
MAR B A T L L E 

L'EVOLUCIO DE LES E IO + IOD 
EN CÁTALA DINS LA ROMANÍA1 

INTRODUCCIO 

(1) Aquest anide és un 
resum de la meva tesi de 
Uicenciatura que, sota eí títol 
L'evolució de les é i o segui-
des de iod en cátala, vaig lle-
gir el mar9 de 1994 a la Uni-
versitat deBarcelona. Apronto 
aquest treball per agrair al Dr. 
J. Moran i Ocerinjauregui, 
director de la tesi, tota l'ajuda 
prestada. 

Es un fet prou conegut que l'evolució mes generalitzada del vocalisme medial 
tonic del llatí vulgar en cátala, no fou paral-lela en les dues series que el componen: 
la serie palatal va seguir el desenvolupament, ben peculiar dins la Románia, de /él (< 
11. el. é) > [é] i ¡él (< 11. el. é, 1) > [é]. En canvi, la serie velar, en general, va mantenir 
sense alteracions els timbres vocálics 151 (< 11. el. o) > [ó] i 161 (< II. el. o, ü ) > [ó]. 
Pero aquest desenvolupament mes corrent no es produí quan les vocals obertes líl {< 
é) i 151 (< o) del llatí vulgar es trobaven en contacte amb una iod ([]]). La presencia 
d'aquest so provoca la transformado de líl (< é) > [í] i 161 (< o) > [u] durant 1'etapa 
preliterária de la llengua catalana. 

Aquesta evolució discrepant del desenvolupament mes generalitzat de les vocals 
mediáis obertes, ha estat objecte d'estudi de diversos romanistes. La qüestió que ha 
suscitat mes controversia és esbrinar quin fou el mecanisme que motiva aquest procés 
fonétic. I, certament, aquesta no és unafeina fácil. Perqué en el camp de la gramática 
histórica es treballa en el terreny de la suposició i la intuido. I així només es poden 
elaborar hipótesis a partir de les dades que forneixen els textos, Pero, a mes, un altre 
factor que ha complicat considerablement l'explicació d'aquest tancament, és la 
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interrelació amb Tevolució tan inusitada de les I él (< é) i I él (< e, i) del llatí vulgar 
en cátala. 

Son diverses les explicadons formulades sobre aquesta qüestió, pero es poden 
resumir en dues hipótesis. La hipótesi basada en la inflexió directa, o tancament 
vocálic, pressuposa que la iod va atreure el punt d'articulació de la vocal oberta i 
aquesta s'assimilá a la iod. La hipótesi basada en la diftongació pressuposa que la iod 
motiva la diftongació i posterior monoftongació de la vocal. Aquesta segona explica
do ha estat la mes acceptada. Segurament, per la tendencia tradicional a comparar el 
cátala amb l'occitá, llengua que, efectivament, diftonga les vocals obertes en contacte 
amb aquest so palatal. Pero tal com ja assenyalava Badia i Margarit (1951: 135) 
aquesta és una justificació poc satisfactoria. 

En aquest article faig, dones, un recull de les diverses explicacions formulades en 
relació a aquest tema i una análisi deis seus pressupósits a partir de la valorado que 
féu Badia (1951: 134-5). Pretenc fer observar al lector que, en el cas cátala, no es pot 
descartar una justificació d'aquest desenvolupament basada en la. inflexió directa. 

En la primera part faig una explicació sobre 1'origen de la iod i la seva influencia 
en els sons que l'envolten, També comento les diverses solucioñs de /éj/ i / /ój/ en les 
llengües romániques mes properes al cátala. Dedico la segona part a fer una exposició 
deis diferents arguments formuláis sobre el motiu del canvi /éj/ > [í] i / /5j > [ú] en 
cátala. En la tercera part faig una valorado de les dues hipótesis básiques que intenten 
explicar aquest fenomen. Per acabar exposaré les meves conclusions sobre aquesta 
qüestió. 

1. LA IOD I LA SEVA INFLUENCIA 

La gran transformado del sistema consonántic del llatí elássie (amb tres punts 
articulatoris: dental, labial i velar) en la seva evolució cap a les llengües romániques, 
fou la introducció, a partir del segle III, d'un nou ordre articulatori: el palatal. L* origen 
d'aquesta innovado articulatoria connecta directament amb l'aparició de la iod. La 
iod és una articulado palatal fricativa que funciona com a semiconsonant, general-
ment formant diftong amb la vocal precedent. Aparegué durant el segle III en el llatí 
vulgar, la varietat mes relaxada i espontánia del llatí de tots els temps, quan una /i/ en 
posició inicial seguida de vocal (I-AM) o intervocálica (PE-I-US) va perdre el carácter 
de nucli sillábic [i] i adquirí una articulació clarament consonantica [j] (Jam, pe-jus). 

Amb el temps, 1'articulació de les consonants dentáis que precedien una iod tendí 
progressivament a la palatalització i asibilació (conversió en so africat o fricatiu 
sibilant): 
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TJ > [tsj] > [ts] (JUS-TI-TI-A > JUS-T1-TJA > justitsjá) 
DJ > [d3j] > [d3] / [j] 

Posteriorment, cap al segle V, es produí la palatalització de les oclusives velars: 

KJ > [tjj] > [tf]/[ts] GJ > [d3j] > [d3] / ü] 
Ke,i > [tJ]e,i > ^y,i Ge,i > [d3je.i > IJ-J 
KWe-¡ > [k]ei 

Finalment, l'augment de les confluéncies de les sonants alveolars (/n/ i /l/) amb la 
iod origina, al comencament del segle VIII, l'aparició'de les sonants palatalitza,des / 
dÁj/ i /jV (Lleall990: 72-74). 

La presencia de la iod provoca, en principi, la palatalització de la consonant amb 
qué formava la síl-laba.' Pero posteriorment aquest so fou atret per la síl-laba anterior 
i afecta també la vocal que la precedia, especialmeñt les /é/ i /ó/ del llatí vulgar. 
Despréjs la iod fóu absorbida o assimilada per la consonant palatal que ella mateixa, 
havia originat. Si la iod fou assimilada molt rápidament per la palatal, no tingué temps. 
d'afectar la vocal precedent, pero quan^quest procés fou mes lent la iod va impedir 
el desenvolupament mes generalitzat de la vocal. 

A diferencia de les alteracions consonántiques provocades per la iod en el llatí 
vulgar, iniciades durant elBaix Imperi (s. III-IV) i el període'visigot (s. V-VII), el 
resultat de la influencia de la iod sobre la vocal és un fet plenament románíc i un tret 
idiosincrátic de cada llengua. Vegem, dones, les diverses solucions romániques mes 
properes al cátala de /éj/ i /ój/ llatins. 

