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NASAL PALATAL: 
SEGMENT COMPLEX 

1. INTRODUCCIÓ 

La naturalesa complexa d'alguns segments eom els labiovelars, els africats o els 
pre- i postnasalitzats, /kp/, /tjV i /mp/, per exemple, va ésser decisiva en el desenvolupa-
ment de la fonología generativa per donar el pas d'un estudi lineal (Chomsky & Halle 
1968) a un estudi no lineal, juntament amb la consideraeió d'elements com l'accent i 
el to, que afecten mes d'un segment, s'hi superposen i trenquen la linealitat en el temps. 
Creiem que el cas de la nasal palatal aporta un altre argument en favor de l'esmentada 
fonología no lineal ja que podem pensar que /ji/, com veurem, es compon de /n + j / . 
Entenem, per tant, que no es tracta d'un únic segment simple. Autors com Recasens 
(1983) assenyalen, també, la diferencia de |ji] respecte a les altres nasals. 

2. EVIDENCIES FONÉTIQUES 

Sovint en les análisis acústiques de les produccions de seqiiéncies amb nasal 
alveolar i palatal hi veiem una diferencia espectrográfica i oscil-lográfica. En aqüestes 
darrcrcs, i cspccialment en els oscil-logrames, hi podem distingir dos estadis en el 
temps, ja que les formes d'ona son diferents. La durada d'aquests elements també és 
diferent: mcntre que en el cas de l'alveolar se sitúa al voltant de 160 ms, en el de la 
palatal ho fa al voltant de 200 ms. 
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En el nivell perceptiu cal assenyalar la diferencia de comportament de [n] respecte 
a les altrcs nasals, que ha estat posada de manifest a Sala & Fernández (1995). Aquest 
treball ha estat inspira! en el de Kurowski & Blumstein (1984), al qual s'afegeix el so 
[p.1. En aquests estudis és analitzat el paper del murmuri, de les transicions o de la 
conjunció d'ambdós parámetres a l'hora d'actuar com a índex del punt d'articulació 
partint de sil-labes CV produi'des per un parlant. Els estímuls de diferents tipus creats 
a partir d' aqüestes seqüéncies tenien com a punt de referencia el punt de discontinu'ftat 
de Tona osciflográfica. Les seves conclusions indiquen per a [m] i [n] que els millors 
resultáis en la percepció del punt d'articulació d'aquests segments teñen Uoc en els 
estímuls que integren murmuri (la duració del qual va resultar no pertinent) i transici
ons; i que, entre CU s, les transicions a'íllades son mes decisives que els murmuris tambe 
aillats en aquesta funció. Kurowski & Blumstein (1984) obtenen les mateixes conclu
sions. Per a [n], en l'esmentat treball per al castella trobem diferencies respecte al que 
acabem de dir per a [m] i [n]. Tots els tipus d'estímuls presentáis ais oients sobre [ji] 
van obtenir un nombre molt alt d'errors (78% davant d'un 50% i d'un 25% per a [n] i 
[m], respectivament). Els estímuls millor identificáis van correspondre ais que conte-
nien les transicions en lloc d'ésser els estímuls integráis per murmuri i transicions. 
D'altra banda, aquests mateixos estímuls també van rebre moltes respostes de tipus 
[j + V] la qual cosa indica que part de [jil está constituida per un element glide. Un altre 
fet ho recolza: només amb la primera part del so [ri] l'estímui va ser percebut com a [n]. 
Aquests resultáis concorden amb els de Rccascns (1983). 

Electropalatográficament hem pogut constatar que en el punt de máxim contacte de 
[n] es mantenen molts electrodes contactáis en la zona alveolar del paladar alhora que 
augmenten molt els punts contactáis en la zona palatal. Així, la nasal palatal segueix 
essent alveolar en bona mesura, articulatóriament parlant, tot i que la seva característica 
mes destacada és Pampli cobriment lingual del paladar. 

