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(1) Aqüestes dues tendéncies contradictórics, de mes a mes,
donen suport a la hipótesi neogramática de I'abséncia d'excepcions, segons laqual els canvis fonétics actúen de manera mecánica i
sense condicionamentslexics, i les
exccpcions,sin'hÍha,s'expliquen
pels efectes de 1'analogía i deis
manlleus.

0. INTRODUCCIO
Els manuals de gramática histórica basats en els principis neogramátics sobre el
canvi lingüístic solen insistir en la idea que la morfología flexiva está sotmesa a dues
tendéncies molt generáis (universals, podriera dir-ne) de carácter contradictori: d'una
banda, l'evolnció fonética regular, que introdueix tota una serie de variants al-lomórfiques i formes opaques, i desdibuixa una bona part de les regularitats paradigmátiques;
de l'altra, 1'analogía, que malda per mantenir diferenciades les unitats significatives i
introdueix un cert grau de regularitat en els paradigmes.1
Malgrat aqueste pressupósits iniciáis, els estudis inspírate en les idees neogramátiques generalment atorguen a l'analogia el paper de motor i de causa deis canvis i, sois
de manera secundaria, el de conseqüéncia motivada peí conjunt de l'estructura
lingüística. Comptat i debatut, una bona part d'aqueste estudis es limiten a cstablir els
elements que funcionen com a model de l'analogia i justifiquen els canvis a partir de
relacions proporcionáis del tipus A : B = A' : X, on X és el mot que, sotmes al canvi
analógic, assolirá la forma B \ Partint per exemple de l'equació diu : dic = deu : X,
l'element X es converteix en dec i substitueix la forma etimológica medieval deig.
Perqué es producixi un viratge signiñeatiu en la interpretado teórica de 1' analogía,
caldrá esperar els treballs de Kuryiowicz (1949, entre d'altres), on s'estableixen
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diverses liéis generáis del canvi analógic i es reinterpreten i es limiten les relacions
proporcionáis en considerar que: (i) els termes de la proporció han d' establir algún tipus
de relació gramatical; (ii) aquests termes poden representar categories i no únicament
mots, i (iii) l'analogia segueix una clara direccionalitat, per tal com relaciona formes
básiques (les menys marcades i les menys predictibles) amb formes derivades o
fundades (les mes marcades i predictibles a partir de les anteriors). En l'exemple
comentat suara, l'analogia s'estableix entre les terceres persones (sense consonant
velar) i les primeres (amb consonant velar) i va des d'aquelles (les menys marcades i
amb una forma menys predictible -deu, mol, pren, per exemple-) a aqüestes (les mes
marcades i amb una forma mes predictible -dec, mole, preñe-)}
Un altre pas important en el tractament teóric de 1' analogía es produeix a fináis de
la década deis setanta i, sobretot, en la deis vuitanta amb tota una serie d'estudis on es
minimitza el valor explicatiu de les relacions proporcionáis i s'insisteix, per contra, en
la funció clarament optimitzadora deis canvis analógics. Dins d'aquest nou enfocament, es poden establir dues concepcions diferents segons que busquin la motivació
deis canvis bé en principis psicolingüístics relacionáis amb l'adquisició del Uenguatge
i la competencia lingüística (cfr. Kiparsky 1978, i Whcclcr 1984, 1986, entre d'altres),
bé en principis de "naturalitat morfológica" (cfr. Dressler 1987; Mayerthaler 1987;
Wurzel 1989; Wheeler 1993a, 1993b, i, des d'una perspectiva una mica diferent, Bybee
1985).
Aquesta darrera proposta, que ens servirá de marc teóric en l'cstudi de les formes
verbals velaritzades, parteix deis conceptes funcionáis i de la teoria del marcatge de
l'Escola de Praga i, a grans trets, defensa que els paradigmes flexius están determinats
per quatre principis de naturalitat o d'optimització, dos dependents del sistema
gramatical de cada llengua (i-ii) i dos independents d'aquest sistema (iii-iv):
i. Congruencia del sistema: Afavoreix els paradigmes organitzats d'una manera
uniforme i sistemática d' acord amb els parámetres morfológics de la llengua (el
tipus d'oposicions temporals, aspectuals, modals, etc. que existeix en cada
llengua).
ii. Estabilitat de les classes flexives: Afavoreix les classes flexives motivades
independentment i els paradigmes organitzats a partir de sistemes implicatius
generáis (el fet, per exemple, que una propietat morfológica d'un determinat
element reaparegui en uns altrcs elements de la mateixa classe).
iii. Uniformitat i transparencia: Afavoreix els paradigmes sense variants
aHomórfiques (uniformitat) i sense ambigüitats ni fusions (transparencia).
iv. Iconicilat construccional (diagramática, en la terminología de Peirce utilitzada
per Bybee): Afavoreix els paradigmes en els quals els elements marcats
formalment s'identifiquen amb els marcats morfosintácticament (la primera
persona és mes marcada que la tercera i molt sovint aquella presenta desinencia
i aquesta no).
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(2) Dins la línia teórica encelada pet" Kurytowicz, se sitúen
també els treballs de Maríczak
(1958, 1978), on es formulen diverses hipótesis sobre elcanvi morfolbgic, la validesa de les quals és
avaluada mitjancant el contrast de
fendmens evolutius de diferents
llengües occidentais.
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No ens detindrem ara a analitzar de manera detallada aquests quatre principis, per
tal com els reprendrem i els exemplificarem en analitzar la classe verbal de les formes
velaritzades. Peí que fa, concretament, a aquest tema, ens centrarem, en primer lloc, en
la distribució de les formes velaritzades en cátala cstándard i en Vstatus morfológic del
segment velar (§ 1). Tot seguit, analitzarem els contexis on la velar té un carácter
elimológic o és producte de l'evolució fonética regular (§ 2). Finalment, delimitarem
els diferents processos d'extensió analógica (§ 3-6).

1. LA CLASSE DELS VERBS AMB FORMES VELARITZADES
Un deis fenómens mes característics i complexos de la morfología verbal del cátala
és l'existéncia d'una serie bastant Lmportant de verbs de la segona conjugado que
presenten una velar obstruent /g/ ([k] en posició final absoluta) després del radical de
determinades formes verbals.3 Prenent com a model el verb beure, aquesta consonant
es troba en la primera persona del present d'indicatiu (bec), en el pretérit perfet simple
(beguí), en el present de subjuntiu (begui o bega), en l'imperfet de subjuntiu (begués
i, en valencia, beguera), en la quarta persona de l'imperatiu {beguem) i en el participi
{begui).4 Aqüestes formes velaritzades, d'altra banda, contrasten amb la resta del paradigma que, en el cas del verb beure, es construeixen amb un radical acabat en /b/,
(bevem, bevia, etc.).5 que esdevé [w] en posició de coda sillábica (beu, beuen, beuré,
beuría, etc.).
(3) Aquesta alternarla, com
és sabut, respon a una regla fonológica molt general i productiva en
catatáqueconveiteixlesobstiuents
sonores en sordes en posició final
absoluta (g -» k, en aquest cas).
Tenint en compte aquest fet, assumirem que ¡a velar sonora és la
forma básica i la utilitzarem en
totes les representacions inorfológiques.
(4) En el cátala col-loquial
d'una bona part del domini lingüístic, ¡a velar també s'utilitza
analógicament en la quarta i la
cinquena persona del presentd'indicatiu \beguem i begueu), en la
cinquena persona de l'imperatiu
(begueu), en el gerundi (beguenl) i
en l'infinitiu d'alguns verbs
(sapiguer, poguer, per exemple).
Aqüestes extensions analogiques
no normalives serán analttzades
en l'epígraf 6.
(5) NI en la major part del
dialecte valencia.

1.1 EL VALOR MORFOLÓGIC DEL SEGMENT VELAR

Les dificultats teóriques que planteja el segment velar d'aquests verbs es poden
constatar en els mateixos estudis dedicats a la morfología verbal i, concretament, en el
fet que la velar no hi ha tingut un tractament teóric homogeni. Comptat i debatut, mentre
que alguns lingüistes i gramátics tendeixen a considerar que es tracta del segment final
d'un deis allomorfs del radical (Roca Pons 1968: 231; Mascaré 1983: 155-194;Badia
1994: 574-578), d'altres defensen que és un element morfológicament pertínent i
independent del radical i deis afixos flexius (Malkiel 1974; Viaplana 1984;Perea 1993;
Wheeler 1993b: 196), i d'altres, encara, que és un morí buit (DeCesaris 1988) o una
epéntesi consonantica léxicament condicionada (Hualde 1992: 410).
Aquesta heterogene'itat en el tractament de la velar es deu en bona mida al fet que
existeixen arguments importants que permeten donar suport a les diferents perspectives
teóriques. Des d'un punt de vista historie o etimológic, per exemple, la solució no és
unitaria ja que la consonant velar prové en uns casos d'un element del radical (DICO >
dic, per exemple) i en uns altres d'un element flexiu (VALUI > vale > valguí, per
exemple). La solució tampoc no resulta unitaria si, partint de criteris estructuráis,
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tractem de segmentar els diferents constituents de les formes velaritzades: en casos com
bec, begui, etc. tendiríem a considerar que la velar forma part del radical (de 1' al-lomorf
velaritzat del radical), puix que /bég-/ s'identifica amb l'estructura canónica deis
radicáis verbals en cátala (l'estructura CVC) i la velar es troba en distribució complementaria amb una altra consonant que sí que pertany clarament al radical (la consonan!
/b/ de l'al-lomorf /béb-/); per contra, en casos com mole, molgui, etc. tendiríem a
considerar que la velar és un element independent que s'afig al radical amb estructura
canónica /mol-/. La solució, finalment, tampoc no sembla fácil des d'una perspectiva
morfosintáctica: si bé és cert que en cátala estándard el segment /g/ no té cap valor
semantic concret, també es cert que la presencia o l'abséncia d'aquest segment no
depén de factors fonológics (mole i mol, per exemple, sois es diferencien fonológicament
per la presencia o l'abséncia de la velar).
Tot i les dificultats assenyalades, hi ha alguns arguments que, al nostre parer, fan
preferible la idea que el segment velar és un element morfológicament pertinent.
Notem, en aquest sentit, que la velar está condicionada per factors léxics i morfosintáctics,
ja que s'utilitza en una serie de formes verbals perfectament delimitades i predictibles
d'una subclasse de verbs ben definida (cfr. Viaplana 1984: 406, i l'article en aquest
mateix volum). Mes encara: la velar permet establir oposicions semántiques entre
determinades formes del paradigma, com ara les de (1), propies de tot el cátala
estándard, o la de (2), propia del valencia i, en part, del nord-occidental.
(1)

a. bec vs. beu (primera pers. vs. tercera pers.)
b. begucm vs. bevem (subj. vs. ind.)
c. begucu vs. beveu (subj. vs. ind.)