El galaico-portugués (Huber 1933: 57-58), que en general mantingué inalterades 
les vocals /é/ i /ó/ del llatí vulgar, les inflexiona en [é] i [ó] tancades en contacte amb 
un so palatal (PROFéCTU > proveifo, HéRI > eyri, HoDIE >oje, NoCTE > noite). 
Aquest tancament també es produí en el castellá (PeCTU > pecho, RéGULA > reja, 
6CTO > ocho, N6CTE > noche), on la iod impedia així la diftongació espontánia de 
les vocals procedents de /é/ i 161 llatines (LéP(O)RE > liebre, FeRRU > hierro, 
BoVEM > buey). 

L'astur-lleonés i navarro-aragonés diftongaren aqüestes vocals en qualsevol 
posició, ádhuc en contacte amb iod. Per aixó Pasturiá, el Íléones i 1'aragonés moderns 
mantenen encara els diftongs. Vegem-ne alguns exemples, comparats amb el castellá 
i el cátala, extrets de Menéndez Pidal (1958: 45 i seg.): 

castellá 
Íléones 
aragonés 
cátala 

VéNIO 
vengo 
viengo 
viengo 
vine 

TéNEO 
tengo 
tiengo 
tiengo 
tinc 

LéCTU 
lecho 

lieto 
Hit 
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castellá 
Íléones 
aragonés 
cátala 

hoja 
fueya 
fuella 
fulla 

ojo 
ueyo 
uello 
ull 

hoy 
uey 
uey 
ui, avui 

noche 
nueche 
nueit 
nit 

ocho 
uecho 
ueito 
uit, vuit 

cocho 
cuecho 
cueito 
cuit 

En occitá (Fernández 1985: 141), que en principi es mantingué el timbre obert 
d'aquestes vocals (CAELU > cel, FeRRU >fer, MoRTE > mort), la presencia de la 
iod n'originá la diftongació (LéCTU > lieit, MéLIUS > mielz, 5CLU > uelh/uolh, 
6CTO > ueií/uoit). 

El francés (Nyrop 1967: 195-258), que diftongá les líl i /ó/ del llatí vulgar en 
síl-laba lliure (HéRI > hier, LéP(0)RE > liévre, BoVEM > bceuf), presenta les 
mateixes solucions que el cátala, [í] i [ú], quan están en contacte amb aquest so palatal 
(LeCTUM > lit, DéCEM > dis/dix, NóCTEM > nuit, CóRIUM > cuir). 

Peí que fa ais dialectes italians (Rohlfs 1966: 112), només els diabetes septen
trional, gal-loitaliai venecia, sembla que conegueren la diftongació d' aqüestes vocals 
motivada per la iod cap al segle XII. 

En relació a la cronología d'aquests processos, cal destacar el contrast entre les 
solucions de les diverses llengües romániques peninsulars i del francés, que podrien 
remuntar-se al comencament de 1'etapa arcaica de la llengua (s. VIII-XII), i les deis 
dialectes de Titaliá septentrional (s. XII) i l'occitá (s.XIII). 

A continuado proposo les següents fases d'influencia de la iod en cátala seguint 
lacronologiadeC.Lleal(1992:539)peralcastelláiambexemplesdeBadiaiMargarit 
(1951: 136, 145). La iod 1 (Baix Imperi s. III- V), mi i /KJ/, fou absorbida per la 
consonant abans que tingues temps d'afectar la vocal (s. V- VII): [prétju > prétsju > 
préu] i [fórtja> fórtsja> fórsa]. La iod 2 (període visigot s. V-VII), /LJ/, /NJ/, C'L, GN, 
és d'influencia vacil-lant. Perqué, en principi, el tancament de la vocal representava 
una innovado en el sistema, i, per tant, era normal que necessités un cert temps per 
consolidar-se: 

[méljus > mils > miÁ*s] i [mólljat > múllja > múAa] 
[spéklu > sspiX] i [óklu > uX] 

[sómnju > súji] pero també somni, somi i sómit 
[in3enju > 3n3iji] pero també ingenu 

[ólew > 51i] 
[rág'la > ré/Ls, ré(j)Js] 
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La iod 3 (GJ, /DJ/, /BJ/, Mil) i la iod 4 (/KT/, /RJ/, /SJ/, /PJ/ i síncopes váries), 
aparegudes respectivament al final del període visigot i al principi de l'eíapa arcaica 
del cátala (s. VIII-XII), tanquen sistemáticament les vocals obertes. El cátala només 
1' ha mantingut inalterada en mots que son clarament cultismes (*RéMEDIU > remei). 

[médja > míd33] i [ódje > úd3e > új] 
[nérbju > nírbi / nérbi] i [nábju > núbi] 
[léktu > léxtu > léjtu > líjt > Áít] 
[nókte > nóxte > nójte > nújt > nwít > nít] 
[férja > féjra > fíjra > fíra] 
[kórju > kójru > kújr(o) kwír(o)] 
[*grósju > grójj" > grú(j)j"] 

Les solucions romániques de /éj/ i /ój/ llatins foren, dones, ben diferents entre les 
llengües mes properes al cátala: la inflexió de /é/ > [é] i 161 > [ó]; la diftongació en [jéj] 
i [wój]/[wéj] i els resultats [í] i [ú]. Vegem-ne alguns exemples comparáis (Lausberg 
1965: 254-5). 

SéX IN ODIO N6CTE 
seis enojo noche 
seis enojo noite 
siéis ennuei nueit 
sis enuig nit 
sis ennui nuit 

castellá 
portugués 
occitá 
cátala 
franc. ant. 

LéCTU 
lecho 
leito 
lieit 
Hit 
lit 

Pero la qüestió que es planteja en cátala (i també en francés) és si les solucions [í] 
i [ú] son el resultat d' una inflexió o tancament (en aquest cas de dos graus) de les vocals 
obertes o son el resultat de la reducció deis triftongs [jéj] i [wój]/[wéj] motiváis per la 
iod. La solució del cátala, zona de transido entre la Gal-lia i la Hispánia, és ben peculiar 
en comparada amb la de la resta de llengües peninsulars i idéntica, tant peí resultat 
com per cronología, a la del francés. Perqué el cátala, i especialment la se va fonética, 
és básicament gaMoromá. En el cas del francés, com que és una llengua caracteritzada 
per la presencia de diftongs i amb un tipus de diftongació espontánia ben peculiar en 
comparació amb aqüestes llengües romániques, la majoria de lingüistes pressuposen 
que es devia produir la diftongació, com en occitá. 
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2. EXPLICACIONS SOBRE L'ORIGEN DEL PROCES /éj/ > [í] I /Ój7 > [ú] EN 
CÁTALA 

Son diversos els lingüistes que han intentat esbrinar el motiu d'aquesta evolució 
tan singular de /éj/ i /ój/ en cátala. Básicament totes les justificacions d'aquest procés 
s'emmarquen, tal com ja avancava en la introdúcelo, en les dues hipótesis que 
exposaré tot seguit. 

