vocals; el valor de defecte per a la resta de les obstruents 
en posició de Coda final de paraula és [-sonor]. 
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(5) Una conseqücncia no 
advertida (i no volguda?) de la 
teoría Mascaró-Lloret, és que de
riva una oclusiva sonora no gemi
nada en paraules amb radical ter-
minant en /I/ precedida d'oclusi
va sorda: xucla /j 'ukl+s/ —> 
['jug.ls]. La Ikl se sonoriza en 
posicio de Rima davant de conso-
nant sonora, exactament de la ma-
teixa manera que trec 1 'aire dona 
[ireg.'lajra] (Mascará 1987: 169). 
Estableix, dones, un contrast en
tre, per exemple, nucli /nukli/ —> 
[nu.kli] amb /kl/ intramorfémic, i 
xucli Afukl+i/ —> ['Jug.li]. Cal ad
vertir també un altre problema per 
a la teoría Mascaró-Lloret sobre 
la geminado. Per a ells, la gemi
nado (superficial) és un fenomen 
condicionat peí context 'cantó dret 
d'un morfema'. Pertant, tenimen 
el cátala continental poblé /p:}bl/ 
l'pDbbía], pero biblia /bibli+a/ 
l'bifJlia]. Ara, per al mallorquí, que 
pronuncia ['bibblial, o bé aquesta 
condició no serveix, o biblia ha 
de teñir una altra análisi morfoló
gica que no la de la mateixa pa-
raula en el cátala continental. 

7.4. Si seguíssim la proposta de Mascado (1987), assumida per Lloret (1992), i 
l'aplicassim directament al mallorquí, tindrfem unes derivacions incorrectes. Per a 
Mascaré i Lloret, la geminació és un fenomen molt general. S'aplica a totes les 
consonants sonores en posició de Rima, i proporciona el context apropiat, entre altres 
efectes, per a l'escampament del tret [continu]. Els seus efectes directes de geminació 
fonética, pero, apareixen a la superficie només en contextos limitats, on elpatró sil-lábic 
els permet, aixo és, en certes posicions interiors: poblé ['pob.bls], mitja ['mid.dja], etc. 
Ates que en mallorquí, a diferencia del cátala continental, una geminada, o una 
seqüéncia d'elements que duen el tret [-continu], és admissible en un grup consonantic 
final (e.g. dubt f'dut:], tora ['ton:], sembl Pssmbl], sembr ['sambr]), la teoria Mascaró-
Lloret ens donaría jo pobl *['pob.bl] o * ['pop.pl],jo obr *['ob.br] o *['op.pr], en lloc de 
['popí] i ['opr], respectivament.5 Podríem salvar el cas imposantper al mallorquí un 
ordre (extrínsec) distint sobre els processos de geminació, escampament de [continu] 
i dessonorització en posició final. Es a dir: (1) dessonorització (['pobl#] —> ['popl#], 
['obr] —> ['opr], i (2) geminació de sonores en la Rima i escampament de [continu]. Pero 
seria millor del punt de mira teóric intentar d'evitar la imposició d'un ordre extrínsec 
sobre els processos de fonología estricta (no morfofonológics). Ens sembla que la 
geminació (interna) i la dessonorització (final) podrien ésser interpretades com 
aspectes del mateix fenomen: un Lensament o tibament d'obstruents en posició de Coda 
(superficial), cosa que veim també en la coneguda alternanca [-3-] / [-tj] (boja I boig). 
En la derivació deis exemples (11), dones, han operat els processos de geminació/ 
dessonorització, i escampament de [continu] (a les obstruents sonores no geminades). 

Quant a la sonoritat del grup final en pobl, obr, umpl, compr, etc., notam que, 
després d'una oclusiva sorda (sorda per defecte en la Rima final en pobl, obr, sorda 
subjacent en Obertura en umpl, compr), la líquida en posició final de frase també és 
sorda per un principi de la GU segons la qual, després de terminar-se la vibrado de la 
glotis, no pot tornar a iniciar-se si no hi segueix un altre Nucli sil-lábic. Les seqiiéncies 
de(12)sónimpossiblesfonéticament(Clements 1990). Cal notartambéquefonéticament 
tota I el final catalana és sorda (Recasens 1991: 328). 