(2)

beguen vs. beuen (subj. ,s. ind.)

Una altra dada en favor d'aquesta pertinenca morfológica, l'ofereixen diferents
dialectes catalans on aquest segment ha assolit un valor morfosintáctic precís: concretament, el de marca de primera persona i el de marca de subjuntiu. .Sobre aquests valors
dialectals tornarcm mes avall; alió que convé remarcar ara és el fet que aquesta funció
morfosintáctica dialectal, s'explica fácilment si es parteix de la idea que, en cátala
general, el segment velar és morfosintáctictament pertinent, pero no si es considera que
és la consonant final d'un deis al-lomorfs del radical.
Tenint en compte aquests fets, assumirem que la consonant velar és una "extensió"
(Viaplana 1984; Perea 1993) o un "interfix" (Malkiel 1974) que separa de manera
precisa el radical verbal deis afixos flexius. Aquesta extensió, tot i estar mancada d'un
contingut semantic concret, té una clara funció morfosintáctica, puix que caracteritza
una classe de verbs (la classe velaritzada deis verbs de la segona conjugado) i funciona
com a índex o marcador de determinades categories morfosintáctiques (Wheeler
1993b: 196).
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2. V ORIGEN HISTORIC DEL SEGMENT VELAR
A diferencia del que es podría suggerir de 1'analisi sincrónica rcalitzada en 1'epígraf
anterior, les formes verbals velaritzades no teñen un origen historie homogeni; ans al
contrari, ens uns casos el segment velar té un carácter etimológic o es justifica a partir
de l'evolució fonética regular pero en uns altres s'orígina a partir de processos
estrictament analógics. Per tal delimitar aquest procés historie, ens centrarem, en
primer lloc en els contexts on té un valor etimológic o és producte de l'evolució fonética
regular. En aquest sentit, delimitaren), d'una banda, els verbs amb una velar en el
sistema de perfetprovinent del reforcament de l'afix llatí/-w-/ i, d'una altra, els verbs
amb una velar etimológica en el sistema de present.
2.1 LA VELAR DEL SISTEMA DE PERFET

2.1.1 L 'origen de la velar en el sistema de perfiLet

(6) Es tiacla d'alguns deis
verbs que en llatí elássie tenien un
perfet feble amb reduplicació
(credidi > credui, per exemple) o
un perfet fort sigmátic {planxi >
plangui, per exemple) o amb -i
(bibi > bibui, per exemple).
(7) En caíala medieval teñen
forma torta (forma amb accent en
el radical i no en les desinéncies) la
primera, la tercera i la sisena persona del pretérit perfet {yole, vote
i volgren, respectivament) i els
derivats del plusquamperfet d'indicatiu (volara, etc.).
(8) Queden fora d'aquesta
evolució els verbs que tenien un
radical acabat en /p/ (i. e. sapui),
els quals eliminaren la wau i es
convertiren en febles (sabe).

En cátala medieval, el grup mes nombrós de verbs amb formes velaritzades estava
constitiíft per tots aquells que presentaven en llatí elássie un perfet fort en -ui (habere,
valerejacere, placeré, valere, tenere, etc.) o que adoptaren aquest model en llatí vulgar
{credere, bibere, moveré, etc.).6 En tots aquests casos, la consonant velar s'utilitzava
en les formes derivades deis temps perfectius llatins, aixó és, en els derivats del perfet
d'indicatiu (hac, vale, cree, per exemple), del plusquamperfet d'indicatiu (hagra,
valgra, cregra) i del plusquamperfet de subjimtiu (hagués, valgués, cregués),1 pero no
en la primera persona del present d'indicatiu (haig/he, valí, c.reu) ni en el present de
subjuntiu {hoja, valla, crea).
Per tal de delimitar l'origen d'aquestes formes velaritzades, generalment s'assumeix que la wau deis lemps perfectius es reforcá convertint-se en una labiovelar
obstruent (gw). Aquesta evolució, qualificada com a sui generls i com a alterado de la
wau per Coromines (1971: 324), es pot explicar fácilment si es pressuposa una divisió
sillábica com l'exemplificada a (3), segons la qual la semiconsonant ocuparía la
posició d'obertura sillábica i s'evitarien obertures complexes del tipus [bw] o [lw],
(3)

[áb.wi], [ab.wís.ti]... [vál.wi], [val.wís.tf]...

Partint d'aquesta estructura sillábica, es pot postular una evolució com l'esquematitzada a (4).
(4)

a. Reforcament de lw! amb el tret |+ obstruent]:8
[áb.g"i], rab.gwís.ti]...; [vál.gwij, [val.gwís.ti]...
b. Assirmlació (si escau) de les consonants obslruents anteriors:
[ág.g*i], [ag.g"ís.tí]...; [vál.gwi], [val.g"ís.ti].„
c. Desgeminació (si escau) i elisio del tret [+ arrodonit]:
[á.gi], [a.gís.ti]...; [vál.gil, [val.gís.ti]...
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d. Pérdua (si escau) de vocals átones fináis diferents de /a/ i ensordiment d' obstruents
sonores en posiciófinalabsoluta:9
[ák], [a.gíst]...; [válk], [val.glst]...
La rápida generalització de la velar en aquest grups de verbs, s'ha de relacionar
també amb factors de carácter morfologic (cfr. Blaylock 1975: 95). No oblidem, que
l'evolució fonética regular havia provocat gravíssims problemes formáis en la conjugació deis temps perfectius i que la generalització de la velar resolia, ni que siguí parcialment, alguns d'aquests problemes. La velar, concretament: (i) introduía una mica
d'uniformitat, puix permetia tractar d'una manera unitaria un conjunt bastant nombres
de vcrbs que origináriament marcaven la perfectivitat amb morfs diferents,10 i (ii)
aportava una mica de transparencia a la conjugado d'aquests verbs, ja que hi assumí
el valor de marcador temporal i aspectual una vegada desaparegut 1' afíx perfectiu -vi-. Fet
i fet, aquest condicionament semántic és el que justifica que el scgment velar s'estengués
analógicament al participi (la forma no finita amb valor perfectiu) d'alguns verbs,"
com poguí (< poüt <podut) o hagut (< haüt < havut).
2.1.2 L'estructurado del sistema velaritzat de perfet
El segmcnt velar, seguit d'una e tónica en algunes formes,12 assumí el valor
d'anterioritat (o perfectivitat) almenys fins al segle x v. Fins a aquest moment les formes
velars deis verbs que estem considerant constituíen un sistema organitzat d'una manera
clarament ¡cónica i composicional. Dins d'aquest sistema, el pretérit perfet era la
categoría semánticament i morfológicament meny s marcada:l3 semánticament, perqué
era un temps absolut (assenyalava anterioritat i perfectivitat respecte al temps de
l'enunciació) i pertanyia al mode indicatiu; morfológicament, perqué posseía l'afix
aspectual /-g(é)-/ pero estava mancat de qualsevol altre afix modotemporal. La resta de
categories, per contra, eren mes marcades semánticament, cosa que apareixla reflectida
icónicament en el fet que, arnés de 1' afix/-g(é)-/, presentaven un altre afix modotemporal.
Aqüestes oposicions morfosintáctiques es poden constatar fácilment en l'esquema
següent:
(5)