a) Hipótesi de la inflexió: 

/é j />[ í j ]>[ í ] 
/5j />[új]>[ú]/[wí] 

Les primeres explicacions2 d'aquest tancament vocálic consideraren que el motiu 
del pas de /éj/ > [í] i /5j/ > [ú], fou l'assimilació del punt articulatori de les vocals 
obertes al de la iod.3 L'artieulació tancada de la iod va atreure les vocals obertes per 
reduir la gran diferencia existent entre els dos punts articulatoris. Així, mots com 
PéCTUS i FOLIA haurien tingut la següent evolució: 

PéCTUS > [péjtus] > [péjts] > [píjts] > [píts] > [pít] 
FoLIA > [fójla] > [fójÁa] > [fújÁa] > [fúXa] 

Aquesta explicado presenta, pero, dues objeccions. En primer lloc, des del punt 
de vista fonétic sembla lógic suposar que el tancament /é/ > [í] i /ó/ > [ú] per influencia 
de la iod, no es pot realitzar sense passar per una fase de tancament mitjá [é] i [ó]. De 
manera que una inflexió de dos graus de la vocal oberta en contacte amb la iod del tipus 
/é/> [é] > [í] i/ó/> [ó]> [ú],hauriad'haverarrossegatrevoluciódeles/é/i/ó/tancades 
llatines en el mateix context fonétic. Procés que no s'ha produi't (mots com.DIReCTU 
i CUSC6LIU han donat dret i coscoll i no *<íní i *coscull). 

En segon lloc, si la iod va teñir prou forca per atreure les vocals obertes, ¿per qué 
no va atreure les vocals tancades que, precisament peí seu carácter tancat, eren mes 
próximes que les obertes al punt d'articulació de la iod? 

b) Hipótesi de la diftongació: 

/éj />[jéj]>[í j]>[í] 
/éj / > [wój] / [wéj] > [új] > [ú] / [wí] 

P. Rokseth (1921) i P. Fouché (1925) plantejaren una explicació d'aquesta qüestió 
basada en la diftongació. Consideraren que si la iod no havia tingut prou forca per 

(2) Vegeu J. Gulsoy 
(1993: 67-80). 

(3) Alguns seguidors 
d'aquesta explicació son, se-
gons'P. Rokseth. (1921), P. 
Fouché (1925) i Badia i 
Margarit (1951: 134), els 
següents:A. Mussafia (1876: 
156), B. Schádel (1904:7-8), 
J. Saro'íandy i Morel-Fatio 
(1906: 852), Fr. Krüger 
(1911:17), K.Salow (1912) i 
P. Barnils(1913). 

18 



L'evolució de les e ib + iod en cátala dins la Romanía 

tancar les vocals lél i 161 del llatí vulgar, mes próximes al punt d' articulado tancat 
d' aquest so palatal que les vocals I ti i /ó/, la se va influencia no produía una assimilació 
de la vocal cap al seu punt articulatori, sino una dissimilació (o diferenciado en termes 
de Fouché). Aquest fenomen provoca la diftongació de la I ti del llatí vulgar en [jé] i 
de la 161 llatina en [wó]/[wé]. Els diftongs, combináis amb la iod següent, formaren 
els triftongs [jéj] i [wój]/[wéj] i posteriorment es reduiren a [í] i [új]/[ú]/[wfj. 

En aquest procés, l'evolució deis exemples proposats anteriorment, PéCTUS i 
F5LIA, hauria estat la següent: 

PéCTUS > [péjtus] > [pjéjts] > [píjts] > [píts] > [pit] 
F6LIA > [fójla] > [fwójÁa] > [fwújAa] > [fúÁa] 

Amb aquesta hipótesi es justificaven conjuntament amb el cátala els resultats [í] 
i [ú] que presenta el francés i els triftongs [jéj] i [wój]/[wéj] propis de l'occitá antic. 
Perqué els triftongs [jéj] i [wój]/[wéj] s'haurien produit en l'época preliterária de les 
tres llengües. Pero tant el francés com el cátala els haurien redu'ft també en aquest 
mateix període i només l'occitá els va conservar. P. ex: 

nuyt cat. ant. 
NoCTE > [nójte > noójte > nwójte > nwújt] > 

nuit fr. 
nuoit occ. ant. 
[nwéjte] > nueit occ. ant. 

sis cat. 
SeX > [séjs > seéjs > sjéjs > sjíjs] > 

sis fr. 
sieis occ. ant. 

Aquests treballs, especialment el de Fouché, tingueren una gran acceptació. 
Malgrat que les explicacions sobre 1'origen fisiologic de la diftongació no eren 
unánimes. Hom considerava que l'efecte de la iod sobre la vocal oberta precedent era 
la dissimilació. Pero el motiu peí qual es produ'ia aquest fenomen que acabava 
provocant la diftongació no era tan ciar. Segons P. Rokseth (1921:545-6) l'origen era 
un avancament en 1'articulado del fonema palatal. En canvi, Fouché (1925: 14), tenint 
present Texplicació sobre la diftongació de G. Millardet (1900: 213), pressuposava 
que aquest fenomen necessitava un cert allargament de la vocal. De manera que el fet 
de suposar les vocals obertes mes llargues que les tancades justificava el fet que només 
haguessin diftongat les lél i 151 seguides de iod i que no ho fessin les lél i lól tancades 
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en el mateix context fonétic. H. Kuen (1934: 94), tot i mostrar-se partidari d'aquesta 
explicació, negá 1'esmentada suposició de qué partía Fouché. 

Peí que fa al procés de dissimilació, s'hauria produi't a través d'una bimatisació 
articulatoria (Fouché 1925: 6): [éj] > [ésj] > [éej] > [iéj] > [jéj] i [ój] > [oój] > [óoj] 
> [uáj] > [wój]. Finalment, la vocal oberta acabaria assimilant-se al punt d'articulació 
tancat deis dos elements que l'envolten. 

En relació a l'existéncia del pas [wój] > [wéj] en cátala, Fouché (1924) l'havia 
admés inicialment per analogía amb l'occitá. Pero posteriorment descarta aquesta 
idea. En realitat no té gaire sentit acceptar el canvi [wój] > [wéj] per tornar després a 
[wój] i posteriorment passar a [wúj] > [új]. L'autor afirma que la resistencia de 
l'element medial del triftong a ser assimilat pels sons ve'fns, origina la transformado 
[wój] > [wéj] en occitá. En canvi, en francés i en cátala 1' assimilació tingué lloc: [wój] 
> [wúj] > [új], amb /ü/ palatal en francés i /u/ velar en cátala (Fouché 1925: 15). No 
obstant aixó, P. Rokseth (1921:544) i F. de Borja Molí (1991:72) admeten aquestpas. 