3. LA GEOMETRÍA DE TRETS I ELS SEGMENTS COMPLEXOS 

Els segments complexos es contraposen ais segments simples o no complexos. 
Considerem generalment la complexitat que els caracteril/.a des d'un punt de vista 
articulatori, ja que existeix una major activitat deis organs articulatoris davant els al tres 
segments no complexos en els quals la intervenció articul atória és simple. Hom accepta 
que en un segment complex concorren dues o mes activitats articulatóries, aqüestes 
poden ésser simultanies, com en les anomenades articulacions dobles, p.e. labiovelars 
[kp], o consecutives com en les africades o en les prenasalitzades o postnasalitzades. 
La complexitat d'aquests segments queda palesa en la seva producció, en la qual 
coexisteixen les dues possibilitats d'un tret articulatori. Si classifiquem els segments 
en nasals, quan té lloc una elevació del vel del paladar i la sortida de Taire per la cavitat 
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nasal, o oráis, quan son produi'ts amb el vel del paladar adherit a la parct faríngia i, per 
tant, amb sortida d'aire per la cavitat bucal, resulten ésser [+nasal] o [-nasal] respec-
tivament; malgrat tot, un segment prenasalitzat o postnasalitzat combina aqüestes dues 
possibilitats: durant la seva producció el vel del paladar adopta els dos gestos possibles. 
De manera semblant el tret f continul que permet la di visió de les obstruents en segments 
[+continu] i [-continu], fricatives i oclusives respectivament, queda realitzat en totes 
dues possibilitats en les africados, que, per tant, han de quedar cáracteritzades com a 
[-continu] [+continu]. 

Les següents representacions corresponen ais segments complexos esmentats i es 
contraposen ais segments simples o no complexos amb els quals teñen relació. 

Labial 
C 

LPAj 
I 

[+labial] 
/p/ 

Nasal 
C 

[+nasal] 
/n/ 

Oclusiva 
C 

[-cont.] 
I\J 

El carácter complex de les labiovelars, pre- i postnasalitzades o africades és 
inqüestionable i apareix demostrat tant per l'evidéncia estrictament fonética com peí 
comportament d'aquests segments en els processos fonológics en qué intervenen. El 
carácter complex de la nasal palatal (que podríem estendre a totes les liquides palatals, 
és a dir, també a la lateral palatal), que defensem en aquest treball, no está reconegut 
a nivell fonológic, ja que generalment hom li atribueix un estatus semblant a les altres 
nasals de diferent punt d' articulació: labial, alveolar, velar, etc., considerades segments 
simples o no complexos. 

L' evidencia fonética que hem exposat en F apartat II ens mostra la nasal palatal com 
un segment clarament diferent de la nasal alveolar o bilabial, i aquesta diferencia 
constitueix la major complexitat que presenta la nasal palatal. 

(1) Labiovelar 
C 

Velar 
C 

[PA] [PA] 

(2) 

(3) 

[+velar] [+labial] 

/kp7 

Prenasalitzada 

C 

[+nasal] [-nasal] 
/y/ 

Africada 

C 

L-cont.J l+contj 

/tf/ 

[+velar] 

Ikl 

Postnasalitzada 

C 

[-nasal] [+nasal] 

Ib"! 

Fricativa 

C 
1 1 

[+conL] 
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La geometría de trets (Clements 1985) ens permet representar l'estructura interna 
deis segments sonors especificant la relació jerárquica que cxistcix entre els diversos 
trets que constitueixen un segment. Les nasals alveolar, bilabial i palatal (i qualsevol 
altre punt d' articulació que puguin adoptar) queden difcrcnciadcs peí tret o els trets que 
domina el ñus punt d'articulació (abreujat, P.A.), ja que l'estructura restant que les 
caracteritza com a nasals ha d'ésser idéntica en tots els casos. 

(4) C C C 

[+nasal] [+nasal] [+nasal] 
I I I 

[PA] [PA] [PA] 
[labial] [alveolar] [palatal] 

Iml /n/ /ji/ 

Malgrat tot, en la representació de les nasals oferta a (4) no ha quedat recollida la 
diferencia (o complexitat) que hem observat entre la nasal palatal i els altres punts 
d'articulació. Observem que les representacions anteriors equiparen els tres punts 
d'articulació i no teñen capacitat d'expressar la major complexitat d'un d'ells. 