forma anterior (o perfectiva)
+/
-g(é> 0
forma no finita

y
-ud-

forma relativa

forma de subjuntiu
-s-ra-

0

(9) Resultenproblemáticsels
períets corree o paree. Per explicar aqüestes formes, podiíeni postular unaaltra regla que inserís una
vocal epentética, sobre la qual es
desplanaría l'acccnt, quan la velar
és precedida d'una sonant vibrant
(cfr. Fouclié 1924: 154-5, i Badia
1951: § 168, II). Aquesta explicad o resulta, pero, problemática,
puix que s'ha de postular una vocal epentética accentuada. Una alternativa seria considerar que la
vocal iónica e s' insereix per analogía amb formes com ara canee,
bec, dec, etc. per tal d'evitar l'homofonia amb els substantiu core i
pare (Molí 1952: 160).
(10) Sobre aquest punt, vid.
la nota 6.
(11) En el participi la velar
no es pot explicar a partir de les
raons fonétiques adduTdes suara,
ja que no s'hi utililza la semiconsonant /w/ sino la vocal Juf. Tot i
amb aixó, la velarització es veié
seguramentafavorida per raons fonétiques com ara el carácter velar
d'aquesta /u7 i la conveniencia
d'eliminar el hiat {poüt, haüt) \
ato rgara ['estructura sü-iábicauníi
for-ma mes canónica.
(12) La e tónica, concretament, aparcixia en les formes derivades del plusquamperfet de subjuntiu (yolgués, volguesses...) i en
la quaita i cinquena persona del
perfet (volgmm, volguets),
(13) Assumim que les formes de subjuntiu son marcades
semánticament respecte a les d' i ndícatiu, els temps rclatius respecte
ais temps absoluts i les formes no
finites respecte a les finites.
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D'acord amb aqüestes oposicions, unes formes verbals com ara volguéssets ('haguéssiu volgut') i volguets ('vau voler') tindrien origináriament 1 'estructura morfosintáctica següent:
(6)

a.
Conc

Conc

ge

ts

Com es pot observar en aqüestes representacions, totes dues formes verbals
comparteixen el radical /vol-/, l'afix aspectual /-gé-/ i l'afix de concordaba de
cinquena persona /-ts/, pero es diferencien per la presencia o 1' abséncia d' un afix modotemporal. La primera presenta l'afix /-s-/ que assenyala que és una forma marcada
temporalment (és una forma relativa) i modalment (és una forma de subjuntiu).14 La
segona, per contra, no té cap afix explícit de temps i mode, ja que és una forma no
marcada temporalment (una forma absoluta) ni modalment (una forma d'indicatiu).
2.1.3 Lapérdua de transparencia de la velar

(14) Cal teñir en compte que
entre cls afixs As-/ i /-ts/ s' inscrcix
una vocal epentéticaper tal d'atorgar carácter sil-lábic al conjunt:
/vol+gé+s+ts/ —> fvolgésetsl.
(15) Sobrerevoluciósemántica d'aqüestes formes origináriament perfectives, vid. RussellGebett (I97fí) i Ridruejo (1985).
(16) Tal com assenyala Gulsoy (1987: 45), les formes analogiques cree, eseñe, preñe, etc. son
del segle xm pero encara es documenten algims exemples esporadics sense velar en escrits del segle

La forta motivado semántica de l'afix velar i 1'estructurado icónica del sistema de
perfet velaritzat comenca, tanmateix, a 'desdibuixar-se en el moment en qué les
perífrasis amb HABEO/SUM + participi assumiren el valor de perfectivitat (o anterioritat)
de les antigües formes sintetiques en /-ra-/ i en I-&-I. És ben conegut el fet que el
plusquamperfet d'indicatiu llatf en -ra- (VOLUERAM > volgra > volguera), queja havia
assolit la funció de condicional anterior ('hauria volgut') en els primers textos catalans,
comenca aperdre el valor perfectiu i a convertir-se en un condicional simple ('voldria')
cap al segle xiv. El plusquamperfet de subjuntiu llatí (VOLUISSEM > volgués), al scu torn,
comenca a perdre igualment el valor de perfectivitat i a funcional' com a imperfet de
subjuntiu en aquesta mateixa época.15
Es important teñir en compte aquesta pérdua de motivació semántica de 1' afix velar,
ja que aquest fet possibilitá -o, com a mínim, no impedí- que la consonant velar es
generalilzés analógicament en formes clarament imperfectives com les del sistema de
present. Notem, en aquest sentit, que l'extensió analógica de la velar en la primera
persona del present d'indicatiu de verbs com ara creure es documenta esporádicament
al segle xm pero comenca a ser mes intensa a partir del moment en qué la velar de 1' antic
sistema perfectiu deixá de ser un afix morfologicament transparent i s'utilitzá tant amb
formes perfectives (cree > creguí, cregut) com amb formes clarament imperfectives
{pregues, creguera)}6
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2.2 LA VELAR ETIMOLÓGICA DEL SISTEMA DE PRESENT

A mes deis verbs amb formes perfectives velaritzades, en cátala medieval existia
un altre grup de verbs que presentaven un radical acabat en velar etimológica en algunes
formes de present. De manera general, es poden diferenciar dos grans grups de verbs
segons que, en l'étim llatí, la velar estigués precedida d'una vocal (e. g. 7a) o d'una
consonant nasal (e. g. 7b):
(7)

a. VOCAL + VELAR: dicere, ducere, *tragere, coceré (*coco), etc.
b. NASAL + VELAR: plangere, stringere, attingere, fingere, etc.

En tots dos grups de verbs, i per raons purament fonetiques, la consonant velar es
mantenia en cátala medieval en el present de subjuntiu (e. g. 8) i en la primera persona
del present d'indicatiu (e. g. 9), pero no en la resta de persones d'aquesl lemps (e. g.
10).17
(8)
(9)
(10)

a.
b.
a.
b.
a.
b.

DICAM > diga, DICAS > digues, DICAT > diga...
I'LANUAM > planga, PLANGAS > plangues, PLANGAT > planga...
DICO > dic

PLANGO > plañe
DICIS > dius, DICIT > diu, DICIMUS > diem...
PLANGIS > planys, PLANGIT > plany, PLANGIMUS > planyem...

Tot i aquest comportament unitari original, cls dos grups de verbs delimitats suara
han tingut una evolució posterior diferent. Comptat i debatut, la velar s'ha mantingut
sense cap problema en els verbs del primer grup pero no en els del segon, on es
produeixen fortes divergéncies dialectals. En aquests verbs, la velar es conserva en
balear i en valencia, on manté una funció distintiva i permet diferenciar la primera
persona del present d'indicatiu {plañe en balear i planyc en valencia) de la tercera
(plany); la velar, pero, s'ha eliminat en el cátala del Principat, on la generalització
de l'afix de persona -o ha permés regularitzar el paradigma a partir de les formes
palatals:
(11)

(plañe >) planyo, planys, plany...

Deixant de banda aqüestes variacions en el cátala actual i centrant-nos en el sistema
de perfet, és interessant constatar que la majoria d'aquests verbs havien reemplafat el
perfet fort sigmátic etimológic (i. e. planxi, strinxi, coxí) per un perfet fort velar
analógic (i. e. plana, estrene, coc). El perfet sigmátic, tanmateix, es mantenia en els
verbs dir i dur, ara sota la forma de consonant palatal (dix, dixés, dlxera)K

286

(17) Uns casos ben particulars representen els verbs on la
velar és precedida d'una líquida
(i.e. col{li)gere) o d'una vibrant
(i.e. der(l)gere). En cátala medieval es documenten formes amb
velar etimológica en cls verbs
redérger (REDERIGAT > rederga ) i
collir, antic cúller, (COLLIGAT >
cúllega, en textos rossellonesos).
Tot i amb aixó. aquests verbs constitu'j'en casos áillats i molt aviat
regularitzaren el paradigma i eliminaren les formes velaritzades
etimológiques. Les formes amb
velar del valencia actual {cullc,
enliga...) no son, per tant, etimológiques sinú analogiques {vid. §
4.2.2.). Sobre les documentacíons
medievals amb velar etimológica,
vid. les entrados redérger i collir
del Diccionañ etimológic i complementan de la llengua catalana
de Joan Coromines (Barcelona:
Curial), 1980-91.
(18) Aquestapalatalprovéde
l'evolució fonética regular de la
/-k-/del radica] idel'afixpcrfcctiu
/-s-/:/-ks-/>/-J-/.
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3. LA VELARITZACIO ANALÓGICA: CAUSES GENERALS
EIs paradigmes flexius analitzats fins ara prescntaven uns gravíssims problemes
morfosintáctics o, per dir-ho en la terminología de l'escola que ens serveix de marc
teóric, una escassa naturalitat morfológica. En els epígrafs que segueixen ens centrarem
en aquests problemes i en l'estreta relació que mantenen amb els processos de
velarització analógica; concretament, analitzarem: (i) la manca d'estabilitat de les
classcs flexives amb formes velaritzades; (ii) la manca de transparencia del segment
velar, i (iii) la manca d'iconicitat d'alguncs de les oposicions morfosintáctiques.
3.1 L'ESTABILITAT DE LES CLASSHS ELEX1VES

Un deis factors que mes afavorí el procés de velarització analógica té a veure amb
l'estabilitat de les classes flexives i, mes concretament, amb la tendencia a organitzar
els paradigmes flexius a partir de relacions implicativcs que permetin preveure la
distribució de les propietats morfológiques de cada classe i que en facilitin l'aprenentatge.
Ccntrant-nos en les classes verbals amb formes velaritzades, és evident que
aqüestes classes comptaven amb una escassíssima cstabilitat en cátala medieval.
Aquests verbs tenien en comú el fet de pertányer a la segona conjugació i el fet de teñir
algunes formes velaritzades dins el seu paradigma. Tot i amb aixó, la distribució
d'aqucstes formes era molt irregular i difícilment predicable, ja que, com hem vist mes
amunt, la consonant velar s'utilitzava en uns casos en el sistema de present (i. e. dir,
dur), en uns altres en el sistema de perfet (i. e. deure, creure) i en uns altres, encara, en
tots dos sistemes (i. e. estrényer, coure). Es indubtable que una generalització analógica
de la velar en els dos sistemes de tots els verbs tenia un carácter clarament optimitzador.
Aquesta generalització, que es pot esquematitzar amb la figura (12), provoca canvis
analógics com els de (13).
(12)

sistema
de present
sistema
de perfet
(13)