Un altre romanista que proposá la diftongació com a motiu d' aquesta evolució que 
estudiem fou W. Meyer-Lübke. En el Das Katalanische4 (1925) es va referir a la 
qüestió que ara ens ocupa sense aprofundir massa en el seu estudi. Perqué, de fet, el 
propósit d' aquesta obra era intentar demostrar el carácter galloromá del cátala enfront 
de l'iberoromá del castellá per mitjá d'una comparado entre el cátala, el francés i 
l'occitá. Suposar la diftongació de les /é/ i 161 llatines seguides de iod en aqüestes tres 
llengües enfront de la inflexió d'aqüestes vocals en castellá, constituía un deis 
arguments a favor del carácter gal-loromá del cátala. Tal com mostren els exemples 
que ell mateix proposa: 

OCTO > cast. ocho 
LECTU > cast. lecho 

cat. vuit occ. ouit/ueit 
cat. Hit occ. Ueit 

ív.huit 
fr. lit 

Cal remarcar que l'il-lustre romanista sembla intuir que un procés de diftongació 
en cátala i francés, no necessáriament havia de coincidir amb la diftongació occitana. 

Joan Coromines (1989: 249) també ha defensat que l'origen del canvi /éj/ > [í] i 
/ój/ > [ú] en cátala és la diftongació d'aquestes vocals. Referint-se a la qüestió de la 
reducció del triftong [wój] considera que tingué una doble evolució. En interior de mot 
la [w] desaparegué "llevat en el cas de buit, que resulta de vwuit (VoCITUS), per fusió 
de la bilabial u amb la labiodental v". I en posició inicial absoluta la [w] es 
consonantitza en [v] (HoDIE > vui i 6CTO >vuit). (Coromines 1989). 

Aquesta suposició ve reforcada per la comparació del comportament deis mots 
catalans (a) vui i vuit amb els llenguadocians be i i beit, "en els quals ningú no pot dubtar 
que la b prové de l'antiga u de la diftongació occitana: ¿seria creíble que a una banda 
de la frontera lingüística la consonant inicial coincidís per un estranya casualitat amb 
una b d'altre origen a l'altra banda de la frontera?" (Coromines 1989). 

(4) Agraeixo a Guillem 
Calaforra Castellano la traduc-
ció deis § 2 i § 142 d'aquesta 
obra, extrets de la seva tesina 
titulada Meyer-Lübke i el Das 
Katalanische (Universitat de 
Valencia, 1993). 
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Aquesta hipótesi de J. Coromines és forca versemblant i molt coherent. Pero 
sembla que no s'ajusta fácilment a 1'evolució del mot ull i de dos topónims catalans: 
Ulldecona iVlldemolins,') a que no presenten cap b inicial. Malgrat aixó, 1' autor afirma 
que les pronuncies vulls, Vulldemolins i Vuitdemolins han estat vives a la comarca. De 
tota manera, peí que fa al topónim Ulldecona, al Cartulari de Sant Cugat (Rius Serra 
1947) en el document 849, datat l'any 1120, hi trobem "ab aqua de Ulcond". En el 
llibre Els castells catalans (Cátala i Roca 1973: 606) també s'hi troba la mateixa 
referencia. En relació al topónim Ulldemolins, J. Coromines considera que prové 
d'una forma composta amb 6CTO. Pero segons el DCVB (X s.v. Ulldemolins, 607), 
sembla que cal considerar que és una forma composta d'óC'LU procedent d' "ull de 
molins". 

J. Coromines justifica molt bé la consonantització del primer element del triftong 
*uói en posició inicial absoluta. A mes, té l'encert de relacionar aquest fet amb el 
desplacament o manteniment de l'accent del diftong [új] en els mots procedents 
d'HoDIE i 5CTO:"Aixícom no tots els dialectes occitans canviaren weien bei, també 
una part deis catalans es decanta per les formes hui, uit, pero probablement no és casual 
la circumstáncia que l'únic dialecte cátala que ha preferit aqüestes formes sigui el 
mateix que hi ha traslladat l'accent a la /: canviats aviat wúi, wúit en wuí, wuít en els 
parlars occidentals que donaren el valencia huí, uít, és evident que les dues semicon-
sonants consecutives w i u havien de reduir-se instantániament a una sola." (Coromi
nes 1989). 

vúi(avui ) 
H6DIE > *uói > *wúi > 

*wuí > huí en valencia 
vúit (vuit) 

5CTO > *uóit > *wúit > 
*wuít > huít en valencia 

Josep Moran (1990: 180), a propósit d'aquesta explicació de J. Coromines, fa 
observar que no cal pressuposar necessáriament l'existéncia del triftong [wúj] per 
explicar la consonant inicial de les formes [búj] i [bújt] derivades d'HÓDIE i 5CTO. 
Es pot considerar que "la v inicial deis mots (a)vui, vuit és protética, afegida per tal de 
facilitar la pronunciació del diftong sense consonant inicial; aquesta vno s'hauria estés 
al valencia, potser a causa del desplacament de l'accent, úi > uí, o d'una major tensió 
de l'articulació del diftong, que faria innecessária la prótesi consonantica." 

En una nota a peu de página J. Moran (1990: 180) assenyala que seria un procés 
similar al que es dona popularment en castellá en mots com [g wásinton] «Washington», 
[gwébo] [bwébo] «huevo» per facilitar la pronuncia deis diftongs en posició inicial 
absoluta. També remarca l'existéncia a Benasc de la la forma ribagorcana [gué], que 
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s'estén per I'Alt Aragó, DECC, I s.v. avui, 525. "Respecte del verb gosar, derivat 
d'AUSARE, Coromines opina que la g inicial que presenten el cátala gosar i el 
llenguadociá i el gaseó gausar, i la v del llombard volsá (o golsá), es desenrotllá «com 
a so de pas en el hiatus de la combinado tan freqüent no gosa, no goses » DECC, IV, 
s. v. gosar. Semblantment es podia afegir una consonant inicial v o g a ui per evitar 
el hiat, sobretot amb les preposicions a i de." 

Per acabar aquest repás de les principáis explicacions sobre el motiu del canvi /éj 
/> [í] i /oj/ > [ú] en cátala, exposaré les opinions de P. Fabra (1906:9-23) i E. Alarcos 
Llorach (1983: 66) sobre aquesta qüestió. 

P. Fabra va referir-se al problema que ara ens ocupa en exposar la hipótesi que 
justificava el desenvolupament de les lél i lél del llatí vulgar en cátala. Pero tractá 
aquesta qüestió molt de passada perqué 1'esmentada hipótesi ineorria en una contra-
dicció quan s'aplicava al cas de /éj/ i h) /. 