Si el que fa que la nasal palatal sigui un segment complex és la presencia d'un 
element vocálic alt, o la seva formado a partir de /n+j/, cal que aquest fet quedi recollit 
en la seva representació. La representació que proposem per a lyJ és la que presentem 
a (5), concebuda com un segment complex perqué posseeix un inici consonantic i una 
part final no consonantica similar ais vocoides (en aquest cas la glide /j/). 

(5) C 

[+COI1S] [-cons] 

[+nasal] [+alt] 

Aquesta estructura de la nasal palatal posseeix la justificació diacrónica en tots 
aquells casos en qué aquest segment prové de /n+i/, com en l'evolució del llatí: vinea 
—> vinia —> viña (cast), vinya (cat.). 

(6) C V 
I I 

[+cons.] [-cons.] 
I 

L+nasal] 

[PA] [PA] 
I 

[+alt] 

/n/ /i/ 
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Tot i que en la fonología del castellá no existeix el procés de formado de nasal 
palatal a partir de /n + j / ( és a dir, la regla: n —> ji /_ j ), sí que podem trobar alguns 
exemples en els quals es produeix aquest fet, com en els casos del castellá: Antonio, 
Eugenio —> Toño, Eugeño (parla popular). 

Fonológicament, en castellá existeix una altra diferencia de la nasal palatal amb la 
nasal alveolar, que posseeix'el ptmt d'articulado no marcat (Harris 1983, Archangeli 
1988, Romera 1990). La impossibilitat d'aparéixer en posició final de mot la trobem 
només en el nivell fonétic, pero no en el nivell subjacent fonologic, com ho confirmen 
les alternances don/doña, desdén/desdeñar. En aquests casos existeix una nasal palatal 
en la representació fonológica que es realitzará com a tal en la superficie si forma part 
de l'atac de la síl-laba o que perdía el seu punt d'articulado per adoptar el no marcat 
(alveolar) en cas que formi part de la rima de la síl-laba. 

(7) Rima* Rima* Rima* 
I I 

c c e 

[-cons] —> [+cons] 

[+alt] [+nasal] 
/n/ 

4. FONOLOGÍA A R T I C U L A T O R I A 

La importancia de la filosofía de la fonología articulatoria la trobem precisament en 
el fet de cercar la superado de la dicotomía entre fonética i fonología a partir de 
1'observado i experimentació de 1' articulado. La possibilitat de la seva unitat básica, 
el gest, d'expressar fidelment el factor temps (donades les seves característiques 
d' cstabilitat, repetibilitat, i resistencia i de no teñir lloc de manera lineal sino per a cada 
articulador independentment) permet expressar superposicions de tres tipus (mínimes, 
parcials i completes) en les consteHacions. Aixó fa que puguem definir d'aquesta 
manera les diferencies entre /nia/, /nja/, /pa/. Ho veiem a (8b-d). Una manera molt 
gráfica de representar aquest fenomen és la que propugna la fonología articulatoria a 
través de les partitures gestuals (Browman & Goldstein 1993). Tenint en compte que 
les vocals son d'alguna manera la base de 1'articulado, ja que están activades gairebé 
tot el temps que dura la constellació, les consonants s'hi van superposant sense 
modificar la base de forma definitiva. Vegem les següents partitures a (8a-d), corres-
ponents, respectivament, a [ana], [ania], [anja] [apa]. 

[+cons] [-cons] 
I í 

[+nasal] [+alt] 

[+ccms] 
I 

[+nasal] 
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(8) a.! VEL 

CL 

AL 

VEL 

CL 

AL 

VEL 

CL 

AL 

VEL 

CL 

AL 

1 ampie 1 

| ampie far. | ampie far. j 

| oclus. alv. 

a n 

ampie | 

| ampie far.j estret pal. 