(12) *C C 
I 

[-sonor J L+sonor] 

*c c c 
I I I 

[-sonor] [+sonor] [sonor] 

Es veuráque a (11) l'aplicació deis principis de sil-labificació que anamdesenrotllant 
dona un resultat diferent en el cas de -bl (pobl) del rcsultat en el cas de -br (obr). En el 
primer cas, el llicenciament d'Obertures i VOnset Satisfaction incorpora només la /l/ 
a l'estructura sil-lábica. En el segon cas, VOnset Satisfaction agafa no solament la I el 
sino també reassocia l'element anterior, donant una pronunciado L'sprJ. 
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8. Fins ara hem suposat que l'associació de segments a posicions sil-lábiques és 
simplement lineal, partint de la vocal associada al Nucli. I és així en la majoria deis 
casos. Excepcionalment, segons sembla, una nasal interconsonántica no queda desas-
sociada de l'esquelet sil-lábic (13b). Ans se suprimeix una consonant anterior per tal 
que es pugui construir una Rima lícita (13c). 

(13) a. CO 

car.nll 

b. C O C O 
I I I I 

*car.n.sll *car.n. pu.den.ta 
I I 

0 0 
c, CO CO 

II I I 
cain.sll carn. pu.den.ta 

I I 
0 0 

Semblantment, trobampera [-cn],pern rovellat [-n.r-]; entusiasm [-zm] o [-rm], 
entusiasm sempre, [-n.s-], entusiasm poc [-m.p-]; dorme ['darjk], dorms ['dms], al 
costat de dorm ['dorm]. Aquesta excepcionalitat, creim, no és tal si examinam el 
fenomen en el context de la variado sociolingüística. Al costat de les pronuncies carn 
['carn], torn ['tom] existeixen les variants assimilades ['can:] ['ton:] (Dols 1993a: 94-
95), de les quals podríem derivar regularment carns ['cans], etc. sense cap dificultat (a través 
de /cann+s/, etc.). Suposam que el procés que ara es manifesta variable només en la 
pronuncia prevocálica o prepausal ha passat a ésser categóric en la resta deis contextos 
fonológics. Així, mentre la pronuncia carn ['can:], etc., és optativa, carns ['cans], etc., 
és obligatoria. D'entre les liquides, l'assimilació afectanomés la Id. Quan la consonant 
prenasal és una lateral, es manté aquesta i cau la nasal, segons el principi general: calm 
persones, calm nins, calm. rápidament amb supressió de la Iml. 

Un cas semblant de variado sociolingüística, menys desenrotllada, és el següent. 
En grups fináis de /s/ mes oclusiva (bosc, rasp, gust, etc.), al costat de pronuncies 
preconsonántiques regulars amb roclusivamitjana esborrada (bosc cremat [^Dskra'mat], 
rasp pintura ^raspin'tura], gust dolent ^guzSo'lent], hi ha pronuncies 'mes vulgars' 
amb supressió aparentdela/s/: [¡bakkra'mat], [^appin'tura], ^guddo'lent] (Dols 1993a: 
91). Veim aquí també l'efecte d'una assimilació socialment variable en el context 
(preconsonántic) mes propici a aquesta mena d'assimilacions, seguida de 1'elisio 
regular de la consonantmitjana: /-sk.kr-/—> [-kk.kr-1 —»[-k.kr-], etc. Aquí l'assimilació 
no ha afectat (encara) el context prevocálic o prepausal. 
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9. Una conseqüéncia de la nostra proposta, tenint en compte la preferencia universal 
per la sil-labificació V.CV sobre VC.V (Onset Principie), és que no és només una 
consonant/Zoíaní la que s'associa a una Obertura llicenciada per un domini prosódic, 
sino senzillament una consonant qualsevol, segons el procés d'Onset Satisfaction 
esmentat mes amunt. Així, dones, tal com sil-labificam, al nivell del sintagma 
fonológic, ca.p al.tre, ni.n a.mab.le, ca.[z] ú.nic, siHabificam (14) en posició final, 
associant a 1'Obertura, i no a la Coda, una consonant en posició davant de pausa (final 
de Sintagma Fonológic). 