Per motius diversos, considerava que un desenvolupament tan peculiar com el de 
les lél i lél llatines en cátala només es podia explicar per mitjá de la diftongació 
espontánia. Aquesta explicació pressuposava que la lél + iod abans de transformar-se 
en [í], va seguirla seva tendencia natural i diftongá. Admetia, per tant, l'existéncia del 
triftong ¡jéj], pero el diftong ¡jé] < lél no era originat per la presencia de la iod, sino 
per la diftongació espontánia d' aquesta vocal. En contrast amb aixó, la lól + iod hauria 
passat a [ú] per inflexió sense passar per cap fase de diftongació. Perqué en l'evolució 
general de les lól i lól llatines no es va produir cap creuament de timbres, com en el 
cas de les lél i lél, que s'hagués de justificar amb la diftongació espontánia. 

Alarcos Llorach (1983: 66) sobre aquesta qüestió afirma: "Hi ha hagut moltes 
discussions sobre si hi ha o no diftongació de é, 6 per iod en cátala (...) Si va haver-
hi diftongació metaf onica, va ser tan antiga i va solucionar-se tan aviat que no va deixar 
rastre, de manera que el diftong (que no cal pensar que tingues elements tan 
diferenciáis com fan creure les grafies ie, uo que es fan servir) degué ser en cátala del 
tot inconscient i de valor monofonemátic: va durar —si és que va existir— molt poc 
temps, i els dos elements no arribaren a diferenciar-se prou perqué fixessin el seu 
timbre i esdevingués difonemátic. El que importa és que —amb diftongació o sense— 
les variants metafonétiques de les vocals van romandre diferenciades; s'explica que 
/ei/ > [i], perqué /ai/ [e ]: com LACTE > Uet, LéCTU > Hit." 

3. INFLEXIÓ O DIFTONGACIÓ? 

Després d'aquesta repassada deis estudis realitzats sobre el motiu del canvi /éj/ > 
[í] i /ój/ > [ú] en cátala, es pot veure que la justificado que pressuposa la diftongació 
com a origen d'aquest fenomen, és la que ha estat mes acceptada per diversos motius. 
Pero cal recordar que, tal i com ja assenyalava Badia i Margarit (1951), és una 
explicació poc satisfactoria basada fonamentalment en "principis teórics de fonética 
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general". I, certament, no és gens fácil explicar com un so tan tancat com la iod origina 
precisament l'accentuació del timbre obert de les lél i 161 del llatí vulgar i la seva 
posterior diftongació i monoftongació. 

Pero la hipótesi que pressuposa una inf lexió com a origen d' aquest procés presenta 
també, com hem vist, un inconvenient important: Si l'articulació tancada de la iod 
atreia les vocals lél i 161, per qué no va poder atreure les vocals lél i 161 que, peí seu 
timbre tancat, es trobaven mes próximes que les vocals obertes al punt d'articulació 
tancat d'aquest so palatal? 

Totes dues explicacions presenten, dones, dificultáis per acceptar-les plenament. 
De tota manera, sembla que l'objecció que suposa la hipótesi de la inflexió és podría 
superar. Perqué en galaicoportugués i castellá la iod origina justament el tancament 
deles vocals/é/> [é] i/5/> [ó]. Mentre que les vocals/é/i/ó/no en quedaren afectades. 
En canvi, els pressupósits mes importants per acceptar la diftongació com a origen del 
procés que tractem, son mes difícils d'admetre: 

1. Tal com ja he dit anteriorment, un deis motius per suposar l'existéncia d'una 
diftongació de/éj/i/ój/en cátala, era la presencia d'aquests diftongs en occitá. A partir 
de les mostres occitanes conservades de diftongació es pressuposa que occitá, cátala 
i francés van diftongar les vocals provinents de /éj/ i /5j/ del llatí vulgar en época 
preliterária. El cátala i el francés haurien monoftongat en aquest mateix període. Pero 
en relació a aquesta suposició caldria fer alguns aclariments importants. 

En primer lloc i peí que fa a la cronología d'aquest procés, "la diftongació de e i 
o obertes davant iod en occitá es considera un fenomen relativament tarda, no anterior 
al segle XIII. És cert, que a partir del segle XIV apareix aquest fenomen generalitzat, 
pero no en manquen algunes mostres anteriors al seglé XIII" (Moran 1990: 202). En 
canvi, en cátala i en francés el tancament es produí en 1'época preliterária de la llengua, 
i mes aviat al principi que al final. 

En segon lloc i en relació a la documentado, no es' pot deixar de banda el fet que 
si el cátala (i també el francés) va diftongar, no se n'ha conservatcap mostra, Els textos 
antics catalans presenten formes amb el manteniment de les vocals mediáis (ei, oí) o, 
majoritáriament, amb el tancament consolidat. Vegem-ne algunes mostres pertanyents 
a l'etapa preliterária del cátala: Muiopulto i Puioregis (posteriors a l'any 860) 
(Russell-Gebbett 1965:55), //to(Rius Serra 1947 doc. 143, any 985 iMiret i Sans 1912 
doc. 353, any 1038 i doc. 388, any 1096),pits (Miret i Sans 1912 doc. 383, any 1041-
1075), niternals (Glossarium 1986 mass. 597, any 1047), ui inuiti (Balari i Jovany 
1989: 346, any 1055), nuiternalos (Urgellia 1983 doc. 712, any 1059).' 

En tercer lloc i peí que fa al paraMelisme de la diftongació catalana i occitana, hi 
ha una discrepancia important: El cátala només diftonga davant un so palatal [j] i, en 
canvi, 1'occitá també diftonga davant d'un so velar [w]. 

2. Aquesta hipótesi pressuposa que si la iod no havia pogut atreure les vocals lél 
i 161, que eren mes próximes al punt d' articulació tancat de la iod que les lél i 161, 
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l'efecte de la iod no era rassimilació de les vocals al seu punt d'articulació sino la 
dissímilació. I aquest fenomen origina la diftongació. 

Pero l'intent d'explicar com un so tan tancat com la iod podia arribar a provocar 
l'accentuació del carácter obert de les /é/'i/ó/, és un deis punts mes febles d'aquesta 
suposicíó. Tal com observava Badia i Margarit (1951), els diversos arguments 
fisiológics sobre 1'origen de la diftongació no la justifiquen satisfactóriament. Recor-
dem que l'explicació de P. Rokseth (1921), basada en l'avancament de l'articulació 
de la consonant palatal, no fou acceptada per Fouché (1925). Pero la justificació que 
ell proposá basada en 1' allargament de les vocals obertes en relació a les tancades, fon 
rebatuda per H. Kuen (1934). 

Certament, no és fácil explicar com una iod pot originar diftongs. Recordem que, 
com he explicat en la primera part d'aquest treball, en les llengües romániques 
peninsulars mes properes al cátala la iod no motiva cap diftongació. En galaico-
portugués aquest so va inflexionar les vocals obertes. En castellá la iod impedia la 
difongació espontánia d'aqüestes vocals inflexionant-les. L'asturlleonés i navarroa-
ragonés diftonguen ádhuc davant de iod (Lleal 1990: 272, 283). És a dir, la iod, en 
contrast amb el castellá i per motius diversos, no impedí la diftongació espontánia de 
les vocals obertes. 