] 
a ] 

11 ampie pal. [ 

| oclus. alv~ 

a n i 

| ampie | 

ampie far. estret pal.| 

1 oclus. aív~ 1 

f a n j 

| ampie 

¡ampie far. ^stretpal] 

1 oclus. alv. 1 

a ] 

| ampie pal. 

a ] 

"1 
ampie pal. | 

[ Jl 

Aqüestes partitures proporcionen una altra explicado al fet al qual ens referíem 
quan veiem el fenomen des de la geometría de trets: perqué la nasal perd el seu punt 
d'articulació coronal i n'adopta un altre. Ho veiem a (8b). Des de la fonología articu
latoria entenem que no perd res, sino que el gest de la constricció alveolar segueix essent 
present, pero acompanyat peí gest estret palatal. Ho veiem a (8). Quan apareix conjun-
tament tot el segment /n/, el punt d'articulació mes visible és el palatal, pero l'elec-
tropalatografia ens ha mostrat que el coronal no ha desaparegut. 

Segons hem vist en l'apartat II, perceptivament també estem mes disposats a captar 
el gest palatal en aquest cas. Aquest gest s'hi dona en mes alt grau. Indiquen al respecte 
Browman & Goldstcin (1993) que els processos esdevinguts en l'acte de parla poden 
causar canvis de grau tais que poden ésser percebuts com a estructures gestuals 
categorialment diferents. Així, les conseqüéncies acusticoperceptives de cada especi-
ficació gestual diferirán depenent de quins altres gestos estiguin actius concurrentment. 

(l)VEL=vel del paladar; 
CL- eos de la Mengua; AL= 
ápex de la llengua. 
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En general, l'assimilació perceptual tindrá lloc quan els efectes de la superposició 
gradual i la reducció excedcixin algún llindar perceptiu. La nasal palatal del castellá, 
i podem pensar que en bona mesura també la del cátala, se sitúa al voltant d' aquest llin
dar si tenim en compte cls resultáis obtinguts en els tests de percepció de 1' estudi de Sala 
& Fernández (1995) sobre la invariació acústica aplicada a les nasals i, per aixó, els estí-
muls millor identificats com a [n] en molts casos també van ser identificats com a [n+j+V]. 

Aquest model fonológic, per tant, és una bona eina per explicar de manera molt clara 
la superposició de gestos, la successió temporal, la coarticulació. Així, entenem el 
fenomen de la nasal palatal com una variado gradual quantitativa que en tot cas pot per-
ceptivament provocar una diferencia categorial en cas de sobrepassar algún llindar 
perceptiu. 

5. CONCLUSIONS 

Hem vist fets fonétics, tant acústics com perceptius i articulatoris, que recolzen la 
naturalesa complexa de /p/. El conjunt és percebut com a /p/ o com a /n+j V/, scgons el 
lloc exacte de la finestra triada com a estímul, o segons el grau d' assimilació d' ambdós 
elements, aspecte relacionat amb el tempo principalment. Fonológicamcnt, des de la 
geometría de trets ho podem veure com una doble assimilació: la nasal (no marcada) 
o una categoría nasal buida expandeix la seva nasalitat a la glide i aquesta li assigna punt 
d'articulado (sabuda és la facilitat de les nasals per adaptar el punt d'articulació del 
segment consonant següent). Des de la fonología articulatoria el rcsultat és aproxima-
dament el mateix: es tracta d'una assimilació vista com una superposició de gestos; 
malgrat tot, ofereix alguns avantatges respecte al model fonológic anterior: d'una 
banda, no suposa categories buides, la qual cosa simplifica forca la teoría; d' altra banda, 
inclou la possibilitat d'establir diferents gratis d'assimilació, es a dir de superposició 
(tot i que agrupats en tres grans tipus: mínima, mitjana i total), la qual cosa explica les 
diferents respostes al test perceptiu obtingudes en el trcball sobre la invariació acústica 
(per exemple, si en un estímul corresponent a una finestra situada a la glide hi havia 
respostes deis informants amb nasal, aixó vol dir que aquesta nasal encara hi és); en 
tercer lloc, enllaca millor amb valors acústics perqué, en reflectir clarament el valor 
temporal mitjancant els blocs, expressa efectivament la diferencia de duració que 
constatávem i recolza la idea que es tracta d'un segment complex; finalment, encaixa 
millor amb cls resultats articulatoris, que indiquen que es mantenen els contactes 
alveolars. Per aixó, la fonología articulatoria inicia el camí cap a la superació de la 
distancia entre fonética i fonología. 

LOURDES ROMERA, ANA M. FERNÁNDEZ 

Universitat de Barcelona 
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