(14) O 
I 

ca.pll 

O 
I 

ni.nll 

O 

ca.sll 

Aquesta análisi, que es deriva automáticament deis principis que hem addui't, 
permet una certa simplificació en la formulació d'alguns processos fonológics del 
mallorquí. Per exemple, podem dir que el node PA (Punt d' Articulado) es desassocia 
totalment o parcial, segons els casos, de qualsevol consonant que quedi en posició de 
Coda pero no en les que han estat transferides a una Obertura. (La sonoritat, pero, a 
partir del nivell del domini prosódic 'Mot' (secció 7.2. mes amunt) es desassocia 
immediatament quan una obstruent es troba en posició Coda, abans d'una transferencia 
eventual a una Obertura.) La nasal palatal /ji/ es realitza com a tal en posició Obertura 
(any anterior, any\\), pero se seqüencia [jn]6 en posició Coda (any vinent [¡ajrrjvi'nent], 
anys ['ajns]). Les obstruents prepalatals /tj, d1^, J, 3/ es reaiitzen com a tais en posició 
d'Obertura (vaig entrar [vadgan'tra]), i s'afebleixen en forma de la semivocal palatal 
[j] en posició Coda {vaig veure [vaj'vawre]). La [r] vibrant aparerx (en mallorquí) 
només en posició Obertura: reí, En.ric; i tambéxerr '(jo) xerro', corr 'corre', que fan 
contrast amb pur i mor (Ijzccl —> feí.c —> js.cr per 'Onset Satisfaction —> ['Jer] en 
posició prevocálica o final de Sintagma Fonológic). 

(6) Sobre aquest fenomen 
("Compensatory Diphíhongiza-
lion"), vegeu Mascaré (1986) i 
Dols (1993a). Ens incliüam ara a 
creure que, en lloc d'una difton-
gació estricta (dues matrius 
autosegmentals associades a una 
posició de Nucli), tenim aquí dues 
matrius associades a una posició 
(consonantica) de Coda, igual que 
passa amb una africada 

10. En conclusió, mitjancant la idea (que compartim amb Clements 1990) que 
1' agrupament de segments acategories sil-lábiques no ha de correspondre necessáriament 
asíl-labes superficials, aconseguimunasimplificacióimporlanten l'análisi del'estructura 
sil-lábica mallorquína. Una síl-laba consta d'un Nucli (vocálic), al qual es pot adjuntar 
una Obertura composta d' una consonant o d'una obstruent no sibilant mes una líquida 
(Obertura no marcada en la GU), i una Coda composta d'una consonant (Coda també 
no marcada). No hi ha cap altra mena de síl-laba. Qualsevol seqüencia fonética es 
composta de sil-labes, o de sil-labes mes una Obertura final. El lligament de segments 
a posicions prosódiques és continu o cíclie, pero no exhaustiu, fins al nivell del 
Sintagma Fonológic. Per raons expositives hem parlat de dos tractaments distints del 
procés de sil-labificació: Onset Maximization i Onset Satisfaction, pero la diferencia 
depén directament i automática del material per sil-labificar: seqüéncies d'elements no 
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agrupáis en el cas d' Onset Maximization, seqüéncies d' elements (parcialment) agrupats 
en el cas d'Onset Satisfaction, evitant al máxim la reassociació d'elements. Aquesta 
interpretado de 1'estructura sil-lábica mallorquína permet una análisi forca senzilla de 
la distribució de certs altres fenomens fonológics. 
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