En l'asturlleonés, "las especiales circunstancias de la repoblación leonesa 
confirieron a la lengua de aquella zona un carácter nivelador (...) con acentuación de 
los rasgos comunes [com la diftongació espontánia de les vocals obertes] y eliminación 
de los elementos diferenciales" (Lleal 1990: 162-3). L'aragonés, especialment el de 
la zona oriental, es caracteritzava, com el cátala, per l'apócope de les vocals fináis 
(Lleal 1990: 172). De manera que podia ser molt bé que compenses aquesta pérdua 
accentuant la diftongació espontánia, que, fins i tot, apareix en les formes del verb ser 
i en les vocals tancades. 

En contrast amb les llengües peninsulars, en occitá i l'italiá septentrional la iod 
origina la diftongació de les vocals mediáis obertes tal com indiquen les mostres 
documentades. Aquest so provoca la dissímilació de les vocals procedents de /é/ i /ó/ 
del llatí vulgar. El timbre obert d'aqüestes vocals era reforcat amb la bimatisació 
articulatoria que acaba originant els diftongs fjéj] i |wój]/[wéj]. 

La presencia d'aquests diftongs en occitá i la tradicional tendencia a comparar 
aquesta Mengua amb el cátala, afavorí, com ja he comentat, la suposició d'una 
diftongació similar en cátala. Pero, un altre factor que afavorí l'acceptació d'aquesta 
idea el constituíren les hipótesis que suposaven un origen monogenétic de la difton
gació románica. Gomespotdeduirdelacitaciód'A. Griera extreta de F. Schürr(1955: 
155): "A. Griera, ZrP 45,1925,214: «Respecte la diftongació condicionada del cátala 
creiem que en una época preliterária va anar paral-lelament amb el provencal i amb el 
castellá»." 
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Aqüestes teoríes, de les quals F. Schürr és un ciar represetitatit, afirmen que les / 
él i 15/ del llatí vulgar en contacte amb iod van diftongar en totes les llengües en 
l'etapa preliterária. Des d'aquesta perspectiva les llengües que, com el castellá o el 
galaico-portugués, no presenten diftongs davant iod, haurien diftongat i monoftongat 
en e i o en 1' etapa preliterária. El cátala i el francés van seguir el rnateix procés, pero 
en lloc de reduir els diftongs en e i o ho van fer en i \u. Finalment, 1' occitá, 1' aragonés, 
l'asturiá i el Íléones haurien mantingut els diftongs sense monoftongar-los. 

En relació amb aquesta hipótesi, cal teñir present que qualsevol diftongació 
espontánia de les vocals obertes s'origina a través d'un procés de bimatisació 
articulatoria que acaba accentuant les diferencies acústiques i originant els diftongs:, 
Izl > [eé] > {já] / [jé] / [jé] i 15/ > [oó] > [wó] /[wó] /[wá] / [wé] / [wé]. Un procés 
d'aquesta mena, que representa mes tensió articulatoria, necessita, per tant, un cert 
temps per arribar a consolidar-se. En el cas del cátala i en les teories que suposen una 
diftongació general en tota la Románia, ¿es pot considerar que cronológicament és 
possible la formado i posterior reducció de diftongs durant 1'época preliterária de la 
llengua? 

líl + [j] > [eéj] > ÜéJVÜéj] > Üfjl > [íj] > [fl 
/ó/ + [}]> Loáj] > [wój]/[wój]/[wéj]/[wéj] > [wúj] > [új] > [ú] 

Per acabar el comentaris sobre la hipótesi que pressuposa que la iod motiva la 
diftongació de les vocals obertes llatines en cátala, cal remarcar el fet que un deis seus 
principáis promotors, P. Fouché (1925), justificava el desenvolupament tan peculiar 
de les I ti i lél del llatí vulgar en cátala per mitjá de la diftongació. I no oblidem que 
el rnateix Meyer-Lübke "va trobar implausible que la [a] pogués venir d'un diftong éi 
(/é/)" (J. Gulsoy 1981:85). 

En resum, la hipótesi que pressuposa la diftongació com a motiu del canvi /sj7 > 
[í] i /oj/ > [ú] en cátala, pren com a base uns arguments que, com hem vist, presenten 
serioses diñcultats per acceptar-los. Ja he assenyalat repetidament que la tradicional 
tendencia a comparar el cátala amb 1'occitá, on efectivament la iod va originar la 
diftongació de les vocals obertes, afavorí la suposició d'aquests diftongs en cátala. 
Pero la discrepancia cronológica, les diferents condicions d'un procés similar en 
cátala i la manca de mostres de diftongs en aquesta llengua, semblen indicar que no 
es poden establir parallismes entre ambdues llengües peí que fa a aquesta qüestió. 

El fet que la iod no tingues prou forca per atreure les lél i 161 del llatí vulgar que 
es trobaven molt mes próximes al seu punt d'articulació que les vocals obertes, va fer 
pensar que la iod provocava no una assimilació de la vocal al seu punt articulatori sino 
una dissimilació. Pero el motiu peí qual la iod origina l'accentuació del carácter obert 
de les vocals mediáis, no és explicat de manera satisfactoria per cap deis autors 
seguidors d'aquesta teoria. 
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El fet, dones, que les vocals tancades no fossin aíreles per la iod, fou un deis 
arguments per descartar la inflexiócom a motiu del canvi /éj/ > [í] i /5j/> [ú] en cátala. 
Pero aquesta, malgrat tot, és la l'explicació mes plausible. Fixera-nos que la iod 
provoca, justament, la inflexió de lél > [é] i lél > [ó], sense afectar les vocals tancades, 
en galaico-portugués i en castellá. I, a mes, aquest procés suposaria una inflexió 
similar a la que hom no dubta que es produí en el cas de A llatina tónica seguida de 
iod en cátala: /Aj/ > [éj] > [éj] > [é]. 

Certament, sembla lógic suposar que un tancament lél > [í] i /ó/ > [ú] per efecte de 
la iod, hauria tingut una fase medial amb [é] i [ó] abans d' arribar a [í] i [ú]. Aquest era 
l'altre motiu per descartar una explicado basada en la inflexió. Perqué hom conside-
rava que, indefectiblement, l'evolució de les [é] i [ó] seguides de iod procedents de / 
él i /5/, hauria arrossegat les vocals leí i 161 Matines en el mateix context, procés que 
no s'ha produi't. Pero notem que no necessáriament la influencia de la iod sobre les 
vocals mediáis obertes havia de coincidir cronológicament amb la influencia sobre les 
mediáis tancadas. 