DIR
dic, diga -

COURE
coc, coga -

dix, dixés^^
dixera

coc (> coguí),
cogués, cogra
(> coguera)

a. dix > diguí, dixés > digués, dixera > diguera
b. deig > dec, deja > dega
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DEURE
-> deig, deja

_ dec (> deguí),
degués, degra
(> deguera)
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Com s'indica en (12), el procés d'extensió analógica de la velar té un carácter
complex i presenta relacions intcrparadigmátiques (les relacions de verb a verb,
simbolitzades amb les fletxes horitzontals) i relacions intraparadigmátiques (relacions
dins el paradigma de cada verb: simbolitzades amb les fletxes verticals). Sobre aqüestes
relacions tornarem al llarg del treball. Ara, pero, convé remarcar que els canvis
analógics, a mes de simplificar les alternances consonántiques en el paradigma de cada
verb, atorgaven un carácter mes sistemálic i recursiu a la distribució del segment velar.
Aquesta velar, concretamcnt, quedava delimitada mitjan^ant relacions implicatives,
d'acord amb les quals la presencia de la velar en la primera persona del present
d'indicatiu no sois exigia rapando d'aquest segment en el present de'subjuntiu sino
també en el sistema de perfet (excepció teta del participi), i, a J'inrevés, la presencia en
el pretérit pcrfct no sois exigia 1' aparició en les altres formes origináriament perfectives
sino també en el sistema de present.19
3.2 LA TRANSPARENCIA I LA REANÁLISÍ MORFOLÓGICA

Un segon factor íntimament relacionat amb ['anterior té a veure amb la tendencia
a construir els paradigmes flexius de manera transparent i, en el cas que estem
analitzant, amb la necessitat d'atorgar un valor unitari al segment velar. Com s'ha
assenyalat mes amunt, el segment velar té un origen i un status morfológic ben diferent
en el sistema de perfet i en el sistema de present. Aqüestes diferencies es poden
constatar fácilment si comparem la forma del perfet medieval hac amb la del present
amb velar etimológica dic.20
(14)
Conc

Conc

0

0

Com s'indica en aqüestes representacions, els dos verbs, tot i ser formalment
semblants, posseien una estructura morfológica ben diferenciada: en el primer cas, la
velar era origináriament un afix aspectual; en el segqn, la consonant final d'un deis
al-lomorfs del radical.21
La manca de transparencia del segment velar encara s'agreujá mes en el moment
en qué els derivats deis antics plusquamperfets llatins perderen el valor perfectivoanterior i es convertiren en imperfet de subjuntiu (i. e. volgués) i en condicional (i. c.
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(19) Iliha.peró, algunesexcepcions. La majoria d'aquestes
excepcions, tanmatcix, poden ser
delimitades mitjancant ta següent
jerarquía implicativa;
(i) participi > imperfet de subjuntiu & pretérit perfet >
present de subjuntiu & primera persona del present
ü'iudicatiu
D'acord amb aquesta jerarquía, si un verb presenta velaritzacio en una determinada categoría,
normalment, també en presentará
en les categories mes baixes de la
jerarquía (les situades mes a la
dretaj. Des d' aquesta perspectiva,
es poden delimitar tres subgrups
de verbs amb formes velaritzades:
verbs que sois velaritzen les formes de present (els verbs escriure
i ser -aimenys normativament- i,
en valencia, abrir í morir); verbs
que velaritzen 1'imperfet de subjuntiu, el pretérit perfet i les formes de present (dir, dur, cíoitre,
vendré, pretendre, etc.), i verbs
que velaritzen lotes les formes
(beure, deure, etc.). Vet aquí un
exemple de cada snbgrup:
(ii) oben > obrís, obrí > bbríc,
óbriga (valencia)
(iii) dit > digués, diguí > dic.
digui
(i v) baga! > begaés, begiií> b¿c,
begui

Tot i que aquesta jerarquía
dona compre de lamajoriade verbs
velaritzats, hi ha encara algunes
exepcions difícilment sistematitzables que, en la major part de
casos teñen a veure amb verbs que
posseeixen formes supletives, Concreíament, el verb haverque velarítza toles les furiñes excepte les
de present (he/haig, hagi pero hagut\ hagués, hagut), el verb valer
que velaritza normativament totes
les formes excepte la primera persona del present d'índicatiu {vull
pero vulgui, volguí, volgués, volgut), i el verb ser (que té un participi analógic velaritzat, sigut, juntament amb el normatiu no velaritzat, estai).
(20) Per tal de constatar millor les diferencies morfosintac-
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volguerá). Es, dones, a partir d'aquest moment quan la velar es pogué generalitzar en
els dos sistemes i, sobretot, quan es produí un procés de reanalisi que atorga un valor
unitari ais dos tipus de velars originaris: el valor d'increment o d'extensió del radical,
aixo es, el de marcador d'una classe verbal amb una distribució categorial delimitada
i predictible. Peí que fa al procés concret de reanalisi, és interessant constatar que seguí
una direcció diferent en cadascun deis dos sistemes. En el sistema de present, la
reanalisi convertí en extensió la consonant final d'un deis aMomorfs del radical:
(15)

Flex

Flex

En el sistema de perfet, d'altra banda, la reanalisi s'associá necessáriament amb la
conversió deis pretérits perfets forts en febles. Com s'indica en (16), l'afix/-í-/ assumí
la funció de marcador de temps i aspecte i, paral-lelament, l'antic afix aspectual es
convertí en extensió i ocupa una posició estructural mes baixa.
(16)

Fíex

tiques entre les dues formes, hem
adoptat unes representacions mes
abslractes que no les utilitzades
fins ara; cojicrelament, hem utilitzat el símbol "0" per assenyalar el
fet que la forma verbal conjugada
nopossecixunmorf independent i
fonéticament realitzat per a una
determinada categoría morfosintactica.
(21) Aquesta proximitat formal resultava especialment greu
en els verbs que originariament
tenicn formes velars en tots dos
sistemes (coure, estrényer, pianyer, etc.), ja que en aquests casos
es produ'ia una enutjosa homofonia entre la primera persona del
present d' indicatiu i la primera i la
tercera del pretétit peif et, totes tres
amb velar final {coc, estrene,
plañe).

Flex

3.3 LA ICÜNICITAT I L'ESTRUCTURACIÓ DE LA CLASSE DELS VERBS VELARITZATS

El tercer i últim factor que analitzarem está relacionat amb la tendencia a organitzar
de manera icónica i composicional els paradigmes flexius. Pcl que fa a aquesta
tendencia, és interessant constatar que els canvis analógics que estem considerant
dotaren la classe dels verbs velaritzats de dues marques formáis diferents: l'extensió
velar, d'una banda, i els afixos flexius, de l'altra. Partint de la presencia o de l'abséncia
d'aqüestes dues marques formáis, la classe de verbs velaritzats assolí un sistema
d'oposicions formáis ben definit, en el qual les formes mes básiques o simples son
aquelles que presenten meny s marques formáis i, per contra, les formes mes complexes
o derivades son aquelles que compten tant amb l'extensió velar com amb algún afix
flexiu. Esquemáticament:
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(17)

formes amb extensió velar
formes amb afix
beguí...;
begui...;
begués...;
begut.

flexiu
bec

formes amb afix flexiu
beus;
bevem, beveu;
bevia...;
beuré...;
beuria...;
beure;
bevent.

beu

Com s'indica en aquest esquema, la consonant velar tota sola permet establir una
clara oposició entre la primera i la tercera persona del present d'indicatiu: la primera
(la mes marcada semánticament) es construeix amb l'extensió velar i la tercera (la
menys marcada) sense l'extensió. Aquesta oposició és máximament icónica i
composicional en verbs com ara moldre o preñare i, en alguns dialectes, correr, on la
primera persona s'obté afegint el segment velar a la forma de tercera persona:
(18)

a. /mol + g/-» [málk]
b. /prén + g/ —> [prérj]
c. /kórr(e) + g/ -» [kórrek]

En la resta de verbs de la subconjugació, la consonant velar de la primera persona
alterna amb una altra consonant (conec vs. coneix, per exemple) o amb la semiconsonant velar (bec vs. beu). Notem, pero, que l'oposició continua sent icónica, malgrat que
ara no s'estableix mitjancant l'addició d'un segment sino miljancant la presencia o
l'abséncia de determinats trets fonétics en el segment final:
(19)

[+consonant,+velar] vs. {í-consonant] / [- velar] (
primera pers. pres. ind.
tercera pers. pres. ind.

En aquests casos, la primera persona es caracteritza peí fet de teñir un segment final
definit mitjan$ant la presencia deis trets consonátic i velar, enfront de la tercera persona,
que s'hi diferencia per l'abséncia d'un d'aquests dos trets:
(20)

a. [+consonant, +vclar] vs. [-consonant]: [bék] vs. [béw]
b. [+consonant, +velar] vs. [- velar]: [kunék] vs. [kunéf]

Un sistema d'oposicions paral-leí al que s'estableix entre la primera i la tercera
persona del present d'indicatiu es retroba en la resta de formes derivades del paradigma.
Totes aqüestes formes son derivades d'una de Jes dues anteriors peí fet que es
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construeixen afegint determináis afixos flexius bé a la forma de la primera persona, bé
a la de la tercera persona. La selecció de 1' una o de 1' altra també reprodueix parcialment
diferencies de marcatgc semántic, ja que, com ha assenyalat explícitament Wheeler
(1993b: 196), les formes que seleccionen la consonant velar es caracterilzen per
pertányer a categorics morfosintáctiques marcades: el subjuntiu (marcat modalment
respecte a l'indicatiu), el pretérit perfet (marcat temporalment respecte al present i el
futur), i en molts casos els participis (marcats aspectualment respecte ais infinitius).
Es indubtable que aquesta estructuració icónica de les categories morfosintáctiques
contribuí, en bona mida, a la rápida generalització analógica de la velar en els dos
sistemes en qué apareixia origináriament de manera separada. Juntament amb aquesta
motivació clarament optimitzadora del paradigma flexiu, i amb les que s'han delimitat
en els dos epígrafs anteriors, n'hi ha d'altres de mes puntuáis, que analitzarem en els
epígrafs següents en delimitar la velarització analógica en cadascun deis dos sistemes.