Perqué en cátala, com en castellá o portugués, la iod hauria inflexionat les vocals 
obertes abans que les tancades. La tendencia anivelladora de la llengua comenca 
sempre allá on les diferencies entre els sons en contacte son mes notables. Com que 
la diferencia entre l'articulació tancada de la iod i les vocals mediáis era mes acusada 
en el cas de les vocals obertes que en el de les tancades, la iod inflexiona abans i amb 
molta mes eficacia les /él i /ó/. Les vocals mediáis tancades, tant en castellá com en 
cátala, presenten un nombre molt menor de casos d'influencia de la iod, perqué, 
precisament peí seu timbre tancat mes semblant al de la iod, l'atracció d'aquest so 
sobre la vocal era molt menor (Menéndez Pidal: 46 i seg.). 

A mes, en el cas de la vocal palatal, l'articulació de la [éj < /éj/ tampoc no 
coincidiría amb la de la [é] < /éj/, perqué el grau d' obertura era diferent. L' articulació 
de [é]< /éj/ tendia cap a [í] i la de [é] < /éj/ tendia a centralitzar-se en [a] en el cátala 
oriental. Mes endavant reprendré aquesta qüestió. 

Tradicionalment, els pocs casos d'inflexió de les. vocals mediáis tancades seguides 
de iod que presenta el cátala, s'havien explicat per influencia metafónica de la iod 
sobre la vocal (p. ex. CAMiSIA > camisa, SéPIA > sípia, PLUVIA > pluja, 
TRÜCTA > truita). Acceptar la inflexió com a motiu del pas I tí > [í] i 161 
> [ú] explicaría també els pocs casos de lél > [í] i 161 > [ú] sense necessitat de recorrer 
a la metafonia, fenomen que en cátala, a diferencia d'altres llengües romániques, és 
molt poc freqüent. 

Potser tampoc no es pot descartar la possibilitat que s' hagués produít una inflexió 
del tipus lél > [í] i 16/ > [ú], sense passar inevitablement per [é] i [ó]. Perqué en cátala, 
per motius diversos, existeixen mots amb una doble evolució. Certs dialectes del 
cátala coneixen l'alternanca [é] i [í] en alguns mots com béstia/bístia, -cementen/ 
cementiri, monasteri/monestir, sénia/sínia, nérvi/nírvi, enter/entir. I a mes tenim el 
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(5) Simultániament al 
pas de líl > [é] en tot el domini 
lingüístic (per influencia de 
les consonants ve'fnes i de la 
tendencia al tancament de la 
[é] < /AJ/), el cátala oriental 
va voíer evitar la confusió deis 
resultats la [é] < líl i de la [é] 
< líl centralitzant la [é] < I él 
en [a]. El cátala occidental, 
serapre mes conservador, no 
degué sentir aquesta necessi-
tat perqué el tancament de la 
[e], tant si provenía de la líl 
llatina com de /AJ/, "no devia 
ser complet en un principi; ni 
tindríem només uns reflexs 
tancats de líl, no una [é] enca
ra, pero potser no molt lluny 
de la seva órbita" (Gulsoy 
1981: 85). 

mot enginy, que alterna amb una forma mes culta, ingeni, en tot el domini cátala. 
Sempre amb la [é] etimológica i no amb [é]. 

Un deis arguments mes favorables per considerar la inflexió el motiu del procés 
/éj/> [í] i/ój/> [ú] en cátala, el forneix la hipótesi que proposa J. Gulsoy (1981: 81-
104) per explicar la inusitada evolució de les líl i I él del llatí vulgar en cátala. L'autor 
afirma que 1'origen d'aquest desenvolupament fou una tendencia al tancament en [é] 
de la líl per influencia de certes consonants.5 Aquest cicle s'iniciá cap al segle X i al 
segle XI queda plenament consolidat. Si s'accepta, tal com afirma J. Gulsoy (1981), 
que certes consonants, especialment les palatals, van teñir prou forca per produir el 
tancament líl > [é], també es podria acceptar que 1' articulado tan tancada de la palatal 
fricativa [j] va originar el procés lí]l > [í] i /ój7 > [ú] per mitjá de la inflexió. 

A partir d'aqüestes consideracions es pot deduir que el tancament /éj/ > [í] i /5j/ 
> [ú] fou dones, com a mínim, anterior al segle X-XI, ja que altrament la /éj/ hauria 
seguit l'evolució mes generalitzada de la líl. 

J. Gulsoy insisteix diverses vegades en l'efecte tancador de les consonants palatals 
sobre les vocals amb qué están en contacte. També remarca que aquest efecte no 
només es produeix en cátala, sino també en altres llengües romániques ve'fnes. De 
manera que es pot considerar que la iod, peí seu timbre tancat i la seva articulació 
palatal, atreia amb molta mes forca que les consonants que originaren el pas de líl > 
[é], la vocal amb qué es trobava en contacte. Perqué la diferencia entre els dos punts 
articulatoris era molt mes accentuada entre la iod i la vocal oberta que en la resta de 
casos. Per aquest motiu la tendencia de la llengua a reduir diferencies importants es 
manifestá abans i amb molta mes eficacia en el cas de /éj/ i 16)1 que en líl > [é]. I 
precisament per aquest motiu el tancament de /éj/ fou molt mes acusat i arriba fins a [í]. 

Els dos processos mes peculiars del vocalisme tónic del llatí vulgar en cátala es 
poden justificar, com ja havia fet J. Gulsoy en el cas de les líl i I él llatines, per la 
inestabilitat articulatoria que tant afavoria els desplacaments vocálics. Recordem que 
entre les llengües peninsulars, el cátala fou el que es veié mes afectat per la tendencia, 
segurament d' origen gal-loromá, a 1' afebliment i posterior pérdua de les vocals átones 
internes i fináis (Lleal 1990: 180). Aquest afebliment vocálic era compensat, tal com 
explica J. Gulsoy, amb el reforcament de 1'articulació de les consonants veines i el 
punt d' articulació de la vocal acompanyant quedava modificat. 

CONCLUSIONS 

Tot i que tradicionalment la hipótesi que suposa la diftongació el motiu del canvi 
/éj/ > [í] i 15]/ > [ú] en cátala ha estat la mes acceptada, he presentat amb prou claredat 
la reconsideració que mereixen els seus pressupósits. Igualment, tal com he assenyalat 
repetidament, una explicació d' aquest fenomen basada en la inflexió sembla la solució 
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mes plausible. Abans de presentar les nieves conclusions sobre el motiu de la peculiar 
evolució de les /éj/ i /5j/ del llatí vulgar en cátala, plantejo unes preguntes clau en el 
tema que tractem (Ariza 1989: 31): 

l-¿Per qué les vocal tancades lél i /ó/ llatines, mes properes que les /é/ i /5/ al punt 
d'articulació de la iod, no van quedar afectades en el mateix context fonétic? 

2-¿Com s'explica la doble evolució de VéT'LU > vell/vill en comparado amb la 
forma única ull provinent d'ÓC'LU? 

3-En el cas d'acceptar l'existéncia d'una diftongació en cátala similar a la de 
l'occitá, ¿perqué es van reduirels diftongs i no es van mantenircomen l'occitá i l'italiá 
septentrional? 

Tenint present totes les dades que he anat presentant al llarg d'aquest treball, es 
podría suposar la següent explicació per a la qüesúó que ens ocupa: La semiconsonant 
palatal [j], queja en el segle V va comencar a palatalitzar la consonant que la precedia 
provocant l'aparició d'un nou punt articulatori, cap ais segles VIII-IX, atreta per la 
síl-laba anterior, va afectar la vocal amb qué quedava en contacte. I comencá per les 
vocals obertes mediáis, palatals i velars, perqué en ser les mes llunyanes al seu punt 
articulatori, la tendencia anivelladora de la llengua tendia amb molta forga a reduir la 
gran diferencia deis dos punts d' articulado. Cap al segle X, moment en qué la feblesa 
del vocalisme es constata amb la pérdua de les vocals átones, s'iniciaren els despla-
caments de la líl > [é] per influencia de les consonants tancants, especialment les 
palatals, que constituien tota una innovado en el sistema consonántic románic. 

La gran diferencia entre el punt d'articulació de les vocals obertes i el de la iod.es 
resolgué en galaico-portugués i castellá mitjancant la inflexió d'un grau de les vocals 
obertes. En el cas del cátala, peí carácter de llengua pont entre la GaHorománia i la 
Iberorománia i per la feblesa del seu vocalisme, es va produir una inflexió de dos graus 
seguint la línia, sempre innovadora, del francés. 

Les vocals mediáis tancades seguides de iod van seguir el desenvolupament mes 
generalitzat. Perqué en ser mes properes al punt d'articulació de la iod, la tendencia 
a l'assimilació de la vocal tancada no era tan forta com en les vocals obertes. Aixo 
respondria a la primera pregunta plantejada. De tota manera, faig notar que l'evolució 
discrepant de les vocals mediáis tóniques del llatí vulgar segons siguin obertes o 
tancades, és un fetmolt generalitzat en les llengües romániques. P. ex. ja he assenyalat 
repetidament que en galaicoportugués i castellá la iod tampoc no inflexiona les vocals 
tancades. I en occitá no motiva la diftongació de les vocals tancades. 

En canvi, el fet que les vocals mediáis palatals hagin tingut en cátala un desenvo
lupament diferent de les vocals mediáis velars, és una evolució ben peculiar dins la 
Romanía. Aquest fenomen s'origina, com hem vist, per la feblesa del vocalisme 
cátala. I, segurament, només va afectar les vocals palatals perqué, des d'un principi, 
aqüestes eren les mes inestables del sistema. 
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Recordem que el pas del i e del llatí clássic cap a I él en el llatí vulgar es consuma 
al segle II. Fou, dones, anterior al de ú i ó cap a 16/, que sembla que s' inicia a partir 
del segle IV (Lleal 1990: 67). Igualment, en la seva evolució cap a les Uengües 
romániques, les vocals palatals sembla que s'avancaven a les velars. De manera que 
la le/ del llatí vulgar, mes inestable que la 151, tendía [é] abans que la iod 2 pogués 
exercir la seva influencia. I fins i tot la influencia metafónica de la iod 1 en el mot 
BESTIA, que ja en llatí presentava la forma BESTIA (Ariza 1989: 31), es podria 
justificar així. 

La diferent cronología de l'evolució de /éj/ i de /5j/ explicaría la diferencia 
evolutiva de VéT'LU i ÓC'LU en castellá i cátala. En castellá ja havia comencat la 
bimatisació articulatoria de la ¡él > [éé] i la iod no va poder impedir la diftongació en 
viejo. En canvi, la influencia de la iod sobre la 15/ fou posterior i evita la diftongació 
del mot ojo (Lleal 1990: 167). En cátala degueren existir les dues formes, tal com 
suggereix el topónim Castellví(i) de Rosanes (Molí 1993: 72). Pero només se n'ha 
conservat la forma ve//, que segueix l'evolució mes general de la vocal. Perqué quan 
va actuar la iod 2 ja devia haver comencat el desplacament Itl > [é], Amb aquesta 
explicació queda resposta la segona pregunta que plantejava en l'inici d'aquesta 
última part. 

Com hem vist, els dos processos mes característics de l'evolució de vocalisme 
tónic del llatí vulgar en cátala, es podien justificar plenament a partir de la inestabilitat 
articulatoria que tant afavoria els desplacaments vocálics. Recordem que 1'origen 
d'aquesta tendencia gallo-romana era l'afebliment i posterior pérdua de les vocals 
átones. L'origen de la diftongació en occita podria haver estat un intent de combatre 
o compensar aquesta tendencia. 

Per aquest motiu o un altre, la vocal oberta en contacte amb la iod tendía, 
efectivament, a la dissmilació (accentuació del seu timbre obert) per evitar ser 
assimilada a la iod. Aquest fet acaba provocant la bimatisació i posterior diftongació 
de la vocal oberta, fenomen que es generalitzá a partir del segle XIII. Aixó explicaría 
la diversa cronología deis exemples occitans que es conserven. El fet que en l'evolució 
de /5j/ s'originés el pas de [wój] > [wéj], podria ser una conseqüéncia d'aquest 
fenomen. Perqué, tal com ja explicavaFouché (1925:16), aquest pas era el fruit d'una 
resistencia de l'element medial del triftong a ser assimilat ais sons veins tan tancats. 

Aquest procés no només necessitava un cert temps per consolidar-se, sino que 
devia suposar una major tensió articulatoria en la vocal bimatisada que dificultava una 
posterior reducció del diftong. Aquest fou el cas de 1'occita, on els diftongs es 
mantingueren sense reduir-se. En canvi, en cátala, tot aquest procés s'hauria hagut de 
produir, com hem vist, abans que comencés la tendencia ¡él > [é] (s.X-XI). I, a mes, 
els diftongs s'haurien reduít sense deixar cap mostra documentada. 

En relació a l'italiá septentrional, primerament cal teñir present que G. Rohlfs 
(1966: 120) afirma que la informado que forneixen els textos antics és poc clara: a 

29 



MAR BATLLE 

voltes presenten aquests diftongs, a voltes sembla que els desconeixen. Pero la 
presencia de diftongs en les coHónies galloitalianes de la Italia Meridional permeten 
suposar la diftongació de 1' italiá septentrional al segle XII. De manera que, en relacip 
ais diftongs, es pot suposar una evolució similar a la de 1' occitá o considerar d' una altra 
procedencia la presencia de diftongs. 

MAR BATLLE 
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