4. ELS CANVIS ANALÓGICS EN EL SISTEMA DE PRESENT
Peí que fa ais canvis analógics produi'ts en el sistema de present, es poden diferenciar tres grans grups de verbs: (i) els verbs que posseien al-lomorfs de radical acabats
en consonant palatal o sibilant alveolar en el sistema de present; (ii) els verbs amb
problemes d'homofonia entre la primera i la tercera persones del present d'indicatiu,
i (iii) els verbs amb formes de subjuntiu amb hiat.
4.1 LA VELAR COM A SIGNE DE DESPALATALITZACIÓ

En primer Uoc, cal delimitar un grup de verbs que, a causa de l'evolució fonética
regular, presentaven un sistema bastant complex de variants en el segment final del
radical; un sistema, concretament, on la consonant velar deis antics temps perfectius (e.
g. 21) alterna va amb una consonant palatal o sibilant alveolar (per efecte de la iod) en
la primera persona del present d'indicatiu i en el present de subjuntiu (e. g. 22), i amb
una altra consonant o semiconsonant en la resta de formes (e. g. 23).
(21)

a. VALUÓ vale, VALUISSEM> valgués...
b. POTUI > poc, POTUISSEM > pogués...
c. DEBUI> dec, DEBUISSEM > degués...

d. PLACUI > plac, PLACUISSEM > plagues...
(22)

a.
b.
c.
d.

VALGO > valí, VAI.F.AM> valla...
*POSSIO > puix, *POSSIAM > puixa...
DEBBO > deig, DEBEAM > deja...
PLACEO > plac, PLACEAM > placa...
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(23)

a.

VALES > vals, VALET > val,..

b.

POTES > pOtS, POTET > p o t . . .

c.

DEBES > deus, DEBET>deU...

d.

PLACES > p l a u s , PLACET>plaU...

Una menció especial dins aquest grup de verbs requereixen els verbs venir i teñir,
que ja des del priméis textos catalans presenten un aMomorf amb velar analógica {tinc,
vine) en el sistema de present i no 1'al-lomorf amb palatal que haurien de teñir d'acord
amb una evolució fonética regular (TENEO > *tiny, VENIO > *viny).
En la majoria de gramátiques históriques catalanes, el procés de velarització
analógica experimentat per tots aquests verbs s'explica fonamentalment com a conseqüéncia de l'analogia exercida pels verbs amb velar etimológica: la velarització de
deure, poder i plaure respondria, així, a l'analogia exercida per dir, dur, coure, etc.; la
de venir, teñir, valer i doldre a 1'exercida perplányer, estrényer, etc. Deixant de banda
els verbs que funcionaren com a base del canvi analógic, cal remarcar el fet que la
velarització tingué un claríssim efecte optimitzador almenys en tres aspectes. Dos
d'aquests aspectes ja els hem analitzats mes amunt; concretament el fet que la
velarització introduí un grau mes alt d'estabilitat i de regularitat en generalitzar la velar
del perfet en el sistema de present, i el fet que en alguns casos atorga un carácter mes
icónic a l'oposició entre la primera i la tercera persona del present d'indicatiu (vale
enfront de val, per exemple).
A mes d'aquests factors, cal tenir-ne en compte un altre de mes específic d'aquest
grup de verbs. Ens referim al fet que la velarització analógica també introduí un major
grau d'uniformitat i de sistematicitat interparadigmática i permeté atorgar un tractament mes unitari ais diferents al-lomorfs del radical que aquests verbs presentaven en
la primera persona del present d'indicatiu i en el present de subjuntiu. Comptat i
debatut, la velar es convertí en un claríssim signe de despalatalització (i en menor mida
d' elisio de la sibilant alveolar) i substituí tota una serie de variants consonántiques en
el final del radical per una de sola basada en la velar obstruent:
(24)

Uniformitat interparadigmática:
/-ji-, -A-, -J"-, -3-, -s-/ > /-(cons.) + g-/

La tendencia uniformadora no presenta, tanmateix, la mateixa cronología ni la
mateixa intensitat en tots els casos. Aqüestes diferencies es poden explicar fácilment
si tenim en compte les formes de pretérit perfet de cadascun d'aquests verbs. La velarització primerenca de teñir i venir, per exemple, es degué segurament a l'estranyesa,
dins la conjugació verbal catalana, d'una oposició basada en el carácter palatal o no de
la nasal del radical (*tiny i *viny enfront de ten i ven), pero també al fet que les diferencies vocáliques en el radical permetien establir una certa oposició entre la primera
persona del present d'indicatiu i la primera i la tercera persona del pretérit perfet:22
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(22) La situació, pero, no
sempre és tan clara: la primera
persona del present d'indicatiu té
de vegades la forma vénc i la primera persona del pretérit perfet, la
forma vine.
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(25)

a. *viny > vine (present) vs. vene (pretérit)
b. *tiny > tinc (present) vs. teñe (pretérit)

En verbs com ara deure, valdré oplaure, per contra, la velarització es veié frenada
peí fet que provoca va una homo lonja entre la primera persona del present i la primera
i la tercera persona del pretérit perfet. La velarització, per tant, únicament es pogué
produir a partir del segle xiv, aixó és, a partir del moment en qué els perfets Ibrts velars
comencaren a convertir-se en febles:
(26)

(23) Sino formes amb semiconsonant {fiu, víu ) o formes febles lana).
(24) Peralaprimerapersona
del present d'indicatiu del verb
fef, per exemple, en el treball
d'Alcover & Molí (1929-32: V,
35-36), es documenten a mes de
formes despalatalilzades del típus
fai ífau, formes velaritzades com
ara /fájk, fák, fek, fásk/ i formes
híbrides com ara /fáfk/.
(25) També está relacionada, evidentment, amb el principi
de congruencia del sistema: aqüestes formes no son congruents amb
el carácter distintiu que té la categoría de persona en el sistema verbal cátala ni amb el fet que el sincretisme entre la primera i la tercera persona és general en el subjuntiu i en els temps relatius d'indicatiu pero no en els temps absoluts
d'aquest mode. Sobre [es propietats estructuráis que defineixen el
sistema verbal cátala, vid. Wheeler
(1993b: 180-183);sobreclsincretisme en el subjuntiu i en els temps
relatiu, vid. la nota següent. La
relació entre les formes velaritzades i la primera persona també és
analitzada per Calvo en l'article
d'aquest volum.

a. valí > vale (present) vs. vale > valguí (pretérit)
b. deig > dec (present) vs. dec > deguí (pretérit)
e. plac > plac (present) vs. plac > plaguí (pretérit)

Finalment. algunes de les excepcions del procés de despalatalització i de pérdua de
la sibilant alveolar es relacionen també amb el sistema de perfet. Aquest és el cas deis
verbs/er, veure i anar, que no tenien perfets forts velaritzats23 i que han mantingut en
cátala estandard les formes palatals o alveolars origináries:/cH',¡>,/a«... en el verb/er;
veíg, vegi... en el verb veure, i vaig, vagi... en el verb anar. Tot i amb aixó, la tendencia
despalatalitzadora i uniformadora fou i continua sent molt forta, com demostren els
abundants exemples dialectals de velarització de tots els verbs anteriors.24
4. 2 LA VELAR I LA CATEGORÍA DK PERSONA

4.2.1 Els canvis analdgics generáis
Un segon grup de verbs que segueixen uns models de velarització similars a
Panterior está constituít per creure, moldre, prendre o vendré. Alguns d'aquests verbs
presentaven formes velars en el sistema de perfet medieval {cree, cregués; mole,
molgués), pero d'altres mantenien les formes sigmátiques etimológiques (pres,preses)
o tenien formes febles regulars {vené, venes). La velarització, consegüentment, no pot
ser explicada únicament com una generalització de la velar dins d'un delerminat
paradigma. A mes d'aquest factor, cal teñir en compte un altre factor relacionat amb el
principi de transparencia i, concretament, amb l'homonímia que aquests verbs presentaven en cátala medieval entre la primera i la tercera persona del present d'indicatiu a
causa de l'evolució fonética regular:25
(27)

CREDO > creu
CRBDIT > creu

MOLO > mol
MOLIT > mol

PRENDO > pren
PRENDIT > pren

Aquest tipus d'homonímies de persona resulten especialmcnt enutjoses en aquelles
Uengües que, com el cátala, poden teñir un subjecte nul. Tenint en compte aquest fet,
resulta del tot previsible que el cátala presentí una rica morfología verbal i tendeixi a
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mantenir ben diferenciades les persones verbals.26 La generalització de Tafix -o com
a marca de primera persona del present d'indicatiu és un ciar exemple d'aquesta
necessitat; la velarització analógica deis verbs que estem considerant, n'és un altre. La
importancia d'aquest procediment analógic es pot constatar tant en el carácter primerene del procés (comenca a documentar-se al segle xui) com en les escasses excepcions
de la velarització, que es redueixen ais verbs que tenien un radical acabat en un grup
de consonants o en una consonant oclusiva (perdre, rebré) i que, per tant, no admetien
fácilment l'adjunció de l'increment velar (cfr. Gulsoy 1987: 45).
4.2.2 Els canvis analdgics dialectals
En la majoria deis dialectes 1'homonímia d' aquests verbs, a 1' igual que la deis verbs
de la tercera conjugado pura (dormir, cosir), es resolgué amb la generalització de 1' afix
-o, propi origináriament deis verbs de la primera conjugació (perdo, rebo, dormo,
cuso). Malgrat les dificultats assenyalades, alguns deis dialectes on no es generalitza
aquest afix recorregueren novament a la velarització per marcar la primera persona i
resoldre, així, l'homofonia.27 La velarització, concretament, és molt general en valencia, tant en verbs de la segona conjugació (perc) corn en els de la tercera conjugació pura
(dore, sene, cuse, etc.).28 La velarització també es retroba, tot i que no amb tanta
intensitat, a Eivissa i, en menor mida, a Mallorca, on les formes amb velar analógica
(bulle, cullc, cuse, dome, munye, more i teme) es documenten juntament amb les formes
etimológiques no velaritzades (cfr. Alcover & Molí 1929-32; Wheeler 1986: 3-4).29
En aquests dialectes, la necessitat de diferenciar la categoría de persona resultava
tan important que la velarització es produí a pesar que provocava alguns efectes
morfológics i fonológícs ben poc "naturals". Notem, en aquests sentit, que la velarització exigí, en uns casos, la pérdua de la consonant final del radical i de la regularitat
paradigmática iperd > perc, dorrn > dore) i origina, en unes altres, combinacions
consonántiques de velar i palatal totalment anómales en el cátala general (bulle, munye,
per exemple).30
4.2.3 La velar com a afix de persona
La forta identificació establerta entre la velar obstruent i la primera persona del
present d'indicatiu no es redueix, pero, a les varietats dialectals esmentades suara.
Aquesta forta relació, es pot observar igualment en un altre fenomen dialectal. Ens
referim, concretament, a les formes híbrides del tipus [-uk], [-ik] i [-ek], en les quals la
velar es combina amb els afíxos vocálics de primera persona, aixó és, amb la [-u] del
cátala oriental, amb la [-i] del rossellonés i amb la [-e] de la primera conjugació del
valencia:
(28)

a. [-uk]: cántoc, pérdoc, cusoc, bulloc (i bulléixoc)
b. [-ik]: cántic, pérdic, cúsic, búllic (i bulléixic)
c. [-ek]: cantee
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(26) La necessitat de mantenir diferenciades les persones verbals no te La mateixa importancia
en tots els temps ni modes, com
demostra el fet que rtiomofonia
entre la primera i la tercera persona s'hagi rnantingut sense problemes en la major part de dialectes
catalans en el mode subjuntiu i en
els temps rclatius d'indicatiu. Per
explicar fets com aquests, podem
recorrer al "principi de sincretisme" formulatper Wheeler (1993a:
108), segons el qual "el sincietismed'una categoría morfosintáctica
es veu atavorit en contexts on aquesta categoría s'associa amb unaaltra
de semánticament marcada pero
no en contexts on s'associa amb
categories no marcades". L' bomofonia, des d'aquesta perspectiva,
es pot mantenir en el subjuntiu (les
formes marcades respecte a I' indicatiu, peí que fa a l'oposició modal) i en els temps relatius d'indicatiu (el subsistema marcat respecte a les formes absolutes, peí
que fa a l'oposició temporal) pero
no en el present d'indicatiu.
(27) Aquest, pero, nn és
l'únic recurs utilitzat per resoldre
aquest tipus d' homofoníes. Juntament amb el procediment intern de
la velarització, en valencia coMoquial és bastant frcqiient el recurs
extern (per influencia del castellá)
del canvi de conjugació. El verb
rebre, per exemple, es converteix
en recibir i, conjugat segons el
model íncoatiu, diferencia recibisc
(primera persona) de recibix (tercera persona).
(28) Aquest nou procés de
velarització, documental ja en el
segle xvn, és molt general al XVHI.
Al diccionari de monosíl-labs de
Caries Ros publicat el 1770, per
exemple, s'hi recullen les formes
velaritzades següents: tinych,
cusch, dorch, fenych,
fuixch,
funych-, fríxch, grunych, junych,
nixch,punych,tinych,tixch,tullch
i tusch (cfr. Casanova 1990-91:
141-143). Per a un estudi detallat
de la velarització en valencia vid.
Wheeler (1984).
(29) Potserlarelaciótradicionaí existen! entre el País Valen-
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Les formes de (28 a i b) apareixen documentades per Aleo ver & Molí (1929-32) en
diverses localitats del nord-est del Principal.. Les formes (28c) no s'hi documenten, pero
son vives en diverses localitats septentrionals i meridionals del País Valencia, sobretot
entre els parlants mes joves. En tots tres casos, les formes híbrides es justifiquen a partir
del principi d'uniformitat i transparencia, i concretament a partir de l'intent de reduir
dues formes sinónimes que presenten distribució complementaria (la desinencia vocálica i la consonant velar) en una de sola, general per a totes les conjugacions, en la qual
la presencia de la vocal está condicionada per factors léxics: [-(u)k], [-(i)k] o [(-e)k].31
4.3 LA VELAR I EL MODE SUBJUNTIU

4.3.1 Els canvis analógics generáis

ciá i Eivissa pot explicar el fel que
ta velarització sigui mes forta en el
cas d'aquesta illa.
(30) Cal teñir en compte, de
mes a mes, que la velarització no
sois resol el problema de l'homofonia sino que també inicia un procos de substitució de dues subconjugacions regulars pero molt deficitaries (la segona conjugado regular i la tercera conjugado pura)
per una altra que presenta la irregularitat de l'extensió velar pero
que compla amb un nombre important de verbs i resulla, per tant,
molt mes estable. Aqüestes dues
conjugacions, d'altra banda, ja
s'assemblen en les formes atemátiques del present (bulls, etc. com
vois, etc), cosa que, com ha assenyalat Wheeler (1984:415), segurament afavorí la difusió de la velar en els verbs de la tercera conjugado.
(31) Concretamentperiapertinenca a una determinada conjugado. Les vocals u i /, per exemple, apareixen en tots els verbs
excepte en els que teñen una velar
en cátala general; la e, d'allra banda, s' usa en els verbs de la primera
conjugado.
(32) Per a un cstudi detallat
d'aquesttema.vitf. Gulsoy (1976).

Un tercer grup de verbs amb velar analógica en el sistema de present está constituit
pels verbs ser i estar. Com en els casos anteriors, la velar no es pot explicar únicament
a partir de l'analogia exercida pels temps de perfet, ja que el verb estar sí que presenta
formes de perfet velaritzades (esticlestec) pero no el verb ser que té un perfet fort amb
-i (fui). Com assenyalen la majoria de les gramátiques históriques catalanes, en aquest
cas la velarització s' ha de relacionar fonamentalment amb el s problemes morfofonológics
de les formes medievals de present de subjuntiu, on l'afix de subjuntiu -a era precedit
per la vocal i del radical: sia (< *SIAM), estia (< *STTAM). Efectivament, en aquests casos
la velarització permeté eliminar el hiat i atorgar a Pestructura sil-lábica una forma mes
canónica:
(29)

a. si.a > si.ga
b. es.ti.a > es.ti.ga

4.3.2 Els canvis analógics dialectals
Juntament amb aqüestes velaritzacions generáis de tot el cátala, n' hi ha d' altres amb
un carácter mes restringit. Ens referim a formes com ara córrega i obriga o cápiga
(< capia) i sápiga (< sápia). Les dues primeres, apareixen en la llengua antiga, i a mes
de ser les formes generáis en valencia, es documenten en diverses localitats del cátala
nord-occidental i de Mallorca i Eivissa. Les formes cápiga i sápiga, de formació mes
recent, son própies del cátala oriental i es documenten també en moltes localitats del
nord-occidental.32
La formació deis subjuntius velaritzats deis verbs obrir i correr és paral-lela a la de
ser i estar (cfr. Gulsoy 1976: § 3.4.) i permet evitar el hiat de les dues vocals (*CURRIAT
> carrea > córrega; óbria > obriga). Per a les formes velaritzades de caber i saber,
generalment es proposa una explicació semblant, malgrat que, com asscnyala Gulsoy
(1976: § 6.2), segurament tcnien un esquema accentual diferent en el moment de la
velarització i el grup -ia s'hi devia pronunciar segurament com a diftong. Partint
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d' aquests fets, Gulsoy proposa una formado diferent basada en r analogía exercida per
la quarta i la cinquena persones de verbs del tipus creguem o estiguem. La velarització
comencaria, per tant, per aqüestes persones, que sí presenten hiat (sapiem > sapiguem,
sapieu > sapigueuX i s'estendria posteriorment a la resta de formes del present de
subjuntiu.
4.3.3 La velar com a afix de mode
Siguí com siguí, alio que resulta realment interessant de remarcar es el fet que de
manera semblant a com alguns dialectes i parlars utilitzcn 1' increment velar per resoldre
determináis problemes relacionáis amb la categoría de persona, d'altres dialectes han
utilitzat aquest mateix increment per fer mes transparent i uniforme la morfología del
present de subjuntiu i, concretamente per marcar formalment el present de subjuntiu (la
categoría marcada en Toposició modal) i mantenir-lo perfeetament diferenciar del
present d'indicatiu.33 Aquesta és la situado de les formes de subjuntiu amb /-ig-/ de
(30), que Alcover & Molí (1929-32) documenten en moltes localitats de Mallorca i
Eivissa, juntament, de vegades, amb altres solucions {canti canti, perexemple).
(30)

cantiga, corriga, séntiga

A partir de formes com ara estiga, sápiga, etc., la vocal final del radical i 1' extensió
velar es reanalitzen com a marca de subjuntiu (e. g. 31) i es generalitzen posterioment
a tols els verbs.
b.

(31)

Fíex

Una situado paral-lela a la del balear documenten Alcover & Molí (1929-32) en la
localitat Heidataria de Pont de Suert, ara amb /-eg-/en la primera i la segona conjugado
i arrib /-ig-/ en la tercera:
(32)

cántega, córrega, séntiga

Tot i amb aixo, alio mes habitual en les localitats del dialecte nord-occidental on es
documenten formes de subjuntiu velaritzades és que aqüestes només apareguin en la
segona conjugado (amb -ig- o amb -eg~ corriga^ córrega) i en la tercera.
En els cxemples de (31) i de (32) no s'ha fet cap referencia ais verbs incoatíus de
la tercera conjugado» per tal com presenten unes clares peculiaritats: en aquests verbs,
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(33) Remarquem, en aquest
sentit, que les formes de subjuntiu
del cátala medieval es earacteiitzaven per teñir fortes anomalies
morfológiques:
i. Eí presen* <¿e subjuntiu deJs
verbs delaprimeraconjugaciópresentava, respecte al present & indicau'u, formes contraicóniejues en
la segona i la tercera persones (els
subjuntms cants i cant enfront deis
indicarais cantes i canta), i formes
homofones en la primera i la sise na {cant i canten).
ii.L'homofonia deis verbs de
¡a primera conjugació encara,
s'agreujá mes en el cátala peninsular amb la generalització de la -e.
í te/encarsía orienfal) de rsforcament durant els segles xiv i xv, ja
que per aquesta rao s'igualen les
persones primera (cante), segona
(cantes) i sisera (canten), a mes de
la tercera en el caíala oriental
(cant[a\) i en el nord-occidental
(c/mte).
iii. El subjuntiu, finalment,
no posse'ía una morfología regular, ja que íes marques 0 í -e de h
primera conjugació contrastaven
amb la marca -a (-e en determináis
coíUexls fonológica) de la segona i
la tercera conjugació (perda,
dorma).

Analogía i canvi morfológic

la velar no s'ha generalitzat en les persones de subjuntiu que posseeixen l'cxtensió
incoativa (parteixi/partesca, per exemple),34 pero sí en la quarta i la cinquena, que no
teñen aquesta extensió (partim > partiguem, partiu > partigiieú). La velarització
d' aqüestes persones pot haver estat afavorida, evidentment, peí fet que evitava
rhomofonia entre les formes d'indicatiu (sense velar) i les de subjuntiu (amb velar) en
uns verbs que, com els velaritzats, també teñen extensió. Juntament amb aquest fet, cal
teñir en compte també que la velarització atorgava mes uniformitat a les formes del
present de subjuntiu, puix que climinava l'estrany desnivellament sil-lábic que sois
aquests verbs presentaven entre la quarta i la cinquena persona (amb dues sil-labes) i
la resta de persones (amb tres).

5. ELS CANVIS ANALOGICS EN EL SISTEMA DE PERFET
5.1 L A DESAPARICIÓ DE LES FORMES VKI.ARS FORTES

El pretérit perfet i, en general, totes les formes derivades deis temps perfectius
llatins tenien un grau molt baix de "naturalitat" morfológica en cátala medieval.
Centrant-nos únicament en els aspectes que son pertinents per al tema que estem
analitzant i reprenent alguna de les idees tractades mes amunt, es poden assenyalar els
problemes morfológics següents:

(34) Alcover A Molí (192932: IV, 83) sois documenten formes del tipus partéixquiga a la
Vi]a d'Eivissa juntament, pero,
amb paneixea i parteixqui.
(35) Tenienunperfetfortsigmaric alguns verbs amb infiniLiu
acabat en -ure {dos) i en -mire
(pres), el verb metre i els seus
derivats (admés), i els verbs dir i
dur (dix, dux). D'altra banda, teñen perfet amb -i els verbs ser
(fuí),fer (fin) í veure (viu).

i. Les diferents conjugacions eren molt poc uniformes, puix que a mes de la
distinció entre perfets febles (canta,perdé, sentí) i perfets forts, aquests darrers
se subclassificaven segons que fossin velars (hac, dec), sigmátics (dos, pres,
dix) o amb -i (fui,fiu, viu).35
ii. En els perfets forts velars i sigmátics, la consonant que origináriament marcava
les formes perfecti ves deixá de ser semánticament transparent en el moment en
qué els antics plusquamperfets llatins es convertiren en temps imperfectius
(concretament, en imperfel de subjuntiu -begués, preses- i en condicional
-beguera, presera-).
iii. En els perfets forts velars i sigmátics, de mes a mes, es produia una enutjosa
homonímia entre la primera i la tercera persona (hac, dix, pres).
iv. La primera i la tercera persona deis perfets velars eren semblants formalment
a la primera persona del present d'indicatiu de verbs com ara dir o dur (hac i
bec, perfets, enfront de dir i duc, presents). En alguns verbs, fins i tot, es produia
una homofonia entre tots dos temps (coc, estrene).
Peí que fa ais verbs amb perfets forts velars, la majoria deis problemes assenyalats
es resolgueren en convertir en febles les formes origináriament fortes. Efectivament,
aquest canvi analógic produí els efectes següents:
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i. Introduí una major uniformitat en la conjugació d'aquests verbs en eliminar la
irregularitat accentual i flexi va que existia en el condicional (hagra > haguera)
i en la primera, la tercera i la sisena persona del pretérit perfet (hac > haguí, hac
> hagué, hagren > hagueren).
ii. Resolgué l'homofonia existent entre la primera i la tercera persona del pretérit
perfet (haguí vs. hagué).
iii. Elimina l'homofonia que alguns verbs presentaven entre el present i el perfet
i atorgá un carácter mes icónic a les formes velaritzades d'aquests temps (bec,
present, enfront de beguí, perfet).
5.2 LA VELARITZACIÓ ANALÓGICA EN EL SISTEMA DE PERFET

Peí que fa ais processos de velarització analógica del sistema de perfet, les causes
principáis del canvi ja han estat asseny alades mes ainunt: la velar del sistema de present
es gencralitza en el sistema de perfet perqué aquest canvi atorga mes estabilitat a les.
classes flexives i permet reinterpretar d'una manera mes ¡cónica l'oposició entre el
present i el perfet (dic vs. dix es converteix en dic vs. diguf). Juntament amb aqüestes
raons de carácter general, cal teñir en compte que la velarització es veié també afavorida
peí fet que contribuí a atorgar una major uniformitat a la conjugació deis sistemes
perfectius puix que, amb l'excepció deis participis, substituí les formes sigmátiques
etimológiques per les formes velars mes generáis, en el moment en qué la consonant
sibilant (/JV o /z/) deixá de ser un afix semánticament pertinent:36
(33)

a. dix> diguí...; dixés>digués... ; dixera>diguera...37
b. dos > cloguí...; closés > clogués... ; closera > cloguera...

Deixant de banda aquests casos de perfets sigmátics irregulars, cal afegir que la
tendencia a generalitzar en el sistema de perfet la velar del present és tan forta que fins
i tot s'ha produ'it en aquells casos on el sistema de perfet está integrat per formes
regulare. En el cas del verb vendré, per exemple, les formes velars (yenguí, vengues)
han desplacat les formes regulare (vené, venes) primer en el cátala peninsular i, mes
recentment, en el balear. Uns canvis semblants trobem en el verb escriure, que en la
major part del cátala col-loquial presenta formes velaritzades (escriguí, escrigués) en
lloc de les regulare propugnades per la normativa (escriví, escrivís).
Uns procediments semblants es poden constatar també en els verbs que han
introdu'ít dialcctalment la consonant velar en el sistema de present (vid. § 4.2.2.). En el
dialecte valencia, per exemple, a partir de la forma velaritzada cuse, la velar es generalitza primer en el present de subjuntiu i tot seguit tendeix també a utilitzar-se en el pretérit perfet i en l'imperfet de subjuntiu. Heus aquí, dones, el procés d'extensió analógica:
(34)

(cus >) cuse —> (cusa >) cusga —> (cosís >) cusgués, (cosí >) cusguí
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(36) Les formes sigmátiques,
pero, foren reemplazarles per formes rcgulars en aquells casos en
qué els verbs no presentaven formes velars en el sistema de present
{admes > admetí, per exemple).
(37) Ales Regles d'esquivar
vocables, de darreries del xv, encara es condemna explícitament
l'ús de diguí en lloc de dix. Les
formes fortes amb palatal, d'altra
banda, encara es mantenen, segurament per tradició eclesiática
cultista, en textos legáis del segle
xvii (cfr. Martí 1994: 186).

Analogía i canvi morfoldgic

En els dialectes on s'ha velaritzat el present de subjuntiu deis verbs saber, caber,
córreri obrir, el resultat és semblanl i, col loquialment, la velar és molt freqüenl en totes
les antigües formes perfectives. Un darrer exemple d'aquesta extensió, el trobem en els
dialectes on els verbs de la tercera conjugado teñen formes de subjuntiu amb /-ig-/.
També en aquests casos, l'afix /-ig-/ s'ha generalitzat amb bastant freqüéncia en l'antic
sistema perfectiu i ha desplacat el segment l-í-l en l'impefet de subjuntiu (cosí? >
cosigués, partís > partigués, per exemple) i en el pretérit perfet deis parlars que encara
mantenen aquest temps (cosí > cusigué, documental a Eivissa per Alcover & Molí
1929-32: IV).
Totes aqüestes generalitzacions del segment velar, ja ho hem dit mes amunt,
s'expliquen per una tendencia regularitzadora deis paradigmes i, concretament, per la
tendencia a estructurar les classes flexives a partir de sistemes implicatius generáis
segons els quals la presencia de la consonant velar en unes determinades formes (en les
formes del sistema de present, concretament) implica 1' ús d'aquesta consonant en totes
les altres formes que, de manera regular, també teñen formes velaritzades. Aquest tipus
de relacions implicatives aporten una major estabilitat a les classes flexives i afavoreixen la memorització de determinades peculiaritats morfológiques en convertir-Íes en
sistemátiques i recursives.

7. LA VELAR I LA VOCAL TEMÁTICA

(38) De les formes que estem considerant, presenten lt¡ en
cátala central i en rossellonés, la
quarta i la cinquena persona del
present d'indicatiu, del present de
subjuntiu i de 1'imperatiu, i l'infinitiu. Aqüestes mateixes formes
teñen /á/ en balear.

En els epígrafs anteriors ens hem ocupat deis processos de velarització esdevinguts
en el sistema de present o en el sistema de perfet de verbs que origináriament
presentaven uns resultáis diferents. A mes d'aquests canvis analógics, un estudi sobre
la classe de verbs amb velar no pot deixar d' analitzar la tendencia bastant generalitzada
en el cátala col-loquial a estendre la velarització a una serie de categories
morfosintáctiques diferents de les analitzades fins ara. Ens referim, concretament, a
l'ús de la velaren el gerundi (beguentpéi normatiu bevent), en 1'imperatiu de cinquena
persona (begueu peí normatiu beveú) i, en menor mida, en la quarta i la cinquena
persona del present d'indicatiu (beguem i begueu pels normatius bevem i beveú) i en
alguns infinitius (capiguer, calguer, valguer, poguer pels normatius caber, caler,
valer, poder).
Com ha assenyalat explícitament Wheeler (1993b: 196), aqüestes velaritzacions
están motivades per l'estreta relació establerta entre la consonant velar i la vocal
temática (sia la lél del cátala occidental, la lél i la lél del cátala central i del rossellonés,
o la lél i la /sí del balear).38 Efectivament: la vocal temática i la consonant velar son
elements molt próxims tant des d'un punt de vista funcional (tots dos son marcadors de
classe verbal) com des d'un punt de vista distribucional (la vocal temática apareix
precedida de la velar en la major part de contexts). És, dones, aquesta proximitat la que
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justifica la tendencia a atorgar un tractament sistemátic i uniforme ais dos elements i
a generalitzar la velar en els escassos contexts on sois apareixia la vocal temática.39
La velarització no té, pero, la mateixa intensitat ni la mateixa extensió geográfica
en tots cls contexts. Comptat i debatut, és bastant general en el gerundi i en la cinquena
persona de 1' imperatiu, pero lé un carácter mes restringit i/o dialectal en els altres casos.
D'acord amb les dades d'Alcover & Molí (1929-32), la velarització de l'infinitiu és
prácticament desconeguda al País Valencia; la de la quarta i la cinquena persona del
present d'indicatiu varia molt segons el tipus de verb i és bastant reduída en el cátala
oriental i sobretot en el balear.
Aqüestes diferencies cal atribuir-Íes al fet que la velarització s'ha vist afavorida o
frenada peí carácter marcat o no marcat de la categoría morfosintáctica. Dins el mode
nominal, per exemple, el carácter marcat del gerundi i del participi respecte a 1' infinitiu
segurament ha potenciat la velarització del primer enfront de la del darrer. En
l'imperatiu, d' altra banda, la velarització de la cinquena persona ha contribu'it a establir
una clara oposició entre la segona persona, no marcada i sense velar (beu), i la quarta
i la cinquena, marcades i amb velar (beguem i begueu).
La situació és una mica mes complexa amb les persones quarta i cinquena del
present d'indicatiu, on provoca un sincretisme entre l'indicatiu i el subjuntiu. Nolem
que si la velarització s'hi ha pogut vcurc afavorida peí sincretisme entre el present
d'indicatiu i el de subjuntiu que aqüestes persones presenten en totes les altres
conjugacions, també és cert que s'hi ha vist necessáriament frenada peí carácter no
marcat de l'indicatiu i per l'oposició clarament icónica establerta entre les formes
d'indicatiu (sense velar) i les de subjuntiu (amb velar). En aqüestes persones, d'altra
banda, la velarització no té la mateixa intensitat en tots els verbs. La velarització és
relativament important en verbs com ara dir, coure, creure, caure, etc. on la velar
assumeix una fundó clarament antihiática i atorga a l'estructura sillábica una forma
mes canónica:40
(35)

diem > diguem; creiem / creem > creguem

La velarització, pero, és mes restringida en els verbs on la velar ha de substituir la
consonant obstruent final del radical (e. g. 36a) i és escassíssima en els verbs amb un
radical acabat en sonant on la velar s'hauria d'afcgir a aquest radical (e. g. 36b).
(36)

a. bevem > beguem
b. molem > molguem

En aquests darrers casos, l'oposició entre indicatiu i subjuntiu és máximament
icónica i aquest fet atorga una forta estabilitat a les formes d' indicatiu no velaritzades.
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(39) Notem, d'altra banda,
que l'associació entre la vocal temática i la velar és tan torta que en
les velaritzacions dialectals deis
verbs de la tercera conjugado la
inscrció de la velar implica necessáriament el canvi de la vocal ¡íl
propia d'aquests verbs, per la vocal /él: cosires, per exemple, pot
esdevenir cusigueres en eivissenc
i cusgueres en valencia, pero no
mai cusiguires o cusguires.
(40) En balear la velarització és escassíssimaseguramentpel
fet que en la major part d'aquests
verbs presenta solucions particulars sense vocal temática {creim,
queim, jeirn, duim pero deim/diguem que sí velaritza coMoquialment).
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8. CONCLUSIONS
Com s'ha pogut comprovar al llarg d'aqucst treball, el procés de velarització
presenta una gran heterogeneftat tant peí que fa a la diversitat de factors que hi
conflueixen com peí que fa a la diversitat de resultats dialectals. Dins d'aquesta
heterogeneítat, tanmateix, es poden establir una serie de consideracions generáis que
poden servir com a resum deis diferents temes analitzats:
i. Des d' un punt de vista historie, cal diferenciar dos tipus de contexts amb formes
velaritzades: el sistema de present, integrat peí present de subjuntiu i la primera
persona del present d'indicatiu, i el sistema deperfet, integrat pels deriváis deis
temps perfectius llatins.
ii. En cadascun d'aquests sistemes la velar té un origen diferent. En el sistema de
present, prové del manteniment en determinats contexts de la consonant final
del radical de verbs llatins com ara dicere, ducere, plangere, stringere, etc. En
el sistema de perfet, per contra, prové del reforcament de la semiconsonant deis
perfets forts llatins amb -ui (on w > gw > g).
iii. La forta extensió analógica de la consonant velar cal relacionar-la amb diversos
principis de la morfología natural. En primer iloc, amb la necessitat de
sistematizar l'aparició de la consonant velar en tots dos sistemes i de constituir,
així, una classe verbal estable i organitzada a partir de sistemes implicatius
generáis. En segon lloc, amb la necessitat d'atorgar un valor unitari al segment
velar i d'organitzar de manera ¡cónica i transparent les categories morfosintáctiques d'aquesta classe.
iv. En tots els dialectes catalans, la consonant velar es comporta com un extensió
o un interfix que caracteritza formalment una classe de verbs i s'utilitza en
determinats contexts morfosintáctics marcáis.
v. Alguns dialectes catalans han anat encara mes enllá i han atorgat una funció
clarament semántica a la velar en reinterpretar-la com a afix flexiu amb el valor
d'una categoría marcada: sia la primera persona del present d'indicatiu, sia el
mode subjuntiu.
vi. En aquests processos evolutius intervenenreanálisis morfosintáctiques associades amb generalitzacions analógiques. Per a una forma verbal com ara dic,
arnb velar etimológica, es pot postular una evolució del tipus:
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(37)

Flex

0
0
Ir ESTADI
Extensió analógica
mínima

Flex

Flex

2n ESTADI
Forta extensió
analógica en
la 2a conjugació

3r ESTADI
Generalització
com a marca de
persona en
alguns parlars

dfg

El primer estadi, en el qual la velar forma part del radical i no posseeix cap valor
morfosintáctic, arriba segurament fins al segle xm, moment en qué la velar analógica
comenca a documentar-se amb formes com ara cree o preñe. El segon estadi, en el qual
la velar es converteix en una extensió morfológicament pertinent, s'ha mantingut fins
a Pactualitat en el cátala general. El tercer estadi, en el qual la velar es converteix en
un afix flexiu, és propi d'aquelles varietats dialectals del cátala en les quals la velar s'ha
convertit en marca de primera persona, aixó és, aquelles varietats que utilitzen formes
com cantoc, cántic o cantee juntament amb la forma dic.
MANUEL PÉREZ SALDANYA
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